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Sammanfattning

Motiv för reformering lärarutbildningenen av

Lärarutbildningskommittén tillsattes senvåren initiativpå 1997 på av
riksdagen. förförändrade villkor arbetet lärareAvsevärt ettsom var

reformeringviktigt motiv för riksdagens beställning lärarut-avav en
bildningen.

politiskaStora förändringar har skett inom utbildningsväsendet. Den
styrningen skola och högskola har förändrats i riktning tydligmotav en

Ansvarsfördelningen mellan ochmål- och resultatstyming. kom-stat
professionella har blivitmellan politiker och tydligare.samtmun

gamla sektorsindelningen för samordnaddenKommunerna överger en
skolan och förskolan. Grtmdskolan, gymnasie-organisation t.ex.av

vuxenutbildningen har reforrnerats.skolan och den kommunala Nya
obligatoriskaläroplaner, kursplaner och betygssystem gäller för den

skolformema. Lärarutbildningskom-skolan och för de frivilliga Sedan
mittén tillsattes förskolan fått läroplan och läroplanen förhar också en
det obligatoriska skolväsendet har den också omfattarändrats så att
förskoleklass och fritidshem.

Även styrningen den högre utbildningen mål- och resultat-ärav nu
baserad, vilket lett till förändringar i ansvarsfördelningen mellan stats-
makterna och de enskilda universiteten och högskolorna. Lärosätena
beslutar själva sin och hur utbildningarna skallorganisation sty-om om
ras.

lärarutbildningenEtt motiv för reformering den kri-annat en av var
tik framkommit flera utvärderingar.isom

Lärarutbildningskommitténs omfattar, framgåruppdrag som av re-
geringens direktiv bilaga lärarutbildningens alla delar och aspekter.1,
Kommittén har också fått i uppdrag lägga fram förslag skolle-att om
darutbildning bilaga 2.
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Det läraruppdragetnya

En central utgångspunkt för Lärarutbildningskommitténs arbete är att
samhället ställer allt krav på såväl bredare kompetensstörre speci-som
aliserad kunskap. konsekvensEn samhällsomvandlingen förefallerav

utbildning blir alltmer sammanflätadatt med själva arbetet. Ettvara
lärande samhälle vidgar uppdraget för dem utbildar sig till lärare.som

Att förändringarmöta

En lärare med påverkaär utformningen framtidenatt och måsteom av
ha förmåga förändringar i samhället.att möta Det gäller mål-oavsett

sammanhang eller innehåll. Att utbilda barn, ungdomar ellergrupp,
självständigt ställer frågor, söker ochvuxna som prövaregna svar som

olika tolkningar fakta och erfarenheter innebär, enligt kommittén,av ett
Iäraruppdrag och därmed uppgifter förnytt lärarutbildningen. Denya

förändringar i dag i vår omvärld haräger avgörande bety-som rum en
delse för all utbildning. handlarDet inte enbart den så kalladeom
kommunikationsrevolutionens förändra, kanskesätt på grundläg-att ett
gande utbildningens innehållsätt, och organisation- och därmed lära-

olika uppgifter. handlarDet också de sociala och kulturellarens om
förändringar vilka medföräger krav på dem påsom nu rum, nya som
olika engagerade i utbildningsätt är och undervisning. Att kunna in-
formera och samarbeta med föräldrar väsentlig delär det lä-en av nya
raruppdraget och förutsättning för den pedagogiska verksamhe-atten

skall kunna utvecklas.ten Detta ställer krav på lärareäven skallatt
kunna verka i mångkulturell skola.en

Att förta samhällets värdegrundansvar

Samhället vilar på fundament värden värdegrund.ett Dessa ärav en-
bl.a. demokrati, individens frihet, solidaritet med och utsatta samtsvaga
alla människors lika värde. Läraren måste medveten vilkavara om
grundläggande värden skall förmedlas och hur dessa värden skallsom
överföras till och förankras hos barn och ungdomar.

Läraruppdraget innebär för iscensättaett verksamhetattansvar en
innebär elever och lärare utvecklaratt ömsesidig respekt. Dettasom

åstadkommes lärare f°ar respekt både i kraft sitt kunnandeav som av
och sin personlighet. Det ställer krav på kompetens fungera tillsam-att

med människor på kunskap människor och desamtmans om processer
verkar människor sökernär samverkan.som
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uttrycksformerkulturellanyttjaochinformationhanteraAtt

och kun-informationdärsamhälle,kunskapsriktochinformations-I ett
arbetsupp-roll ochlärarenskommerlättillgängliga,dessutomskap är

information måsteöverföraenbartförändras. Snarare ängifter attatt
såväl in-kritiskt granskaochutvärderautveckla förmåganläraren att

vuxenstuderandeochungdomarbarn,huri sigformation om-som
kunskap.tilldennavandlar

konstkultur,betydelsenocksåförändrassamhället omdanasNär av
Lärarutbildningskommitténungdomar.ochför barnestetikoch menar

uttrycksformerkulturella utgör ettochestetiska kunskapenden an-att
ämne/ämnesområdelärareallakunskapsområde för oavsettgeläget -

skolform.eller

kunskapsutvecklingñrAtt ta ansvar

konsekvenserocksåmedförutbildningssystemetDecentraliseringen av
ocksåtillvidgatsharLäraryrketuppdrag. atti lärarensinnehålletför
lokalkursplanearbete,lokaltmåltolkning,lokalområdenomfatta som

lokalaDetläroprocesser.organiseraförmågautvärdering och att egna
kun-möjlighetfårlärarna styraattansvarstagandet betyder störreatt

kunskapsut-för elevernasmedför ökatvilketskapsprocessen, ansvar
veckling.

kompetensLärares

ha kompetensmåstalärareLärarutbildningskommittén att sommenar
uppfattasläraryrket. Kompetenslärande inomlivslångtgrund förger

professionellaingåri denolika förmågormedliktydigt pro-somsom
hante-fönnågaproblemlösningsförmåga, attgällakanDet t.ex.cessen.

verk-sinutvecklaförmågateori,ochpraktik attmellansambandetra
för-beslutvälunderbyggdarationella, samtfattaförmågasamhet, att

ständigt läramåga nytt.att
alla läraregrundkompetensfinnsdetKommittén att somenmenar

aspekterolikabetonaväljerLärarutbildningskommittén attbehöver. av
medutvecklaförväntaslärareblivandegrundkompetenssådan somen
ochpersonligabasdenskalllärarutbildningen. Den utgörastöd somav

kan byggaskompetenserspecifikasituationochsammanhangför
till.relaterasoch

uppfattning,kommitténsenligtbör,grundkompetenssådanEn om-
kompe-kommunikativkulturell kompetens,kompetens,fatta kognitiv
och di-social kompetenskritisk kompetens,kompetens,kreativtens,
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daktisk kompetens. Indelningen här främstär teoretisk eftersom kom-
ofta integrerade.petensema är

förändratEtt uppdrag för lärarutbildningen
Flertalet de problem lärarutbildningen brottas med hänger,av som en-
ligt Lärarutbildningskommitténs uppfattning, med lärarutbild-samman
ningens komplexa uppdrag; högskoleutbildningatt medvara en en yr-
kesinriktning och samtidigt medel för förverkligaett samhälletsatt in-
tentioner med förskolan, förskoleklassen, skolan, fritidshemmen och
vuxenutbildningen. De för och verkar i lärarutbildningensom ansvarar
förhåller sig till detta komplexa uppdrag på olika utifrånsätt kun-egna
skaper och utbildningstraditioner.

Olika kunskapstraditioner och ideal gällande vad är mestsom ange-
läget för utbildning lärare ställs på så oftasätt varandra, vilketav mot
bl.a. i på vetenskaplig kunskap och beprövadexponeras erfaren-synen
het. I och med lärarutbildningenatt hägskoleförlagdyrkesutbild-är en

måste denning baseras på vetenskaplig kunskap och beprövad erfaren-
het.

Lärarutbildning i samverkan

Teori och praktik i utbildningen måste, enligt kommitténs uppfattning,
bättre knytas och diskuteras med utgångspunkt i frågorsamman vadom

relevant kunskapär för lärare. Saknas uttalad,som relevant ochen re-
flekterad yrkesförankring blir lärarutbildningen abstrakt i förhållande
till läraryrket; dvs. studenterna blir inte förberedda för hantera denatt
konkreta yrkesverksamheten. Saknas förankring i relevant och aktuell
forskning blir lärarutbildningen å andra sidan abstrakt i förhållande till
teoribildning; dvs. vetenskapligt förhållningssättett till yrket uteblir.

Lärarutbildningen skall därför, kommittén det, tidi-änsom ser mer
förankras i konkreta och praktiska erfarenheter;gare den verksamhets-

förlagda delen utbildningen och erfarenheten från denna skallav i ökad
utsträckning grund förutgöra de teoretiska kunskaperna i lärarut-en
bildningen. Samtidigt måste de ämnesteoretiska studierna struktureras
med hänsyn till yrkets krav och bättre kopplas till den Verksamhetsför-
lagda delen utbildningen.av
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kunskapsbildningochLärarutbildning

lärandetsjälvakunskapsbildning ellerutbildning lärare utgörFör av
Lärarutbild-kunskapsområde.övergripandetillämpningdess ettsamt
studenternaseftersomyrkesutbildningarblanddärmed unikningen är

metaperspektiv. Lä-studieobjekt i sig ettlärande kan utgöra etteget
kunskapförvad detkvalitet är stu-samladerarutbildningens utgörs av

delutvecklas. Enkunskapdennasig och hur stortillägnardenter av
ochkunskaperoch hanteraförståjust iliggerprofessionalismlärares att

generellabåde ikommittén,enligtgäller, termervillkor. Detlärandets
bli-denämne/ämnesområdedettillförhållandeallt iframför sommen

med.skall arbetalärarenvande
fåmåsteblivande lärarnadehävdarLärarutbildningskommittén att
desådantkunskapsområden på sätt attfrån olikatill begrepp etttillgång

pedagogiskaolikaverktyg i mångaintellektuellaanvändaskan som
tydliga fo-sittvidareKommittén konstaterarsammanhang. att genom

väsentligtlärarutbildningenkan utgöra ettkunskapsprocessenpåkus
samhälls-för andraochi högskolanutbildningsområdenandraförstöd

användbar idärmedLärarutbildningen ettskolväsendet. ärområden än
sammanhang.vidare

ämneskunskaperochLärarutbildning

kunskapsförmedlareienbartlärarenuppfattatharKommittén att som
vägledare,handledare,Uttryck mentorsjälvklar.längreintedag är som

läraruppdrag. Lärarensvidgatlärandeeleversledare föreller ettanger
självaungdomarochlära barnhandlar allt attuppgift att sovra,mer om

stimulera ochkunnainformationoch värderatolka attbearbeta, samt
grundläggandeuppgift kräver,eleverna. utöverDennauppmuntra egna

och lär-lärandebådekunskapergodaärnnesteoretiska kunskaper, om
möjligheter.olikaelevernasvillkor ochandets om

attlärarstu-centraltmycketdetLärarutbildningskommittén somser
individersförgoda förutsättningarskapalär sigverkligendentema att

finnsdetkunskaperkrav påställerfokuseringen attlärande. Den enom
utveck-kunskapsmässigasociala ochungdomarsochvariation i barns

planeringinverka påfâvariationen måsteförståelse,ochling samt att
lärande.undervisning ochgenomförandeoch av

utgångspunkt imedbör,varje lärosäteKommittén att exa-menar
uppfat-skallbegreppetanalys hur ämnegenomföramensmålen, aven

kanExempelvisinnehålla.skallämnesstudiemaframför allt vadochtas
ellertvärvetenskapligaämnesövergripande, tema-ämnesstudiema vara
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tiskt orienterade. Det medför enligt Lärarutbildningskommittén vid-ett
ämnesbegrepp lärarutbildningenigat

Kommittén det självklarhet alla elever behöverser attsom en sam-
spela med erfaren lärare har goda och relevanta kunskaperen inomsom

eller flera ämnen/ämnesområden.ett För kunna lära någon någotatt
fordras har förhållandeatt till den kunskapett elevenman skall tasom
del För kunna urskilja vadatt skolrelevant innehållärav. i uni-som ett
versitetsämne krävs gedigna ärnneskunskaper. Kunskap lärande iom
och skallämnet central del didaktik.ämnetsom Kom-ses som en av
mittén talar för ämneskunskap och didaktikatt skallinte skiljas åt. När
studenterna tillägnar sig kunskaper inom sitt ämne/ämnesområde skall
de samtidigt studera hur de skall och tillämpa dessaomsätta kunskaper.

Lärarutbildning och samhällets värdegrund

Samhället vilar på fundament värderingarett i fråga etik, moral,av om
jämställdhet, jämlikhet och demokrati. Enligt skollagen och läroplaner-

skall denna värdegrund prägla förskolans och skolansna verksamhet. I
utbildningspolitiska sammanhang pågår kontinuerlig debatt huren om
denna värdegrund skall tolkas och i handling.omsättas

Det enligt kommitténsär, bedömning, varje lärares uppgift att upp-
märksamma, tydligt avstånd från och aktivtta motverka företeelser som
hotar något samhällsñmdamenten. Studenterna skall lära sigav att
identifiera och kritiskt värden ochpröva iverksamhetens styr-normer
dokument och i konkret handling. Utbildningen skall kunskapge om
hur värden och motiveras och därmed hur de kan kritise-ävennormer

Studenterna skall inse hur pedagogiskäven verksamhetras. medför val
mål, innehåll och metoder och hur värden och försav in i verk-normer

samheten.

Lärarutbildning ñr samverkan

En grundförutsättning i decentraliseringen skolan den skallär bliattav
lärande organisation, där de professionella skallen den drivandevara

kraften i förändringsarbetet. lärandeEn organisation betonar det sociala
betydelsemötets och förutsätter lärare i dialog med sina kollegersom

upptäcker och bättre organiserasätt ochatt genomföranya pedagogisk
verksamhet. Detta ställer krav på de professionellasstora samarbets-
förmåga och intresse för skapa socialt fungerandeatt Lärarut-system.
bildningen måste bidra till den blivande lärarenatt har förmåga, intres-
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för och behov tilltro tillsamarbete, vad han/hon kan utförasamtse av
tillsammans med andra.

förhållningssättLärarutbildning och vetenskapligtett

All högskoleutbildning förväntas leda till studenterna utvecklar sinatt
fönnåga kritiskt bedöma företeelser skilda slag. Utbildningenatt av
skall därför också innefatta träning i vetenskaplig metod. Sker under-
visningen vetenskaplig grund förväntas studenterna utveckla förmå-

självständigt tankesätt, nyfikenhet och problematisering.t.ex.gor som
Ett sådant förhållningssätt skall främst i förhållande till de blivandeses
lärarnas yrkesmässiga utveckling.

I detta sammanhang har examensarbetet viktig funktion. Deten
skall ha inriktning den kommande yrkesverksamheten och för-moten
djupa den enskildes förmåga på metodiskt reflektera denatt ett sätt över
pedagogiska verksamheten. Utifrån den infallsvinkeln handlar det om

förbereda studenterna för verksamma lärare bättre utnyttjaatt att som
forskningsresultat.

Lärarutbildningens verksamhetsförlagda del

denFör uppnå yrkesförankring, Lärarutbildningskommitténatt som
nödvändig, skall ämnesstudiema kopplas tillär den verksam-menar

hetsförlagda delen utbildningen. krävsDet växelverkan mellanav en
teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter. samspelet mellanI
beprövad erfarenhet och vetenskapligt grundad kunskap kan tänkandet
kring och handlandet i praktiken utvecklas så praktisk kunskap väx-att

fram. Praktik och teori i lärarutbildningen måste därför föras närma-er
varandra, de teoretiska studierna kopplas till den pedago-attre genom

giska yrkesverksamheten.
Lärarutbildningskommittén pläderar för studenterna skall följaatt

utvecklingen i den pedagogiska verksamheten under längre tidsperi-en
förod därigenom fördjupa sin förståelse för de lokala villkoren.att Det

också viktigt studenterna knyts till lärarlag och på så f°arär deltaatt sätt
i det kollektiva arbetet med lärarens alla arbetsuppgifter.
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Principiella utgångspunkter för kommitténs

förslag

Kommitténs slutsats utifrån samhällsförändringar, tidigare redovisade
utvärderingar analyser omfattande ochärsamt genomgri-attegna en
pande förnyelse lärarutbildningen nödvändig. Kommittén bedö-ärav

också, utifrån kontakter med universitet och högskolor, föränd-attmer
ringsberedskapen hög inom lärarutbildningen ochär genomgri-att en
pande förnyelse därför har goda förutsättningar förverkligas.att

I utredningsarbetet har Lärarutbildningskommittén, med hjälp in-av
hämtat material, erhållna synpunkter och förslag analyser be-samt av
skrivna problem och förändringsbehov formulerat antal principiellaett
utgångspunkter. Dessa kan sammanfattas enligt följande:

Lärarutbildningen skall fortsättningsvis statligtäven regleradvara-
för förutsättningar för nationellt likvärdigatt skolagarantera en av
hög kvalitet. Staten skall lärarutbildningen med tydliga,styra utvär-
deringsbara mål. Universitet och högskolor får uppdrag anordnaatt
lärarutbildning med fritt utforma själva utbildningenrätt utifrånatt
dessa mål.
Lärarutbildningen har uppdrag måste beaktas i hela utbild-tre som-
ningen, nämligen högskoleutbildning, yrkesutbildningatt vara en en
och medel för styrning skolan.ett statens av
Lärarutbildning hela högskolans angelägenhet ochär det viktigtär-
för utbildningens kvalitet och utveckling högskolans samladeatt
kunskapsresurser kan tillvara. Det förutsätter högskolans led-tas att
ning tydligt för lärarutbildningen blirtar ett organisato-attansvar en
riskt sammanhållen utbildning.

krävsDet bättre samverkan mellan högskolor med lärarutbild-en-
ning och kommuner och skolor för såväl lärarutbildningenatt som
verksamheten i förskola/förskoleklass/skola/fritidshern/ vuxenut-
bildning skall utvecklas.

läraresI utbildning ingår förutom grundutbildning kommu-ävenen-
nal introduktionsutbildning kompetensutveckling, eventuelltsamt
också preparandutbildning. Delar grundutbildningen kan ocksåav
användas för kompetensutveckling verksamma lärare. Grundut-av
bildningen skall dessutom förbereda studenterna för forskarutbild-
ning.
Lärarutbildningen skall bli flexibel för bättre kunnaattmer svara-

de behov målstyrd skola imot samhälle iettsom genereras av en
allt snabbare förändring. Förskola, förskoleklass, skola, fritidshem
och vuxenutbildning behöver lärare kan komplettera varandrasom
och samverka i syfte utveckla verksamheten och uppnå målen.att
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mångfald oli-utbildardärför lärarutbildningkrävsDet avensomen
dels harkunskaper,kärnaka dels harlärare aven gemensamsom

kunskapsproñler.olikamånga
lärande ochtill kunskaperSamhällsförändringen leder fram att om-

yrkesområdenockså inom andraökad betydelseläroprocesser f°ar en
vidaredärmed användbar ilärarutbildningskolans. En är ettän

sammanhang.
lärarutbildningen skall vidare-praktik iteori ochSamspelet mellan-

Samarbetetyrkesinriktning.utbildningensutvecklas för stärkaatt
verksamhetsförlagdabåde i denlärare i lärarutbildningenmellan -

högskolan måste utökas.utbildningen och de idelen av -
studenter-medel förarbetsformer skallLärarutbildningens ettvara-

inflytande, delaktighetgällerförberedelser för yrket. Detta ävennas
och ansvarstagande.

regionaltdistribueraslärarutbildningen skall kunnaVissa delar av-
kommunikationsteknik ochmodernnationellt med hjälpeller av

olika högskolor.samverkan mellan
forskarutbildning ochskall tillförsälcrasLärarutbildningen egenen-

för-yrkesverksarnhetpedagogiskforskning, inriktad samt motmot
och vuxenutbild-skolans, fritidshemmetsskolans, förskoleklassens,

ningens behov.
skolledarens uppdragskolledare skall fokusera påUtbildningen av-

i för-för verksamhetenoch påpedagogisk ledare attansvaretsom
och vuxenutbildningförskoleklass, skola, fritidshemskola, genom-

fastställer.riktlinjermed de mål ochförs i enlighet statensom
lärare i lärarut-kompetensutvecklingbehövs utbildning ochDet av-

bildningen.
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strukturLärarutbildningens nya

lärarutbildningens strukturföreslårLärarutbildningskommittén att nya
enligt följandeutbildningsområdenintegreradevälbyggs treupp av

figur.

INRIKTNING
Nya/traditionellaskolämnen- Nya/traditionellauniversitetsåmnen- studierTvärvetenskapligaltemaüska- Kompetensområden-ALLMÄNT

UTBILDNINGSOMRÅDE
kunskapsområdenCentrala- Tvärvetenskapliga SPECIALISERING-

ämnesstüdier studierFördjupning tidigareav- till studierBreddninglkomplement- på kunskaperPerspektiv inhämtade-

strukturlärarutbildningensFigur. nya

utbildningsområde och omfattarområde benämns allmäntEtt cent--
värdegrundsocialisation, ochlärande,kunskapsområdenrala som

centrala, tvärvetenskap-samhällsuppdragyrkesverksamhetens samt
omfattautbildningsområdet skallallmännaämnesstudier.liga Det

verksamhetsförlagda. Detta10minst60 poäng är ut-poäng, varav
demutbildning ochalla lärarstudentersbildningsområde ingår i ger
frå-och perspektiv bearbetaskilda erfarenhetermöjlighet utifrånatt

olika skolformerPedagoger iför alla lärare.angelägnaärgor som
kommande samarbetetför detredan i utbildningenförbereds därmed

skall också alla lärareutbildningsområdetallmännai yrket. Det ge
alla elever.förutsättningar för mötaatt

urvalinriktning ochandra område benämnsEtt utgörs ett stortav av-
eller dedetinriktningar. Inriktningamaolika äm-ämnemotsvarar

arbeta med.läraren Detnen/ämnesområden den blivande attavser
tvärvetenskapliga/tematiskatraditionella skolämnen,kan vara

andrakompetensområdenexisterandestudier eller i dag ävenmen
skall innebä-Studiernauniversitetsämnen.lärarutbildningenför nya

betingelser for lä-och skall belysasuccessiv fördjupning att ettra
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rande skall ske. inriktningEn skall omfatta minst 40 poäng, varav
minst 10 verksamhetsförlagda.poäng är

tredjeEtt område benämns specialisering. specialiseringEn kan-
innebära fördjupning tidigare studier, breddning eller kom-ettav av
plement till dessa, alternativt perspektiv på tidigare inhämta-ett nytt
de kunskaper. Specialiseringen skall omfatta minst 20 20poäng
eller 10 lO poäng.+

Studenten kan alltså, utifrån förutsättningar, intresse och yrkesplaner,
välja eller flera inriktningar respektive specialiseringar och därmeden
forma sin kompetensprofil. Såväl inriktningar specialisering-egen som

Ävenskall också kunna erbjudas lärare med äldre nya"ar examen.
lärare skall kunna återkomma och komplettera sin utbildningsenare
med ytterligare inriktning eller specialisering.

Utformning och möjligheter

Som Lärarutbildningskommittén tidigare påpekat det till hög-är upp
skolorna för utformningen utbildningen. Kommitténatt harsvara av
därför inte tagit ställning till hur de olika områdena fördelas tidöver
eller hur de skall integreras med varandra. allmännaDet utbildnings-
området skall dock inte uppfattas basblock förde-ett utansom snarare
las utbildningen helhet. Genom inslagöver i det allmärmaatt ut-som
bildningsområdet läses parallellt med inriktningen alternativt speciali-
seringen och de verksamhetsförlagda delarna utbildningengenom av-

får studenterna möjlighet löpande relatera studier till den kom-att-
mande yrkesñmktionen. Kommittén betonar därför också vikten attav
det sker växelverkan mellan de verksamhetsförlagda och de hög-en
skoleförlagda delarna utbildningen.av

utbildningenI ingår examensarbete tids- och poängmässigtett som
kan förläggas till inriktningen eller specialiseringen. Examensarbetet
skall studenten förmåga på systematiskt reflekteraatt sättett överge
sina inhämtade kunskaper i relation till den kommande yrkesverksam-
heten.

Kommittén i kapitel 6 några exempel på de möjligheter denger som
strukturen bl.a. och individuella kombinationer ocksånya ger, nya men

några tillämpningar leder till kompetensproñler har motsva-som som
righeter i dagens lärarutbildningar. Kommittén behandlar där också
bl.a. frågan vuxenpedagogik och pedagogiska proñleringar samtom
motiven till kommitténs förslag till lärarutbildning för förskola och fri-
tidshem.
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Utbildning lärare i yrkesämnenav

den gymnasialaarbetslivet och följd det-Förändringarna i avsom en-
bredare ochyrkesutbildningen lärarna i yrkesämnen harkräver att en

grundläggande studier ivad f°ardjupare kompetens än yr-man genom
föreslårgymnasieskolan yrkeserfarenhet. Kommitténi ochkesämnen

skall bedrivit eftergymnasiala studier.därför yrkesämnen halärare iatt

kommitténs förslag följandebör enligtbli lärare i yrkesämnenFör att
uppfyllas:krav

Grundutbildning yrkesområdet.inom-
Omfattande yrkeserfarenhet.-

studier. kan hög-Minst eftergymnasiala Dessa60 poäng vara en-
högskoleingenjör eller studier vidskoleutbildning till sjuksköterska,

utbildningarhögskola. Eftersom antal deyrkesteknisk ett somav
omfattande innebär det lä-kan komma ifråga 60 poängär än attmer

ha olika lång utbildning.olika yrkeskategorier kommerinom attrare
yrkesutbildning skallkvalificerad eftergymnasialfrånPoäng anses

lärarutbildning förvid antagning till lärarehögskolepoängmotsvara
iyrkesämnen.

haskall också lärarna i yrkesämnen det allmän-Liksom andra lärare-
iutbildningsområdet 60 poäng.omna

lärarutbildningen för lärare isammanlagda omfattningenDen enav
finnas alternativblir således minst böryrkesämnen 120 Detpoäng. en

eftergymnasiala kurser med lämpligstudieväg inkluderar relevantasom
respektivebör därvid ankomma på hög-fackteoretisk inriktning. Det

samverkan med andramed lärarutbildning själv ellerskola att genom
dessautbildningsanordnare erbjuda kurser.

allakommer enligtSå på tvånär programsom program prognoserna
eller brist på lärare i yrkesäm-med yrkesämnen ha mycketatt stor stor

därför2000-talet. behövsunder det inledande decenniet Det ettavnen
Kommittén föreslårrekryteringen.antal åtgärder för förbättra attatt

distans.lärarutbildningen bör på deltid följas på Kom-kunna samtges
möjligheter till särskiltföreslår också regeringenmittén övervägeratt

vuxenstudiestöd.
för lärarutbildningen. börYrkesnämnder bör utnyttjas stöd Detsom

Behovet kompetensutveck-finnas centralt samrådsorgan.också ett av
kartläggas. Yrkesstudier börlingsinsatser för verksamma lärare bör

prioriteras högt.
bör utveckla aktivaHögskolor utbildar lärare i yrkesämnensom

professurer med inriktningforskningsmiljöer inrättabl.a. att motgenom
yrkesämnen.yrkespedagogik och lärarutbildning i
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Examensordning

Kommitténs föreslår examensbeskrivningar iatt examensordningen
i framtiden stymingsdokument.även Deutgör examensbeskriv-nya

ningarna bör i princip följa disposition och uppläggningsamma som
tillämpas i dagens examensbeskrivningar, dvs. ha delen som anger
kraven på omfattning i antal del redovisar mål ochpoäng, en som en
del innehåller övriga föreskrifter.som

dagI finns tolv lärarexamina; bam- och ungdomspedagogisk exa-
bildlärarexamen, flyglärarexamen, folkhögskollärarexamen,men,

gmndskollärarexamen, gymnasielärarexamen, hushållslärarexamen,
idrottslärarexamen, musiklärarexamen, slöjdlärarexamen, specialpeda-

studie- och yrkesvägledarexamen. Den struktur för dengogexamen,
lärarutbildningen kommittén föreslår innebär möjlighetnya attsom en

ha lärarexamen för flertalet lärare..en
Utbildningen samtliga lärare relativt kompe-storger en gemensam

vilken också betonas i förslaget till examensbeskrivning.tens, Därut-
innehåller utbildningen inriktningöver eller flera eller fle-samten en

specialiseringar, vilket ökad flexibilitet. Den ökade flexibili-ra ger en
innebär möjligheter och fördelar studentperspektiv,teten anordnar-ur

perspektiv, avnämarperspektiv och professionsperspektiv. Dessa bely-
i kapitel diskuterasnärmare Där också examensbeskrivningen ises

uppföljnings- och utvärderingsperspektiv ochett vidare kommenteras
dess olika delar omfattningskrav, målformuleringar och övriga före-
skrifter.

Förslag till lärarutbildningsexamiua

Nedan redovisas Lärarutbildningskommitténs förslag till examensbe-
skrivning för lärarexamen för undervisning och pedagogisken annan
verksamhet i förskola, förskoleklass, skola, fritidshem, vuxenutbildning
och för studie- och yrkesvägledning. Kommittén lämnar i betänkandet
också förslag på examensbeskrivning för ytterligare fyra examina. För
två dessa, nämligen för folkhögskollärarexamen och flyglärarexa-av

föreslås endast språkliga förändringar i förhållandesmärre till da-men
examensbeskrivningar. Specialpedagogexamen och skolledarex-gens
föreslås få examensbeskrivningar.amen egna
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Lärarexamen

Omfattning

minst 120, 140,kursfordringarfullgjordauppnås efterLärarexamen om
detomfattaUtbildningen skall 60 poängeller 200160, 180 poäng.

socia-frågor lärande,behandlarutbildningsområdetallmänna omsom
samhällsuppdragyrkesverksamhetensochvärdegrund samtlisation,

utbildningenskallämnesstudier. Därutövertvärvetenskapligacentrala,
specialiseringminst 40inriktningminstomfatta poäng samt omomen

minst 20 poäng.

verksamhetpedagogiskundervisning ochFör annan
fritidshemtidigare år ochgrundskolansförskoleklass, samtförskola,-

140modersmål krävsundervisning iför minst poäng.
yrkesämnenejgymnasial utbildningoch iårgrundskolans senare-

fördjup-respektive tvåinkluderande180krävs minst poäng en
ämnesområde-n.i relevant-atill minst 60ning-ar poäng

stället forkrävs 120 Igymnasial utbildningiyrkesämnen poäng.-
yrkeserfarenhetomfattandespecialisering krävsinriktning och samt

minsthögskoleutbildning 60yrkesinriktad poängrelevant omen
yrkesinriktade högskolekurserrelevantasådan finns,eller, inteom

yrkesutbildning skallkvalificeradinomminst 60 Poängpoäng.om
högskolepoäng.motsvaraanses

grundskolanssamhällskunskap irespektiveundervisning i svenskaFör
utbildning minst 80gymnasialoch ikrävs minst 60år poängsenare

respektivesvenskaförrelevantämnesområdei ämnetärpoäng som
inriktningkrävsi modersmålundervisningsamhällskunskap. För omen

ämnesområde.i relevantminst 60 poäng
ochstudie-inriktningyrkesvägledning krävsstudie- ochFör mot

kunskapsbas minst 60och dess poängyrkesvägledarprocessen samtom
minstfördjupning 20form poäng.specialisering i omav en
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högskolelagenMål målen iutöver de allmänna i kap. 9§1

ha samlad kompetens såerhålla lärarexamen skall studentenFör att en
förskoleklassens, skolans, fri-han/hon kan förverkliga förskolans,att

studie- och yrkesvägledningenstidshemmens, Vuxenutbildningens eller
iutvecklingen respektive verksam-mål och riktlinjer och medverka av

Vidare skall studenten sådan kompetens han/hon kan:heter. äga att
samhällets och demokratins värdegrund,förmedla och förankra-

utveckling och lärande hosskapa betingelser för och åstadkomma-
eleverz,alla

och information i omvärlden förorganisera begrepp, principer att-
utbild-möjliggöra kunskapsbildning inom de ämnen/ämnesområden

ningen avser,
i ämnen/ämnesområdengoda och relevanta kunskaper såomsätta att-

alla elever lär och utvecklas,
fåroch elever de stöd i sin utveckling uti-leda samarbeta med så att-

från sina behov och möjligheter,
utveckling och lärande informerabedöma och värdera elevers samt-

och samarbeta med föräldrar/vårdnadshavare,
orientera sig analysera och ställning till allmänmänskliga frå-taom,-

och förändringar i omvärlden,gor
självständigt tillsammans med andra planera, genomföra,och utvär--
dera och utveckla undervisning och pedagogisk verksamhetarman

delta i ledningen denna,samt av
erfarenheter rele-tillvarata och systematisera och andras samtegna-

forskningsresultat grund för professionell utveckling.vanta som

yrkesvägledning gäller istudent inriktning studie- ochFör med mot
stället för fjärde strecksatsen ovan:

och olikautifrån förståelse studie- och yrkesvägledarprocessenav-
vägleda och informeraindividers och behov stöd kunnagruppers av

och yrkesval.ungdomar och inför utbildnings-vuxna

respektive högskola bestämmer.gäller de målHärutöver som

kunskaper och fär-grundläggande högskoleutbildningen skall,Den utöver
kritisk bedömning, för-förmåga till självständig ochdigheter, studenternage

följa ktmskapsutveck-självständigt problem förmågamåga lösa attatt samt
ocksåallt inom utbildningen Utbildningen börlingen, det område avser.som

informationsutbyte på vetenskaplig nivå.utveckla studenternas förmåga till
2Med elever barn, ungdomar och vuxenstuderande.avses
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Övrigt

det allmännaAv utbildningsområdet skall minst 10 verk-poäng vara
samhetsforlagda och minst 10 inriktning skall likasåpoäng per vara
verksamhetsförlagda.

erhållaFör lärarexamen skall studenten ha fullgjort själv-att etten
ständigt arbete examensarbete minst 10 dettaI skallpoäng. stu-om
denten ha relaterat sina kunskaper de kommande arbetsuppgifternaom
till de vetenskapliga teorier studenten blivit förtrogen med under ut-
bildningen.
I examensbeviset skall vilka inriktningar och specialiseringaranges

studenten fullgjort för vilken undervisning och/eller verk-samtsom
samhet utbildningen avsedd.är

Genom formuleringama i sista stycket Lärarutbildningens förslag tillav
examensbeskrivning skapas tydlig koppling till skollagens bestäm-en
melse 2 kap. 3 § lärares kompetens: Kommuner och landsting ärom
skyldiga för undervisningen använda lärare, förskollärare eller fri-att
tidspedagoger har utbildning avsedd för den undervisning de isom en
huvudsak skall bedriva.

Kompetens alla elevermötaatt

LärarutbildningskommitténsI arbete med utforma förslag tillatt en ny
lärarutbildning har frågan specialpedagogikens betydelse, innehållom
och uppläggning varit ständigt närvarande. Kommittén attmenar en av
specialpedagogikens angelägna uppgifter bidra till allmest är att att
personal i skola och förskola kan den naturliga variationenmöta av
elevers olikheter.

påspecialpedagogisk nivåerkompetens fyra

Kommittén vill förstärka skolans samlade specialpedagogiska kompe-
föreslå lärarutbildningen får i uppdrag utvecklatens att att attgenom

specialpedagogisk kompetens fyrapå nivåer. första nivå liggerEn i det
allmänna utbildningsområdet med generella och för alla lärare, oavsett
skolform, grundläggande specialpedagogiska kunskaper.

Den andra nivån inriktning specialpedagogik, där vissaimotsvarar
blivande lärare kan utveckla specifik kompetens i specialpeda-en mera
gogik. Genom specialpedagogik inriktning och/eller speci-att som som
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alisering kombineras med ämne/ämnesområde kommer denannat spe-
cialpedagogiska kompetensen kopplas till kvalificerat kunskaps-att ett
innehåll också i undervisningsämnen.

tredjeDen nivån olika slags specialiseringarmot stu-svarar som
denterna kan erbjudas inom området specialpedagogik. Studenter med
specialpedagogik inriktning bör kunna kombinera denna medsom en
specialisering fördjupade kunskaper. Studenter med andra in-som ger
riktningar kan antingen välja specialisering för fördjupa sin inrikt-att
ning med specialpedagogiskt perspektiv eller så kan specialiseringenett

breddning utbildningen. Eftersom det finnsutgöra intres-ett storten av
hos verksamma lärare för dessa kunskapsområden bör specialise-se

ringskursema tillgängliga kompetensutveckling, bl.a. iäven vara som
fonn distansundervisning.av

fjärdeDen nivån det specialpedagogiskamot programmet,svarar
vilket behöver utvecklas och förstärkas. Specialpedagogens överordna-
de uppgift identifiera och undanröja faktorer i undervisnings- ochär att
lärandemiljöema orsakar elever f°ar svårigheter. Specialpedago-attsom

förväntas förutom kompetent pedagog ha be-att ävengen vara en- -
förredskap arbete inom specialpedagogisk funktion med övergri-en

pande för rådgivning, stöd och utveckling åtgärdsprogram iansvar av
samarbete med kollegor och med tydlig knytning till skolans ledning.

central uppgift förEn specialpedagoger stöd till arbetslag ochär att ge
lärare för utveckla samverkan och samarbete såväl i arbetslagetatt som
mellan familjen och skolan för eleven skall få adekvat stöd. Special-att
pedagoger får därigenom central funktion i skolans kvalitetsarbete, ien
uppföljning och utvärdering den mål- och resultatstyrda skolan.av

specialpedagogiskaDet bör fortsättningsvisävenprogrammet vara
påbyggnad på grundläggande lärarutbildning och omfatta 60en en po-

valraAlla kurser skall därför på fortsättnings- och fördjupningsni-äng.
vå. Kommittén bedömer det angeläget de sökande har minstatt tresom
års yrkeserfarenhet.

Utbildning för habilitering och rehabilitering

Lärarutbildningskommittén föreslår kompetensutveckling föratt perso-
nal inom habilitering/rehabilitering för arbete inom syncentraler och
inom den pedagogiska hörselvården föreslås bli utgångspunkt för en ny
utbildningsvetenskaplig utbildning 40 med specialpedagogikpoäng

ibas, första hand för medicinskt utbildad personal ögon-t.ex.som som
sjuksköterskor, arbetsterapeuter, audionomer och lärare vilka skall ut-
föra pedagogiskt arbete bland i huvudsak och äldre.ett vuxna
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skolledarutbildningEn ny

omfattninginnehåll ochLärarutbildningskommittén har övervägt av en
utgångspunkt från intresseskolledarutbildning med statens att geny

sitt uppdrag i det offentliga skolvä-erforderlig kompetens förrektorer
rektorsutbildningen kvarstår medelKommittén föreslårsendet. att som

kvalitetsmässigt likvärdig skola.nationellt ochför att garantera en
i sin nuvarandekommittén, behållasRektorsutbildningen bör, enligt

för den erhållitomfattninguppläggning och öppensamt vara som an-
skolväsendet. Kommitténs ställ-allmännaställning rektor i detsom

utbildning kanbedömningenningstagande pâbygger att gemensamen
utveckling och krav påprofessionellgrund förutgöra motsvaraen

ojämnhetermedel avhjälpa deframtida ledarskap ett attsamt somvara
yrke.i rektorers sittfinns sätt utövaatt

Skolledarexamen

bedömningen rektorsutbildningarnaLärarutbildningskommittén gör att
vid högskolorna. Genom väljainfogasbör kunna i attpoängsystemet
alla rektorer får delta iförfaringssätt kan styrkan idetta att gemen-en

bibehållas, samtidigt individemasnationellt styrd utbildning somsam
utbildningsmässigt meritera sig kan uppnås. Rektorsut-möjlighet att

utbild-erbjudas möjligheten genomgå sinbildningens deltagare bör att
imed erhålla desikte på 40ning poäng utmynnaratt som en examen.

lämpligt denLärarutbildningskommittén finner det attvara nya examen
Kommittén finner det också lämpligt deskolledarexamen.benämns att

skaffat praktiskaSkolledarexamen har sigstuderar med sikte påsom
tillvill lära sig leda.i den verksamhet Förinsikter att antasmansom

yrkesverksamhetkrav på minst årsutbildning bör såledesdenna tre
infogas övergripande strukturSkolledarexamen vidare i denställas. bör

utbildning erbjuds rektorer.gäller för den sammantagna somsom

Utbildningsledarskap ämneett nytt-

det akademiskastudier iSkolledarexamen erhålls ämnetnyagenom -
Lärarutbildningskommittén föreslårutbildningsledarskap attsom-

akademiska förses rek-högskolorna dettainrättar. Genom ämnenya
kan studeras ocksåtorsutbildningen vetenskaplig bas ochmed ämneten

framtida rektorsarbetesig åtaspirerar på ägna ettattpersonerav som
utbildningsledarverksamhet.eller åt annan
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F
högskolornaFör skall kunna utveckla utbildningsledar-att ämnet

skap behöver fram det möjligt för lärosätenagörtas attresurser som
skapa vetenskapliga miljöer kvalificerat slag. Kommittén föreslårav
därför den vetenskapliga verksamheten koncentreras till fåtalatt ett
ställen i landet, vilka får i uppdrag börja utveckla detta kun-att nya
skapsfált och i sitt uppdrag också har sprida sina erfarenheterattsom
till andra lärosäten.

Ökad spridning

Kommittén föreslår ökad spridning och ökat samspel kring rek-en av
torsutbildningen. Vid sidan de lärosäten redan har uppdragav sex som
från Skolverket bedriva rektorsutbildning föreslås de uni-att att tre nya

Örebroversiteten i Karlstad, Växjö och tillsammans med Mitthögsko-
lan detta uppdrag. Kommittén vill betona betydelsen de hög-attges av
skolor kommer erbjuda skolledarexamen verkligen samverkarattsom
med deltagarnas kommuner både det gäller utbildningens utform-när-
ning och val innehåll förhållandei till examensmålen.av

kompetensutvecklingLärares

Lärarutbildningskommittén föreslår begreppet kompetensutvecklingatt
används i stället för fortbildning och vidareutbildning. 2 kap. 7 § skol-
lagen bör därför få ändrad lydelse: Varje kommun och landstingen
skall till kompetensutveckling föranordnas den personal harattse som
hand utbildningen. skall finnas plan förDet kompetensutveck-om en
lingen.

Förslag till ansvarsfördelning

Kommittén framhåller lärares kompetens beroende detäratt en av
sammanhang i vilken läraren verkar. Alla lärare måste därför be-vara
redda utveckla sin kompetens för de krav yrketatt mötaatt nya som
ställer.

Utvecklingen lärarnas kompetens del styrningär statensav en av av
skolan. Statens skapa förutsättningar för kompetensut-är attansvar
vecklingen lärare för det första mål för utvecklingattav genom ange av
verksamheten förskolan,i skolan, fritidshem och vuxenutbildning, för
det andra uppdrag till universiteten och högskolorna ställa utbild-attge
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förfogande följaning till för det tredje, och utvär-attsamt, genom upp
dera huvudmärmens kompetensutvecklingsinsatser.

Arbetsgivarens skapa de ekonomiska och praktiskaär attansvar
förutsättningarna behövs för läraren skall kunna detatt tasom egna
utvecklingsansvaret.

åtgärderFörslag till

struktur för lärarutbildning kommittén föreslårDen lämpadärny som
för kompetensutveckling.också verksamma lärares Kommittén föreslår

därför studenter i grundutbildning och verksamma lärare imötsatt
kurs inom inriktningar och specialiseringar. Regeringen vidkansamma

behov universiteten och högskolorna preciserade utbildnings-ge mera
uppdrag det gäller kompetensutveckling verksamma lärare,när t.ex.av

viss andel utbildningsvolymen skall förbehållas dessa.att en av
Kommittén föreslår bestämmelserna fem obligatoriskaatt stu-om

diedagar grundskoleförordningen gymnasieförordningeni och upphävs.
skall fortfarande användas för personalens kompetensutveck-Resursen

ling.
Regeringen och riksdagen bör vid beslut reformer också bedömaom

genomförande förutsätter kompetensutveckling lärarna. Videttom av
omfattande kompetensutvecklingsbehov bör anvisa särskildastaten
medel. har huvudmannen förOberoende så sker, verksamhetenav om

för personalen genomförahar kompetens verksamheten iatt attansvar
enlighet med målen.

Kommittén diskuterar de särskilda utvecklingsmedel förekom-som
mit de och och riksdagenåren regeringen i fort-ävensenaste attmenar
sättningen bör anvisa sådana medel för främja utvecklingenatt ettav
prioriterat område. framhåller förtasKommittén dock verkanatt om
många satsningar förekommer samtidigt. Särskilda satsningar bör såle-

samordnasdes och följas upp.

forskningsstrategi lärarutbildningför ochEn

pedagogisk yrkesverksamhet

Lärarutbildningskommittén har i uppdrag lägga förslag forsk-att om
ningsanknytningen lärarutbildningen. Enligt kommittén innefattari
forskningsanknytningen såväl frågor lärarutbildningens anknytningom
till vetenskap, forskning och forskarutbildning hur pedagogisktsom
yrkesverksamma forskarutbildalärare skall kunna sig.
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Lärarutbildningen, berör alla de traditionella filosofiska fakul-som
har, det gäller forskningtetema när och forskarutbildning, kommit i

kläm mellan två traditioner, nämligen forskning och pedagogisk yrkes-
verksamhet. förklaringEn till lärarutbildningens situation, dvs. dess
relativt ställning inom universitet och högskola, står dessutomsvaga att
finna i avsaknaden forskningsbas.av en egen

Förstärkt forskning och forskarutbildning

Lärarutbildningskommittén vill understryka föratt ett tungt argument
förstärka forskning och forskarutbildningatt på lärarutbildningens om-

råde förändringarnaär inom yrkesområdet under l990-talet. I de-en
centraliserad och målstyrd pedagogisk yrkesverksamhet ställs kravnya
på de anställda självständigt kunna utformaatt och utveckla arbetet.
Kravet på professionellt genomförande förstärks. Detta fordrar bl.a. en
fördjupad förmåga till teoretisk reflektion den verksamheten,över egna
fördjupade kunskaper inom olika och kunskapsområden,ämnes- god
kärmedom samtoch kontakt med forskning professionell identi-om en

innebär självständigttet kunna för lokalatt utveckling.som svara
Kommunerna behöver utveckla förutsättningar och villkor för peda-

gogiskt yrkesverksamma självständigt kunna bedrivaatt exempelvis
utrednings- och utvecklingsarbete, utvärdering, projektarbeten Detetc.
handlar också skapa förutsättningar föratt personalen på siktattom

deltaiiskall kunna forskarutbildning och i forskning inom förramen
olika forskningsprojekt. Ett syfte med sådan fördjupning yrket ären av

etablera expertis på denatt lokala nivån. Så kan uppgifter ochen nya
funktioner fram. Detväxa föröppnar karriärtjänst inomtypen ny av
den pedagogiska sektorn. På sikt kommer det då finnas personal medatt

djupare kunskap inom olika och kunskapsområden.ämnes-en
Lärarutbildningskommittén nationell forskningsstrategiattanser en

för lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet krävs för stärkaatt
den vetenskapliga basen för lärarutbildning och pedagogisk yrkesverk-
samhet. Kommitténs förslag till forskningsstrategi skall öka den profes-
sionella identiteten hos pedagogisk personal. Det gäller t.ex. en gemen-

kunskapsbas, etiska principer ochsam ettgemensamma gemensamt
professionellt språk. Samtidigt kommittén betydelsen breddaattser av
Iäramtbildningsperspektivet till också omfatta lärande iatt arbetslivet.
Framför allt eftersom de lärare utbildas i framtiden kan kommasom att
verka inom bredare yrkesfält detett gällande.än nu

Lärarutbildningskommittén föreslår dessutom enklare och smidigare
tillträdesmöjligheter till forskarutbildning för lärarutbildade.
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forskningsinriktningarolikafinnasKommittén förutsätter det kanatt
till lärarutbildningen. Denknyterforskarutbildningsämnenoch ansom

enskilda hög-denspecialiseringutveckling och den ägersom rum
vilka olikaavgörande för vilken ellereller börskolan universitetet vara

LärarutbildningskommitténsEnligtskall lokalt.inriktningar finnassom
förekomma vidforskarutbildningforskning ochuppfattning skall egen

lärarutbildningen ochiinstitutioner medverkaralla de att samver-som
och forskarutbildningavseende forskninginstitutionernamellankan

och befrämjas.lärarutbildning utvecklasområdet måsteinom

vetenskapsområdeEtt nytt

för forskning ochgrundutbildning,för såväldagslägetI är ansvaret som
uppsplittrat mel-område oftastforskarutbildning lärarutbildningenspå

ochtillförfång för samordningfakultetsnämnder/motsvarandeolikalan
nödvändighetenLärarutbildningskommittén pekar påsamverkan. attav
samlade föruniversitetet/högskolan har detinom ansvaretett organ

vetenskapsområdeföreslår samtidigtlärarutbildning och att ett nytt
skallvetenskapsområdetinrättas.utbildningsvetenskap Det avsenya

peda-anslutning till lärarutbildning,forskarutbildning iforskning och
vetenskaps-i arbetslivet.och lärande Ettgogisk yrkesverksamhet nytt

professionsut-lärarutbildningmarkerar samhällets påområde somsyn
forskning och forskarutbild-föroch förutsättningarbildning skapar en

pedagogiska yrkesverksamhetensoch denpå lärarutbildningensning
vetenskapsområde det möjligtområde. Dessutom gör attett nytt an-

forskar-medel till forskning ochöronmärslagstekniskt överstyra
pedagogiska yrkesverksam-och denutbildning lärarutbildningenspå

område.hetens
ekonomiska satsningarkopplat tillvetenskapsområdeEtt nytt nya

högsko-universitet ochtill och krav påstarkt incitamentinnebär attett
relatio-vetenskapsområdet därför detformulerarlor ett program nya

ökar ocksåpreciseras. Därigenomtill beskrivs ochde övriganerna
vetenskapsomrâden, vilketför samverkan mellanmöjligheterna är en

avsiktema.av
särskilt forsknings-föreslår ocksåLärarutbildningskommittén att ett

vetenskapsområdet.inom det föreslagnaråd inrättas nya
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Lärarna i lärarutbildningen

Höga krav på pedagogisk kompetens måste ställas på dem utbildarsom
lärare för god kvalitet på utbildningen skall kunnaatt uppnås. Lärar-en
utbildningen unik i bemärkelsenden lärarensär kunskaper,att sättegna

organisera undervisning och förmåga bära fram ochatt tydliggöraatt
den pedagogiska kompetensen både arbetsform och centraltutgöregna
studieobjekt. Samtidigt förväntas lärarna i lärarutbildningen indirekt,
dvs. via de lärarstudenter de utbildar, bidra till lärarutbildningenatt
också medel för förverkliga samhälletsutgör intentionerett medatt
skolan. Detta kräver ökad kompetens hos lärarna i lärarutbildningen
ifråga förtrogenhet med lärarutbildningens syften och målom samt
medvetenhet den rollen i det sammanhangstörreom egna som en
sammanhållen lärarutbildning Det fordras också förmågautgör. att
hantera undervisnings- och examinationsformer, användningnya av ny
teknik också vilja utveckla studenternas inflytande utbild-att övermen
ningens uppläggning och genomförande.

I kompetensen ingår förmågan kunna förtrogen med vadatt vara
undervisning och lärande och förstå den interaktivaär att processen
mellan den lär och den skall utveckla kunskap. Som kom-utsom som
mittén det behöver lärarna framför allt utveckla förståelse för hurser en
det innehåll de förmedlar uppfattas studenternas perspektiv. Först dåur
kan lärarna få klart för sig vad försvårt andra och varförärsom men
också hur det komplexa kan begripligt. Vad centralt inomgöras ärsom

inte självklart i förhållandeämne till de blivandeär lärarnasett kom-
mande yrkesverksamhet.

Utbildning och kompetensutveckling

Kommittén bedömningen varje lärosäte dels börgör för någonatt svara
form initial lärarutbildning för säkra hög pedagogisk kom-attav en

hos dem skall arbeta i lärarutbildningen, dels börpetens utvecklasom
för fördjupning den pedagogiska kompetensen.ett program en av

Kommittén några centrala områden alla lärare i lärarutbild-anger som
ningen bör gällerDet samspelet mellan olika lärarutbild-engageras
ningstraditioner, lärarnas pedagogiska kompetens, den vetenskapliga
kompetensen, samspelet mellan teori och praktik i lärarutbildningen
och nödvändigheten utveckla samspelet mellan lärare och lärar-attav
studenter.

Läramtbildningskommittén föreslår högskoleledningen vid varjeatt
lärosäte utvecklar långsiktigt handlingsprogram för hur olika kate-ett
gorier lärare i lärarutbildningen skall komma för läraattav samman av

2 9-0986Attlära.. .
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varandra så den utvecklas.kompetensen Lärarutbild-att gemensamma
ningskommittén föreslår Högskoleverket och Skolverket iatt samver-
kan anordnar lokala, regionala nationellaoch seminarier i syfte att
stödja denna kunskapsuppbyggnad.

Dimensionering grundläggandeav

lärarutbildning

Antalet nybörjare i och antalet examinerade frånår lärarutbildningper
har varierat under de decennierna. Variationen beror fram-stort senaste
för allt på försökt utbildningsvolymen till nyrekryte-att man anpassa
ringsbehovet lärare. dimensioneringsbeslutenTrots baserats påattav
etablerad prognosmetodik har det uppstått såväl lärarbrist lärar-som
överskott olikainom lärarkategorier vid flera tillfällen. korthetI upp-
fattar Lärarutbildningskommittén problemet kombination ettsom en av

antal osäkra och ibland kortsiktiga antaganden iprognosarbetetstort
och den bundna linje-/programkonstruktionen lärarutbildningama,av
vilken innebär ökning dimensioneringen resulterar it.ex. att etten av
tillskott lärare tidigast fyra till fem år Då kan antalettav senare. av an-
tagandena visa sig ha varit felaktiga.

kapitel diskuterar kommittén de uppgifterI 14 närmare styrsom
prognosarbetet antal lärare lämna yrket, förändringarväntassom av
organisation och struktur verksamheten förändringar elev-samtav av
antalet. diskuteras också de faktorer osäkra.Där görsom prognoserna

Den strukturens möjligheternya

Kommittén den föreslagna strukturen för lärarutbildningattmenar nya
innebär flexibilitet möjligtdet växlande behov pågör atten som parera
relativt kort sikt. ocksåStrukturen högskolan möjlighet efteratt,ger
lokala eller regionala samråd med kommunerna, utbudet efteranpassa
förändringar i lärarbehov och/eller andra samhällsförändringar som
påverkar kraven på utbildningen.

Lärarutbildningskommittén det går försvara fleratt att att ut-anser
bildas till lärare skolans nyrekryteringsbehov. Detän motsom svarar

läraryrkets huvudsakliga kompetens förutsätt-skapautgör attsom -
för lärandeningar blir allt viktigare i andra verksamheter ochäven-

samhällsektorerandra i skolväsendet.än
viss del lärarutbildningens volymEn skall, enligt kommittén,av an-

vändas för verksamma lärares kompetensutveckling. del kanDenna
också användas dragspel för varierande behovattsom parera av nya
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lärare. konstant totaldirnensionering tordeEn planering ochmer gynna
utveckling kompetensen hos lärare i lärarutbildningen och därmedav
lärarutbildningens kvalitet.

Ett antagningssystemnytt

Lärarutbildningskommittén föreslår antagningssystem för denett nytt
lärarutbildningen. Eftersom valet ämnen/ämnesområden till dennya av
lärarutbildningen sker successivt bör huvudingång tillnya man ange en

sökalternativ Lärarutbildningsprogrammet. innebärDetprogrammet, ett
bred öppning till lärarutbildningen och valet vilken lä-att typen av av

den sökande vill bli eller ämnen/ämnesområdenvilka hon/hanrare av
vill undervisa i inte behöver i samband med ansökan till lärarut-göras
bildning. konsekvensI med detta föreslår kommittén standardbe-en ny
hörighet med särskilda förkunskapskrav i svenska/svenska and-som
raspråk kurs B, engelska kurs samhällskunskap kursB A.samt

Högskolan kan sedan besluta krav förkunskaper heltpå nödvän-om
diga för studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen till kur-att

ej första kursen då dessa kurser inte vänder siginom programmetser
till nybörjare i högskolan.

Lärarutbildningskommittén föreslår också den föreslagna hu-att
vudingången skall kunna kompletteras med alternativa ingång-
ar/sökaltemativ med andra standardbehörighetskrav med sikte på vis--

ämnen/ämnesområden där lärarbrist råder eller befaras.sa

Rekrytering till lärarutbildning

Lärarutbildningskommittén det angeläget öka intresset för lä-attanser
raryrket och för lärarutbildning huvud Motiven för dettaöver ärtaget.
både behovet åstadkomma tillräcklig försörjning lärare inomatt en av
alla områden och önskvärdheten få lärarkår långt möjligtsåatt en som

befolkningensspeglar sammansättning.
Lärarutbildningskommittén konstaterar den bild iblandatt som ges
ungdomars intresse för lärarutbildning och studenters benägenhetav av
slutföra sina studier oriktig och därmed kan leda till felaktiga slut-äratt

själva verket det förstahandssökandeI så antalet behörigaärsatser. att
fördubblats förunder de tio åren lärarutbildningenän senastemer

sammantaget.
Rekryteringen dock ojämnt fördelad olika lärarutbildningsin-påär

riktningar och klart otillräcklig vad gäller lärare it.ex. matema-
tik/naturvetenskap och lärare i vissa praktisk-estetiska Exa-ämnen.
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Dealla lärarutbildningar.inomheller lika högintemensfrekvensen är
gymnasielärareoch tillgrundskollärare 4-9 tartillutbildninggårsom

lärarstudenter.andragradbetydligt lägreilärarexamen änsinut
ändocktjänstgörtagitinteandel demEn somstor examensomav
bordehögskolornaLärarutbildningskommittén attlärare. varaanser
skapa för-rester ochstudenternastid följamed iatt uppnoggrannare
vidareKommitténstudierna.slutföra attdemförutsättningar att anser

egenskapi sinlärarexamen,anställt lärarekommunerna, utan avsom
slutföradessaåtgärderolika attbordearbetsgivare uppmuntragenom

studier tillsina examen.
LärarutbildningskommitténlärarutbildningförstrukturDen somny

kompletterandeför alla läraremöjlighet stu-innebärföreslår att genom
vilket vägarämneskompetens,eller öppnarårskurs-vidga sindier nya

försörjning med lärare.skolansunderlättakommeryrket.inom Detta att

bristkategorierinomstudenterRekrytering av

tillkan ledaflera förslagframläggerLärarutbildningskommittén som
gäller insatserbakgrund. Detutländskmedlärareandelenökning aven

vidbedömningararbetsförmedlingar,ochhögskolor, kommunerfrån
rekryte-förslagochutbildningtidigaretillgodoräknande omav

ringstjänster.
skolanobalansen ikönsmässigadenkonstaterarKommittén att

Kommittén fö-lärarkategorier.flertaletinombli alltkommer störreatt
arbetsförmedlingar tillsam-ochhögskolor, kommunerreslår bl.a. att

lärarutbildning blandför mänintressetökaåtgärder förvidtar attmans
från idrotts-ungdomarmed bam ocharbeteerfarenheterhar avsom

föreningsliv.eller
till lä-rekryteringenökaföråtgärderocksåföreslårKommittén att

struktu-teknik.och Dennaturvetenskapmatematik,irarutbildning nya
naturvetenskapkombineramöjligtdetför lärarutbildning attgörren

välja någotochförskollärare,till natur-studierteknik med attoch t.ex.
hai dag naturve-att trevetenskapligt tvungenämne attutan varasom

studenter-grundskolan. Genomibli lärareför atttenskapliga ämnen att
högsko-f°arspecialiseringinriktning ochvalsuccessivakan göra avna

matematik ellerväljaflerinspirera naturveten-möjlighetloma attatt
början.detta frånvaltdeskapligt ämne än som

rekryteringmedangelägetuppfattningkommitténsenligtDet är en
frånerfarenhetmedskolantilllärarutbildning ochtill ar-personerav

lärarutbildningenför denStrukturenutanför skolan.betslivet gernya
prövningvid sinblibörHögskolorna generösamöjligheter. meranya
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utbildning.tidigare Lärarut-tillgodoräknandeansökningar avomav
distans.halvfart och påochbåde på hel-bildning bör erbjudas

Åtgärder ochför stärka barnslärarutbildningeninom att
skydd övergreppungdomars mot

åtalför eller står underdömtsundvika riskenFör attatt sompersoner
människorov, rånmisshandel,dråp,sexualbrott, mord,för grovtgrov

Lärarutbild-föreslårlärarutbildningtillbampomografibrottoch antas
polisens belastnings-utdragskall företesökandeningskommittén att ur

misstankeregister.ochregister
högskolelagen ändras såkommittén kap. 6 §föreslår 4Vidare attatt

student från lärarut-avskiljandeförbedömning skäldet vid av enav
vederbörande kanrisk förtillhänsynbildningen också kan atttas

yrkesutövning. dag kankommande Iunderskada någonkomma att en
skada under sinstudentenrisk förendastbedömningen gör ut-attavse

bildning.

lärarutbildningför styrningMål principeroch av

självständig-omfattandeavregleringårsHögskolan har sedan 1993 en
Lärarutbildningenoch regeringen.riksdagen äri förhållande tillhet

högskoleutbildningar. Dettaandrastatsmakternadock styrd änmera av
tillmed hänsynväl försvarasuppfattning mycketkommitténsenligtkan

intentioner med sko-samhälletsförverkligalärarutbildningens roll att
kom-kursplanerna lärarnasochläroplanemaskollagen, ärlan. Jämte

likvärdig och högutbildningen i skolanför ärgarant attpetens aven
varhelst den anordnas.kvalitet

Ökat inflytandeexternt

lärarutbild-förändringarbehovutvärderingar pekat påOlika har avav
Önskemål inflytande har framförtsökatavseenden.ningen i olika om

för arbetslivet,företrädarekommuner,studenter,olika såsomparter,av
ock-förmodligensynpunkter- ochfackliga organisationerna.de Dessa

fungerat på-Lärarutbildningskommittén hartillkomstenså somav -
det finnskonstateraoch kommittén kanhögskolornatryckning på att nu

lärarutbildningarna.förändringsberedskap inomstoren
bl.a.med kommunernakontakterutvecklingpågår ocksåDet aven

för samarbetetför regionala utvecklingscentra. Fonnemainom ramen

319-0986Attlåra...
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inom de regionala utvecklingscentra skiftar utifrån lokala och regionala
förutsättningar. Kommittén detta positivt ochäratt statsmak-attanser

inte börterna någotsätta regelverk för samarbetet och hur det skallupp
organiseras. Kommittén vill dock särskilt betona vikten formenattav
för dialog och samverkan mellan kommun och högskola utvecklas på
jämbördig bas.

Kommittén betonar också betydelsen högskolorna fortsätterattav
utveckla sin organisationatt och sina arbetsformer. Genom öppnareen

dialog med studenter och omvärlden kan högskolan få stöd i arbetet
med bedriva och utvecklaatt verksamheten. Den struktur för lärar-ny
utbildning kommittén föreslår ökade förutsättningar för sådantsom ger
inflytande.

Kommittén diskuterar vidare i kapitlet de olika områden kan blisom
föremål för styrning, nämligen högskolornas interna ledning lärarut-av
bildningen, utbildningens organisatoriska struktur, dimensioneringen,

mål och resultat.samtresurser

Intern organisation

Lärarutbildningskommittén bedömer den interna organisationatt som
flertalet högskolor valt för lärarutbildningen efter 1993 inte varit ända-
målsenlig för signaler frånatt ta sigemot eller omvärldenstatenvare
och inte heller för utveckla samspelatt medett utanför högsko-organ
lan. Lärarutbildningskommittén föreslår det inom varje lärosäteatt med
lärarutbildning inrättas fakultetsnämnd eller särskiltannaten organ som
kan samlat förta utbildningen.ett I detta bör ingå någonansvar organ
eller företrädare för kommuner,ett arbetsliv respektive verksammapar
lärare i skolväsendet sina fackliga organisationer. Lärare i lärar-genom
utbildning och studenter skall alltid företrädda.vara

Dimensionering

Dirnensioneringen lärarutbildningama påverkas delsav statensnu av
för styrning, delssystem universitetens och högskolornas be-av egna

slut, dels också antalet sökande till olika lärarutbildningar. Rege-av
ringen beställer de s.k. utbildningsuppdragen hur många exami-genom

minst skall avläggas och hur många helårsstudenterna detsom minst
skall finnas vid respektive lärosäte.

Lärarutbildningskommittén konstaterar med riktlinjeratt systemet
från regeringen antalet helårsstudenter inomatt vissa utbildningsområ-
den skall minska kan fungera välsägas inte riktlinjer ökning.men om
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utbildningsom-visstinomstudenterökat antalbeställning ettEn ettav
studenterdet finnsförutsättningenundereñerkommasbara attråde kan

fråga.utbildningen isökersom
ökaddet medlärare måstebehov äventill skolansMed hänsyn enav

förutsätt-struktur finnasorganisatoriskalärarutbildningensiflexibilitet
kom-med sådanaläraretillräckligt antalförningar garanteraattstaten

fallföreslår i såKommitténskolväsendet.iråder bristdär detpetenser
och hög-universitetenregleringsbrevetfall ii dessaregeringenatt ger

utbildningsuppdrag.preciseradeskolorna mera
och högskola. EttuniversitetUtbildningsuppdragen peranges nu

regleringsbrevetiregeringen ettalternativ kan att gemen-angervara
Kommitténhögskolor.universitet ochallaförutbildningsuppdragsamt

fördel-överenskommelsersluterhögskolornai fallföreslår så att om
sig.mellanspecialiseringarochinriktningarningen av

Mål och resultat

mål- ochprincipenskälnågrainte funnitKommittén har övergeatt om
Även såledesbörfortsättningenilärarutbildningen.resultatstyming av

för-Kommitténsexamensordning.lärarutbildningen styras genom en
redovi-lärarutbildningen harför denexamensbeskrivningtillslag nya

kapitel 8.se ävensats ovan
lärarutbild-omfattningendelsreglerarExamensbeskrivningen av

efter fullgjordhaskalllärare ut-dels de kompetenserningen, som en
såkompetensernaformuleratharLärarutbildningskommitténbildning.

yrkesverk-ikommande uppdragettill detuttalad kopplinghardeatt en
samheten lärare.som

för högskolornasanvändasocksåskallexamensordningeniMålen
utbild-uppföljningenochför den internaplanering och externa omav

medverka.studenternaskallHärvidmålen.till delederningen uppsatta
skolorkommuner,bjuderhögskolornaocksåföreslårKommittén att

till dialoglärarutbildningenimedverkarlärareverksammaoch omsom
högskolornaochUniversitetenkvalitetsutveckling.utvärdering och

arbetetkonkretisera hurutbildningsplaneri sinabli skyldigaföreslås att
bedrivas.skallexamensbeskrivningenmålen iuppnåmed att

periodicitetvissmedHögskoleverket görföreslårKommittén att en
universi-samtligavidför lärarexamenuppföljningar examensrättenav

dialoginitiativ tillocksåHögskoleverket börhögskolor.och ta entet
kvalitetsutveckling.ochutvärderinghögskolornamellan om
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Genomförande reformenav m.m.

Kommittén beräknar proposition kan föreläggasatt riksdagen i bör-en
jan år 2000 med riksdagsbeslut under senvåren årav 2000 och, på
grund erforderlig planerings- och informationstid, genomförandeav
tidigast den l juli år 2001.

För de studenter bedriver studier för någon de nuvarande lä-som av
rarexamina bör det möjligt slutföra sina studier inomatt årvara sex
efter det examensordningatt i kraft. En studentträtt påbörjaten ny som
sina studier till lärare i den nuvarande utbildningen skall också kunna
byta till den utbildningen. Villkoren för detta beslutas lokalt.nya

Ökade utbildningskostnader

Kommitténs förslag innebär lärarutbildningen blir längreatt vissaän av
de nuvarande lärarutbildningama. Det gäller bl.a. utbildningarna till
förskollärare, fritidspedagog, lärare i yrkesämnen, det korta gymnasie-
lärarprograrnmet och till studie- och yrkesvägledare.

Utbildningen blir enligt kommitténs förslag lika omfattande isom
dag för grundskollärare och gymnasielärare det långa programmet.

föreslårDock kommittén krav på minst 60 respektiveatt 80 ipoäng ett
begränsas tillämne svenska och samhällskunskap.

Sammantaget innebär förändringen utbildningslängd och innehållav
merkostnad på 65 förmkr samtliga lärosäten.en ca
Kommittén har föreslagit det införs femteatt vetenskapsområdeett

utbildningsvetenskap och detta tillförs forskningsresurseratt framför
allt befintliga forskningsresurseratt sammanförs till detgenom nya ve-
tenskapsområdet.

Besparingar och samhällsekonomiska vinster

Merkostnadema för den lärarutbildningen de möjlig-uppvägsnya av
heter till rationaliseringar kommittén nedan. Kommit-presenterarsom
tén bedömer därför inte förslagen kommeratt leda till ökningatt en av
kostnaderna totalt för högskolan. De högskolor endast har de ut-som
bildningar blir förlängda kommer däremot i behovsom nu att vara av
ökade anslag. Kommittén räknar med detta kommer bliatt möjligtatt

omfördelning eller den regeringengenom aviserade utök-genom av
ningen till högskolan inom de åren.närmasteav resurser

Kommittén bedömer lärosätena kommer kunnaatt uppnå bety-att
dande rationaliseringsvinster följande förhållanden.genom
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De nuvarande lärarutbildningarna har olika strukturer och ersätts av
påbyggbar struktur för all lärarutbildning med allmänten gemensam ett

utbildningsområde samtliga studenter läser. Detta medför läraresom att
vill vidga sin kompetens kan bygga på sin tidigare utbildningsom med

ytterligare inriktning/specialisering. behöverDe då inte, i dag,som ge-
nomgå fullständig, utbildning. l kurser lärarstuden-en ny samma som

får sina inriktningar ochtema specialiseringar kommer också verk-
lärare kunna delta. Detta medgeratt högskolan kan optimerasamma att

resursanvändningen.
Den lärarutbildningens struktur innebär således samhälls-nya stora

ekonomiska vinster. För det första minskar kostnadema för tjänstledig-
het och vikarier för verksamma lärare. För det andra minskar utbild-
ningskostnadema i högskolan. För det tredje minskar samhällets kost-
nader för studiestöd.

Den strukturen kommer också på sikt radikalt minskaatt admi-nya
nistrationen kring planering och genomförande de kurser skallav som
ingå, särskilt i det allmänna utbildningsområdet.

Den nuvarande praktiken i lärarutbildningen regleras i avtalett som
innebär ersättning till kommunen med kr1 090 handledarvecka.en per
Dessa ersättningar utgör andel högskolanssammantaget storen av
kostnader för lärarutbildningen. Kommittén föreslår detatt gemen-

avtalet ersätts avtal mellan respektive högskolaseparatasamma ochav
kommun. Därmed ökar möjligheterna ersättningen tillatt deanpassa
lokala förutsättningarna. Då kan samarbeteäven mellan högsko-annat
lan och kommunen in, högskolanvägas medverkart.ex. att i lokala
skolutvecklingsprojekt.
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2 Inledning

2.1 betydelsefullaDen lärarutbildningen
Människors möjligheter påverka och bidra till utvecklingen detatt av
svenska samhället och arbetslivet beroende deras medvetenhet,är av
kompetens och ansvarstagande. Förändringstakten i samhället och i
arbetslivet ökar, vilket förstärker kraven på märmiskors kunskaper. Ut-
bildning den främsta framgångsfaktomär både för den enskilda märmi-
skan, för samhället och för företag. Lärarna nyckelpersoner iär ut-
vecklingen kompetensen hos elever och studerande alla nivåerav
från förskolan till och med högskolan.

Uppgiften lärare har blivit både viktigare och svårareatt änvara
förr. Tidigare hade skolan och lärarna den självklara auktoriteten som
följde den huvudsakliga förmedlaren bildningatt och infor-av vara av
mation. Lärarens uppgift har i allt utsträckning blivit fåstörre ele-att

och bearbeta information för deatt skallsortera och förståattverna se
sammanhang och samband. Kraven lärarnaspå kunskaper ökar både-

det gäller bredd och djup.när Dagens medborgare ifrågasätter auktori-
och ledare förtjänamåste sin auktoritet.teter Detsamma gäller ochvar
lärarna i dagens skola.en av

De här redovisade förhållandena ställer mycket högre krav på da-
och morgondagens lärare och får följaktligen också konsekvensergens

för utbildningen dessa. Lärarutbildningen bör bidra till utvecklingav en
skolans undervisning och läraryrket. Detsamma gäller utbildning-av av

skolledare. finnsDet i dag för skolan iett storten av storaengagemang
delar samhället. Detta kan få betydelse för utbildningen lära-storav av

och skolledare och för utvecklingen deras arbete.re av
En avgörande utgångspunkt för samhällets i skolan ärengagemang
all utbildning för bam, ungdomar och skallatt likvärdigvuxna vara

varhelst den anordnas. Utbildningen lärare och skolledare jämteärav
skollagen, läroplanema och kursplanerna medel för åstad-ett staten att
komma likvärdig skola. Lärarutbildningens betydelse för sko-storaen
lan odiskutabel. Samtidigtär måste beakta de nyutbildade lä-attman

4,5 alla% lärare iutgör skolan under givet år. Kompe-ettrarna ca av
tensutvecklingen de övriga 95,5 % lärarkåren bör således värde-av av

med hänsyn härtill.ras
Eftersom lärarutbildningen högreså del denrepresenterar storen av

utbildningen den också betydelsefull förär högskolan. Lärarstudentema

519-O986A|1|ára...
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allaoch därmed 10 % högskolestudenter35 000är nästan utgör ca av
yrkesexamen. finns i dagoch 30 % dem studerar till Det 12av som en

och högskolorläraryrkesexamina och universitet har utfärda23 rätt att
varierar hureller dessa examina. många lärarut-någon några Detav

och dessabildningsprogram anordnas vid lärosäten, hurvart ett avsom
utbildning lärarutbildningamaandel respektive lärosätesstor somav

harinstitutioner roll i utbildningenoch hur mångarepresenterar som en
lärarutbildningen utbildning,lärare. Vid flertalet lärosäten är storenav

finns det tecken påvid den detta lärarut-några Trotsstörsta.t.o.m. att
högskolani de utbildningarbildningen inte ha lika hög status somanses

tillhörde akademin före 1977.som
nuvarande lärarutbildningpro-bilaga redovisas i tabell deI 3 en

haromfattning, volym och vilka lärosäten examensrättsomgrammens
lärosätenrespektive de harfor lärarutbildningsprogram. Utöver som

högskolor lärarutbildning.anordnar ytterligare några Exa-examensrätt
bilaga fram-utfårdas då lärosäte har Av 4examensrätt.ettav sommen

för de nuvarande lärarut-lydelsen examensbeskrivningama 12går av
bildningsprogrammen.

bestämmelser, organisation och för-Redovisningen nuvarandeav
till behandlingenanslutninghållanden lämnar kommittén i av res-

förNuvarandepektive styrningsakfråga i betänkandet. system statens
Målkapitel 16 och principer förlärarutbildningen sammanfattas iav

sammanställningbilaga finnsstyrning lärarutbildning. 5I en av vemav
utbildning.beslutar vad i fråga högresom om

utredningBehovet2.2 avav en

lärarutbildningen

Lärarutbildningskommittén tillsattes initiativsenvåren 1997 på av
beslutatriksdagen, i december 1996 regeringen till känna attsom ge

Utbildningsutskottet hemställt parlamentarisk utredning.om en
förändringar skett inom skolan. politiskaStora har Den styrningen

skolan har förändrats i riktning tydlig mål- och resultatstyr-mot enav
ning. Ansvarsfördelningen mellan och kommun mellan politi-stat samt

och professionella förändrats.ker har Som resultat bl.a. kom-ett av ny
munallag för statsbidragoch och avregleringar inomett nytt system

skolan börjatbl.a. har kommunerna den gamla sektorsindel-överge
skola andraningen för samordnad organisation och verksamhe-en av

gymnasieskolan ochförskolan. Grundskolan, den kommunalater, t.ex.

3bet. 1996/97:UbU 1996/971100rskr.
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vuxenutbildningen har reforrnerats. läroplaner,Nya kursplaner och be-
har införts för den obligatoriska skolan ochtygssystem för frivilligade

skolfonnema. Sedan Lärarutbildningskommittén tillsattes har också
förskolan fått läroplan och läroplanen för det obligatoriska skolvä-en
sendet förändrats så den också omfattar förskoleklass och fritids-att
hem.

Även den statliga styrningen den högre utbildningen har blivitav
mål- och resultatbaserad, vilket lett till förändringar i ansvarsför-mera

delningen mellan statsmakterna och de enskilda universiteten och hög-
skolorna. Också inom dessa har det skett förändringar. De enskilda lä-

beslutar själva sinrosätena organisation och hur utbildning-nu om om
skall styras.arna

Mål- och resultatstymingen skolan och den högre utbildningenav
innebär de professionella fått ökade möjligheteratt utbild-att anpassa
ningen efter individuella behov hos elever och studenter efter lo-samt
kala förutsättningar. hinderDe eller det stöd tidigare funnits isom- -
form regler för bl.a. organisation undervisning har avskaffats.av av

Dessa förändrade villkor föravsevärt arbetet lärare vik-ettsom var
tigt motiv för riksdagens beställning reformering lärarutbild-av en av
ningen.

Andra motiv för reform den kritik framkommit i fleraen var som
utvärderingar lärarutbildningen liksom i undersökning Ut-av en som
bildningsutskottet låtit i vad mån riksdagsbeslutgöra mål ochom om
riktlinjer för skolverksamheten påverkat utbildningen grundskollära-av
re.

2.3 Utvärderingarna

Professor Bertil framhållerGran i sin utvärdering grundskollärarut-av
bildningen det finns brister i lärarutbildningens professionalitetfatt Det
saknas ofta hos de inblandade institutionerna grundläg-en gemensam
gande idé vad vill med sin lärarutbildning. Varje del utbild-om man av
ningen borde in i sammanhang. lärandesättas Den individenstörreett
bör i Gran betonar det behövs förmågacentrum. att över-attvara en

centrala utbildningsmål tillsätta lokal verksamhet. Utbildningen har
visat sig ha svårt hos studenterna utveckla de kompetenseratt som
hänger med lärarens sociala och elevvårdande uppgifter ochsamman
arbetet med den lokala utvecklingen skolan. Lärarutbildningen be-av
höver stärka såväl den utbildningsvetenskapliga grunden läran-ettsom

Professionella lärare; Lärarförbundets utvärdering grundskollärarutbild-av
ningen, stencil Lärarförbundet 1995
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sammanhållande inomde i samspel med skolans verklighet. Ett organ
Vidare hög-lärarutbildningen. behöverhögskolan förbör ha ansvar

enligt förloradidentitet, Gran gåttskolan stärka lärarutbildningens som
reformerna högskolan.inomgenom

Carl-Olof Jacobson och profes-professorHögskoleverket har anlitat
grundskollärarutbildningenutvärdera Hög-Englund förTomas attsor

forskningsresursersärskilda börskoleverkets slutsatser avsättasär att
vetenskapliga bas. Vidare behöverlärarutbildningarnasför utvecklaatt

förstärkas.lärarutbildningen Lärosätenasdidaktiska iden ansatsen
också aktivtiförändringsarbetet måstesjälvständighet, och rollansvar

stimuleras.
redovisar i betän-UtbildningsdepartementetinomarbetsgruppEn

förändring probleminventering ochLärarutbildning ikandet ett un-en
lyfter fram proble-utredningsarbete. Arbetsgruppenderlag för fortsatt

inom högskolan oftalärarutbildning- ocksådiskussionerattmet om -
ämnesstudiema ochdelarsåpå snävt sättavgränsas att storaett av

univer-betonar viktenutanför. Arbetsgruppenpraktiken hamnar attav
beslutsstruktur kan säkerställadels fårsiteten och högskolorna somen

där studenterna uppfyller allalärarutbildning,väl sammanhållenen
skapar sådana för uppfölj-delskrav i examensbeskrivningama, system

brister i utbildningen kan upptäckaseventuellaning och utvärdering att
också behovet samverkan mel-påtalaroch åtgärdas. Arbetsgruppen av

kom-högskolorna och å andra sidanuniversiteten ochlan å sidanena
bör bildasRegionala utvecklingscentraarbetslivet.och sommunerna

vetenskapligabehöver lärarutbildningensför samverkan. Vidarearenor
för forskning och forskarutbildninganvisasförstärkas och medelbas

kompetensutveckling lärareförlärarutbildningsomrâdetinom samt av
medverkar i lärarutbildningen.som

hemställanUtbildningsutskottets2.4 om en

utredningparlamentarisk

reformerna inom skolan och högskolanFörändringarna i samhället,
påtalat visade på be-de brister utvärderingama sammantagetsamt som

lärarutbildning. Utskottets slutsats blevförändradhovet att enav en
behövde tillsättas. Samtliga partier stod bak-parlamentarisk utredning

häromutskottets hemställanom

5 Högskoleverketsutvärdering;Gnmdskolläramtbildningen 1995 rapport-en-
serie 1996:1 R.
° Lärarutbildning i förändring, 1996: 16.Ds
7 1996/97:UbU1.bet.
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Utbildningsutskottet framhöll i sinsamband med begäran bl.a. deatt
förändringarnasnabba i omvärlden kräver lärarroll,en ny som genom-

förmåga till omställning, förnyelse och utveckling. Ett flexibeltsyras av
för lärarutbildning omfattar fortbildning,system även vidareut-som

bildning och forskning nödvändigt för möjliggöraär livslångtatt ett
lärande. När det gäller grundskolan framhåller utskottet betydelsen av

integrerad pedagogisk verksamhet för bam och ungdom i åldern 6-en
för16 år uppnå högre kvalitet i såväl förskolansatt skolans ochen som

skolbarnsomsorgens verksamhet förskollärare, lärare iattgenom
grundskolan och fritidspedagoger samverkar kring barnens lärande och
utveckling.

Utredningen bör, påpekade utskottet, utbildning lä-överväga en av
omfattar såväl del utbildningar inriktaderare som en gemensam som

speciella kompetenser.mot
Också de genomgripande förändringar skett i gymnasieskolansom

och vuxenutbildningen enligt utskottet krav bredarepå kompetensreser
och förändringsberedskap hos lärare. Utskottet lyfte fram antalett om-
råden utredningsuppdraget borde omfatta och påpekade slutligensom

lärarutbildningen bör utvecklas med hänsynatt till förändringar i lärar-
yrkets villkor och förutsättningar den bör präglas med-samt att av en

utbilda lärare försträvan morgondagensveten skola.att

2.5 Direktiven

Lärarutbildningskommitténs uppdrag innehåller, framgår direk-som av
tiven bilaga l, i princip lärarutbildningens alla delar och aspekter. I
tilläggsdirektiven bilaga vidgas2 kommitténs uppdrag till omfattaatt

skolledamtbildning. Kommitténäven skall således
mål och principer för styrning lärarutbildningenange av-

lämna förslag organisatoriska frågorom-
lämna förslag innehåll och omfattning de olika lärarutbild-om av-
ningarna
behandla frågor lärarutbildning för olika pedagogiska profile-om-
ringar
behandla frågor lärarutbildningamas dimensionering och rekry-om-
tering
lämna förslag rörande lärarnas fortbildning och vidareutbildning-
lämna förslag rörande lärarutbildningens forskningsanknytning-
lämna förslag utbildning skolledare.om av-
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särskilda frågor kommittén skalldirektiven antalocksåI nämns ett som
specialpedagogisk kompetens,sitt behoveti arbete,överväga t.ex. av

förbeträffande målen lärarut-vuxenpedagogisk ochkompetens attav
uppgiften för skolan förmedlasärskilt uppmärksammabildning att

värdegrund.samhällets
antal utredningar och skrivelser tillhar överlämnatRegeringen ett

kommittén, bl.a.
Institut föranalys gjord StatensSpecialskolomas lärarbehov, aven-

med SkolverketHandikappfrågor Skolan i samrådi
samverkan och möjligheteridéervärdegrundad skolaEn om--

arbetsgruppen för samverkan kringbetänkandeDs 1997:57, ar-av
värdegrundbetet med skolans

tillämpningen hög-kartläggning och analysHögskoleverkets avav-
examensbeskrivningar för lärarexaminaskoleförordningens

Waldorñnrikt-grundskollärarutbildning medUtbildningsplan för en-
Högskoleverketning, utarbetad av

undersökningArbetsgivareföreningensSvenska rapport om en-
bland nyutbildade lärare

betänkandeelever i skolan,funktionshindradeFUNKIS- -
sko-funktionshindrade elever iutredningenSOU 1998:66 omav

lärarutbildning och lärarfortbildning.lan i de delar det avser

Kommitténs arbete2.6

och inhämtat kunskaper,Kommittén har arbetat sedan 1997sommaren
samtli-företrädare förförslag vid kontakter medsynpunkter, idéer och
studen-för kommuner,inom lärarutbildningama, företrädareparterga

företrädare för hundra andraoch fackliga organisationer, ettter or-par
myndigheter visat intresseganisationer, kommittéer och förm.m. som

överläggningar, studiebe-lärarutbildning. har bl.a. skettDetta genom
fullständigahos kommittén.sök, seminarier och uppvaktningar Den

till Utbildningsdepartementet.förteckningen överlämnas
referensgrupp bestående företrä-Kommittén knutithar till sig aven

Kommittén har informeratför olika organisationer.dare 25-talett om
med referensgruppen vid någonarbete och fört diskussionersitt möten

halvår.gång per
synpunkter på lärarutbildning-mycket antal skrivelser medEtt stort

samband med uppvaktningar.inkommit till kommittén, bl.a. iharen
arbetssätt och har vidKommittén har sig sinavinnlagt öppetettom

problem i dekontakter diskutera och analyseramånga kunnat nuvaran-
förutsättningar för föränd-lärarutbildningama behov ochde liksom av

ringar i olika avseenden.
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Hela eller delar kommittén har besökt eller fört diskussioner medav
för samtliga universitet och högskolorrepresentanter har lärarut-som

bildning. Kommittén har kunnat konstatera det hos lärarutbildning-att
i dag finns stark vilja till utveckling och haratt generöstama en man

låtit kommittén del det förändringsarbete pågår.ta av som
Genom ordföranden och/eller för sekretariatet harrepresentanter

kommittén medverkat vid samtliga planeringskonferenser för utbild-
ningsledare hösten 1997 vårenägt 1999 inom förskollärar-som rum -
och fritidspedagogutbildningama, grundskollärarutbildningama och
gymnasielärarutbildningama liksom vid den nordiska lärarutbildarkon-
ferensen.

Tillsammans med Kunskapslyftskommittén har Lärarutbildnings-
kommittén anordnat hearing behovet särskild vuxenpeda-en om av en

igogik det livslånga lärandet och tillsammans med Riksbankens jubile-
umsfond två seminarier kultur i skola och lärarutbildning till-samtom

med Svenska Kommunförbundet seminarium kommuner-sammans om
roll i lärarutbildningen. Vidare har kommittén haft interna semina-nas

rier med inbjudna inledare. Seminarierna har behandlat lärarrollen och
läraryrkets styrning lärarutbildning, modellerstatus, och strukturerav
för lärarutbildning forskarutbildning och forskning.samt

Kommittén har haft utförliga diskussioner med företrädare för olika
områden. harDet gällt bl.a. utbildningen lärare för elever med funk-av
tionshinder; vilka kompetenskrav skall ställas på blivande läraresom
för de skall kunna handskas med eleveratt har svårigheter soci-som av

karaktär; innehåll och fokus i ämnesteori och ämnesdidaktik och hur
dessa kunskapsområden bör organiseras i lärarutbildning; studie-en ny
och yrkesvägledarutbildning; utbildning lärare i yrkesämnen, äm-av
nesstudiemas innehåll och form i lärarutbildningen; den skolförlagda
delen lärarutbildningen behov lärare.samt överav prognoser av

Kommittén har ordföranden och/eller sekretariatet medver-genom
kat vid antal konferenser och seminarierett behandlatstort frågorsom
med relevans för kommitténs uppdrag, konferens lärarutbild-t.ex. om
ning i mångkulturellt samhälle anordnadett Europaåret rasism,motav

lärarutbildningens internationalisering anordnad Föreningenom av
Norden, IT pedagogiskt hjälpmedel anordnad IT-om som av
kommissionen, bedömningskriterier för kvalitet högskolani anord-om
nad Högskoleverket, ñitidspedagogutbildning anordnad Lä-av om av
rarförbundet, etik i lärarutbildningen anordnad Szt Katarinastif-om av
telsen, undervisning förintelsen anordnad Utbildningsdepar-om om av
tementet.

Kommitténs huvudsekreterare har medverkat i Utbildningsdeparte-
arbetsgrupp för läraryrkets utvecklingmentets och rekrytering. Kom-

mitténs ordförande och sekretariat har medverkat vid medmöteett
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samtliga universitet ochförvaltningchefer från landetsrektorer och
och HögskoleförbundSveriges Universitets-anordnathögskolor, av

arbetsutskott.förbundsvid med dettamötesamt ett
december till alla högskolorenkät i 1998Kommittén har genom en
information lärarutbildningensaktuellmed lärarutbildning inhämtat om

tjänstgöring, pågående för-bakgrund ochorganisation, lärarutbildamas
in-regionala utvecklingscentraoch utvecklingsarbete,ändrings- samt

kommunikationsteknik används inom lärarut-formation hur ochITom
högskola.bildningen vid respektive

efter-studiebesök i Holland och Norge,kommittén har gjortHela
lärarutbildningsreformer. Genom hu-genomförtdessa länder justsom

flera konferensermedverkat vidvudsekreteraren har kommittén m.m.
Educators inAssociation of Teacher Europe.anordnade av

underlagför få för sinaanlitat följandeKommittén har experter att
vissa områden:överväganden inom

lärarutbildningBrandell: DimensioneringLars av
profileringarLärarutbildning för olika pedagogiskaBörjesson:Bengt

till lärarutbildningLindskoug: RekryteringIngemar
Rösténius: Sammanställningoch FredrikSolveig Harnmarbäck av en-

kätsvar
omvärldensamverkan medLöwl: LärarutbildningensChrista

yrkesämnenUtbildning lärare iStigare:Jan av
Lindvall: SkolledarutbildningElisabeth Sörhuus/Kerstin

ModersmålslärarutbildningVeli Tuomela:
specialpedagogisk kompetensLärarutbildning förUlla Wennbo:

pedagogisk fråga i lärarutbild-JämställdhetInga Wernersson: som en
ningen

och vidareutbildning lärareWirén: FortbildningAnn-Katrin av

med respektiveunder arbetethar anlitat referenspersonerExperterna
uppdrag.
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läraruppdragetDet3 nya

uppdragförFörutsättningar3.1 nyttett som

lärare

samhälleverka i lärandeAtt ett

utbildning och kompetensbudskapetolika håll vi ärFrån möts attav
ekonomisk tillväxt.och fördemokratiskt samhälleföravgörande ett

speci-bredare kompetenssåvälallt krav påSamhället ställer större som
samhällsomvandlingen förefallerkonsekvensaliserad kunskap. En av

med själva arbetet:sammanflätad Ut-alltmerutbildning blirattvara
pekarmycketdel arbetet Detbildning blir är mot att sam-somen av

utveckla individer harutbildningsuppgift blirfrämstahällets att som
kunskap och lösainformation, sökaförmåga hanteravilja och att pro-

blem.
alltskolmiljöeri formellaLärande sker inte enbart utgörutan mer en

samhälle vidgar uppdragetlärandesamhällslivet.integrerad del Ettav
konkurrerar därför skolan meddagsig till lärare. Iutbildarför dem som

viktigt lära sig. Närvadolika intressenrad attvarasom ansesomen
yrkesroll ochförändras lärarnasauktoritet minskartraditionellaskolans

betydelse för lä-avgörandeutvecklingenarbetsvillkor. härDen är av
förutsägainnehâll. Möjligheternaochrarutbildningens utformning att

lärare blirför blivandecentral kunskapnödvändig ochvad är ensom
skalllärarutbildningen bådemed tanke påminstallt svårare. Inte att
ochpå kompetensläroplaners kravgällandei tiden dvs. följaligga --

tillgodose framtida behov.
medutbildas tillklart: lärarestår dock En attEtt att vara omsom

förmåganutvecklar ocksåframtidenutformningen mötapåverka attav
sammanhangmålgrupp,gälleri samhället. Detförändringar oavsett

framåt-lärarutbildningskalllärande samhälleinnehåll.eller I ett vara
ställningstaganden tillblivande lärarensdenoch aktivt stödjasyftande

självstän-ellerbarn, ungdomarutveckling. utbildaAtt som meravuxna
tolkningarolikaochsökerställer frågor,digt prövar avsvar somegna

uppgifterläraruppdrag ochinnebäroch erfarenheterfakta ett nytt nya
lärarutbildningen.för

Å. internationell kon-3 Sverige iutbildning.FramtidensSohlman, 1996.
Förlag.Stockholm: SNSkurrens.
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mångkulturelltAtt arbeta i samhälleett

förändringarDe i dag i vår omvärld haräger avgörandesom rum en
betydelse för all utbildning. handlarDet inte enbart den så kalladeom
kommunikationsrevolutionens förändra utbildningenssätt innehållatt
och organisation och därmed lärarens olika uppgifter. handlarDet-
också de sociala och kulturella förändringar vilkaägerom som nu rum,
medför krav på dem på olika engagerade i utbildningsätt ärnya som
och undervisning.

Från människan har utvecklat sin kulturella identitetatt förhållandei
till sin geografiska hemvist, vilken ofta varit stabil tid, medföröver i
dag globala förändringar och migration andra förutsättningar för hur
denna identitet fram. Kulturell identitetväxer inte något stabiltär och
oföränderligt utvecklas i sociala samspel ochutan de erfarenheterav
människan Den nationella kulturellagör.9 identiteten inte givenär utan
förändras hela tiden. handlarDet då de samhälleligaom processer som
ordnar människor i sociala och kulturella kategorier ungdoms-t.ex.-
kulturer, idrottskulturer, och kvinnokulturer- också demans- men om

kulturer kommer till Sverige. framväxandeI mångkultu-nya som nya
rella miljöer sker, kulturer emellan,möten omvandlinggenom en av
den ursprungskultur människor för med sig. Migrationen har medfört

samhället allt utmärks kulturellatt mångfald, vilket leder tillmer av
ökande krav på förståelse och respekt för olika kulturella identiteter.

språkliga,Nya etniska och religiösa medför förväntningar pågrupper
vidgad socio-kulturell kompetens hos samhällsmedborgare i allmän-en

het och hos yrkesutövare med samhällsuppdrag, såsom lärare, i syrmer-
het.

Skolans ställs inför uppgiften finna avvägning mellan bidraatt atten
till viss kulturell konsensus dvs. det och delade ochen gemensamma
samtidigt öka förmågan leva med alltmer påtaglig kulturellatt mång-en
fald. Som lärare förväntas stödja bam och ungdomar så deattman
både blir medvetna det och delaktiga i det kul-om egna gemensamma

Medvetenhet och delaktighetturarvet. identitettrygg ärger en som
viktig utveckla tillsammans med förmåganatt förstå och leva sig in iatt
andras villkor och värderingar." Det ställer krav på lärare dels utbil-att
das för kunna verka i mångkulturell skola,att dels utvecklar förmå-en

kunna förbereda barn ochatt ungdomar för liv i mångkultu-gan ett ett

9 Se vidare SOU 1996: 143 Krock eller Om den mångkulturellamöte skolan.-
Delbetänkande Skolkommittén, Roth, 1998.H Den mångkulturellaav s.
parken värdegemenskap i skola och samhälle. Skolverkets monografise-om-
rie. Stockholm: Liber.
° Jfr. Krock eller Om den mångkulturella skolan,möte 112.s.-
11Jfr. Lpo 94 och Lpf 94.
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samhälle. uppdrag gäller för de lärare väljerrellt Samma även attsom
arbeta med utbildning.vuxnas

frågorgeneration ställerAtt möta en som nya

Samhället vilar fundament värden s.k. värdegrund.på Denett enav -
formats och mänskliga erfarenheter. utgårhar i sociala Denmöten av

omfattar frågor individensfrån människolivets okränkbarhet och om
frihet, solidaritet och alla människors likamed vär-utsatta samtsvaga

enligt läroplanema, själva basen .den pedago-de. Värdegrunden utgör,
skola fritidshemgiska yrkesverksamheten. Förskola, förskoleklass, och
förankrabåde hos bam och ungdomar de värdenmåste förmedla och

förväntas hjälpavårt samhällsliv vilar på. Som lärare t.ex.mansom
de kan förhålla tillbarn och ungdomar systematiskt lära hur sig vär-att

individernadegrunden. blir först tillfälleDen när attgesgemensam
reflektera den den i praktisk handling i denochöver omsätta egna var-

diskutera och bli medvetnadagen. Personalen måste tillsammans om
förmedlas och hur värdenvilka grundläggande värden skall dessasom

skall överföras till barn och ungdomar.
förändras livssammanhang.samhället omdanas våraNär Dagens

samhällsförändringar ungdomartycks påverka bam och på ett mer ge-
generationer. Relationerna mellan barnnomgripande tidigaresätt än

ändrat karaktär och det på djupgående plan.och har dessutom ettvuxna
tid möjlighet till mellan barn ochSaknas och närmare umgängeett

familjerelationeninverkar det inte pâ också på självabara utanvuxna
bindningen till familjen ökar socialisationidentitetsskapandet: Minskar

identitetsskapandet andra sammanhang.och i
tilldelasFörskola, förskoleklass, skola och fritidshem på så sätt ett

sker bl.a.allt för barn och ungdomar. Detstörre attansvar genom man
form kulturella värderingar, demo-tillskapar värden ivuxen avsom -

kratisyn, och attityder och överför dessa värden,moraluppfattning -
och fy-också för barns och ungdomars socialaatt tarmen man ansvar

därför ha både godsiska välbeñnnande. lärare förväntasSom man en

Skollagen kap. 2§.12Jfr. 1985:1100 l
Utveckling för förskola, skola13 Regeringens skrivelse 1996/971112,Se t.ex.

likvärdighet,och vuxenutbildning kvalitet och 39.s.-
Ziehe, ungdom: ovanliga läroprocesser. Stock-14 T. 1986. OmSe Nyt.ex.

Lindberg, Semhede, 1988.holm: Norstedts Förlag; U., O. Un-Fomäs,
rocken musikens Symposion; Semhede, O. 1995.der roll i band.tre unga-

kulturella Institutionen för socialt arbete.Modemitet, adolescens och uttryck.
och fram-Göteborgs universitet; tid, tankar Ungdomars värderingarNy nya

tidstro. utredningar1998. Ungdomsstyrelsens 10.
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kunskap den enskilde elevens intressen, erfarenheter och socialaom
bakgrund och dessutom insikt i barns och ungdomars kulturella ochen
sociala uttrycksformer. Att kunna informera och samarbeta med föräld-

väsentlig del detär läraruppdraget och förutsättningrar en av nya en
för den pedagogiska verksamheten skallatt kunna utvecklas.

handlarDet också eleven individ med sina unikaattom se som en
möjligheter och behov. Bam och ungdomar har inneboende längtanen
efter få formulera sig, skapa sin identitet Skolanatt måste, föratt osv.

upplevas meningsfull, tillgodose denna inre önskan.att Samtidigtsom
skall skolan förstå och vårda det kunskapssökande centralt förärsom
människan.

Förändringstakten i samhället accelererar och infonnationsmängden
ökar ständigt. Dagens barn och ungdomar har andra förutsättningar
med andra erfarenheter följd. framtidDen de går till krävermötessom

kvalifikationer och kunskaper. Den ökande komplexiteten inya nya
samhället det ställs allt högre kravgör på medborgarrollen.att Arbets-
livet signaler stigande krav på problemlösningsförmâga, kreati-ger om
vitet och flexibilitet. Skolan förväntas därför utbilda alla elever för så-
väl samhällslivet, kulturlivet, fritidslivet yrkeslivet. Denna utveck-som
ling får konsekvenser för lärarutbildningens inriktning och utformning.

Att sinerövra auktoritet

Lärarens uppgift blir i framtiden, under skiftandeäven betingelser,att
föra tidigare generationers kunskaps- och kulturarv vidare barnsamt ge
och ungdomar gedigen grund kunskaper, självförtroende ochen av
vilja söka och utveckla kunskap.att Lärarens roll kunskaps-ny som
och värdebärare, med syfte skapa sociala och kulturella tycksatt möten,
bli allt väsentlig, vilket medför krav på etiskt ochäven ettmer mora-
liskt handlande. Lärarrollen kommer därför allt knytas till för-attmer
mågan skapa personliga Yrkesuppgiñemaatt blirmöten. personli-mer

rollbestämda.än Snarare roll, ellerän tradition,att överta såga en en
måste varje lärare och förtjäna sin roll och därmederövra sinegen -
auktoritet.

Historiskt har lärarens roll varit tala till elever och under-att styra
visningen. Eleverna har då varit lyssnande och lydande. dagI utmanas
lärarens tala frånrätt överordnad position.att När lärarens överord-en
nade roll och själv bestämma dagordningenrätt att tolk-utövaatt-
ningsföreträde ifrågasätts, medför detta konturer i yrkesidentite-nya-

5 OmvidareSe SOU 1997:121 Skolfrågor. skola i tid. slutbetänkandeny av
Skolkommittén.
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central.sig auktoritettillägnarhurDärmed blir fråganten. om man
erhållerdennademokratisk IiblirAuktoritet någotär process.enman

där-måstevärd respekt. Lärarenvisar sigförrespekt att varamanman
förtroende,positionsinerhållersamarbetspartnerbliför genomsomen

inslag ivilkethandlande,etisktutvecklatlyhördhet och motett svarar
uppdragsitthar här störresocial kompetens. Läraren ett an-genomen

elever och lärareinnebärverksamhetför iscensätta attatt somensvar
lärarekan skapasmiljörespekt. sådanömsesidig Enutvecklar av som

personlighet.sinochsitt kunnandekraftrespekt både ifår genomav
med människortillsammansfungeraställer krav kompetensDet att

männi-uppståroch demänniskor näroch kunskap somprocesserom
söker samverkan.skor

lärandemiljöer ñrskapaAtt

del demEnideologier ochsamhälleSkola och normsystem.styrs avav
betrakta demochsamhällsordningi äldresitthar att somursprung en

och oftasnabbare taktsker i alltförändringenfungerarstatiska inte när
skolan alltsamhälle tvingasföränderligtriktning. Ioförutsägbari etten

möjlighet mening i bamslegitimitet ochreflektera sinoftare attöver ge
kopp-längreinnehåll har inteSkolanstillvaro.och ungdomars samma

Eftersomoch bildning.kunskapföreställningarallmätmatillling om
varken inne-kunskapsfömedlarekonkurrensför ärskolan är utsatt som

tidigare.självklaralikaeller arbetsformerhåll som
kommunikationstekni-denkonstateraRedan i dag kan att nyaman

lärare fåroch innehåll Somarbetsformerskolanspåverkarken man
vidgasmedier. Klassrummetoberoenderumsligtarbeta i nyanumera

ochinformations-innehållsmässigt.och Iockså socialtrumsligt ettmen
lätt-kunskap dessutomochinformationkunskapsrikt samhälle, där är

arbetsuppgifter förändras.roll ochlärarenstillgängliga, kommer att
utveckla för-måste lärareninformationöverföraenbartSnarare än att

såvälkritiskt granska in-ochutvärderahandleda,vägleda,mågan att
vuxenstuderandeochungdomarsig hur barn,formation i om-som

överförbarförpackad,finns inte iKunskapkunskap.vandlar denna till
uppgifttillägnar sig.individen Lärarens ärnågot attform ärutan som

kan skestimulera sådan Detförsökabästa attpå sätt genomprocess.en
indivi-reflektion hosinformation deterbjuderläraren är genommen

kunskap bildas.derna som

skolan. forsknings-Informationstekniken i EnPedersen, 1998.16 Se t.ex.
Liber.monograñserie. Stockholm:Skolverketsöversikt.
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Som lärare måste därför kunna in informationensätta iman ett
sammanhang och tillsammans med sina elever skapa kunskap. in-Det
nebär till exempel på konstruktivtatt ett sammanförasätt isolerade
uppgifter till sammanhängande mönster sedan kan förhålla sigsom man
till, reflektera och utvecklaöver kunskap Till skillnad från tidigare,om.
då lärarna själva svarade för urval innehållet i undervisningen, för-av

lärama iväntas samarbete med eleverna ställning till olika innehållta
och konkurrerande källor.

Den kommunikationstekniken motiverar inte längre elevnya ochatt
lärare hela tiden måste i skolans lokaler.mötas Interaktiva metoder och
elektronisk kommunikation innebär läroprocesser kanatt äga överrum

avstånd, vilket medförstora virtuella klassrumatt uppstår. Läraren
kan befinna sig på plats, eleven på och informationskällanen en annan
på tredje. Utmaningen ligger i föra lärareen att och eleversamman
individuellt eller i grupp med källan så lärandeatt ett gemensamt upp-
står. Men det handlar också ställa kritiska frågoratt vilket inne-om om
håll förmedlas via kommunikationstekniken. På vilkasom skiljersätt
sig innehållet från andra mediers

Den kommunikationstekniken således föröppnarnya för-ett nytt
hållningssätt till information och kommunikation. Exempelvis antas att
människan blir grafisk, visuell, i sitt tänkande." Bildmediamer mer
förenade med interaktiva metoder- mäimiska och dator i dialog visar-på möjligheter få överblick,att sammanhangnya och finnaatt in-se
formation, och inte minst, finna för lärande.vägar Lärarutbildning-nya

skall utformas så den förbereder blivande lärareatt fören verka iatt ett
alltmer kunskapsrikt arbetsliv och samhällsliv där kommunikationstek-
nik ingår naturligt inslag.ettsom

17 Se Gärdenfors, 1996.P. Fängslande information. Stockholm: Natur och
Kultur; Sturmark, C. 1997. ochIT renässansmänniskans återkomst. Stock-
holm: Norstedts Förlag.



55ärm-uppdragetDet1999:63SOU nya

olika uttrycksformerarbeta medAtt

ochbetydelsen kultur, konstförändras ocksåsamhället omdanasNär av
för estetisk verk-intressetdagför barn och ungdomar. Iestetik är t.ex.
den sökfre-någonsin. Bl.a. högasamhet bland ungdomar äränstörre

gymnasieskolan och till landetsitill det estetiskakvensen programmet
hållolika vipå Frånutbildningar tecken detta.konstnärliga mötsär

morgondagens arbetslivochdagensbudskapetdessutom attav --
kreativitet för märmiskanochtänkandekrav flexibeltställer på attett

uppfin-samhällsutvecklingen ochmedhålla jämnabåde skall steg vara
grunden för varje krea-självaskapande härningsrik. Fantasi och utgör

aktivitet.tiv
tillvaratas förutsättskreativa förmågaungdomarsSkall barns och att

arbete. Skapandeinslag i skolanscentralafantasi och skapande utgör
frågorvåra och våravi drivs framåtverksamhet innebär att egnaav

i andras frågor,sigförstås kanmål, vilket strävan-sättaattvaraegna
inte givna. Fråganverksamhetskapandeochden I ärär omsvarensvar.

såväl teoretiskahar inslagkunskapsområdenalla ochinte ämnes- av
skapande dimensioner.som

estetiska kunskapendenLärarutbildningskommittén utgörattmenar
ämne/ämnes-lärarekunskapsområde för allaangeläget oavsettett -

definitionkunskap,Estetiskområden eller skolform. som per svarar
uppfattassinnena, kanfården kunskap mot-mot som engenomman
och förnuft den ratio-tankeförvärvastill den kunskappol genomsom

ofta med det dekorativa ochassocierasestetiskanella kunskapen. Det
tillbetydelse, i sin knytsmening ochfrån det harskiljs då tursomsom

estetiskt uttryckoch konst sommoral. Vetandekunskap ochfunktion,
kunskapsformer-Kommitténvarandra.ställs då attmot snarareanser

leka ellerhör ihop med läroprocesser;varandra.kompletterar De attna
lära sig skapandeäratt processer.

vik-det vi fömimmerkännetecknasestetisk inställning ärEn attav
känslomässiga upplevelser och förskull; förtigt för sin att ge ossegen

exempel på ickedansmusik, slöjd,berika vårt inre. Konst, ärteater,att
och ungdomarsfördjupa barnsbidra tillspråk kanverbalt attsom

ungdomar behöverochkommunikativa förmåga. Barnsammantagna
form inre bil-gestalta ochi rörelse kanexempelvis lära sig hur de ge

framtidstro. 1998.värderingar och Ung-Ungdomars13 tid, tankarNy nya
domsstyrelsens utredningar 10.
9 uttrycksformer estetiskakulturellaanvänds uttryckendetta betänkandeI

krmskapen.den estetiskaför beskrivaläroprocesser att
1° Molander,diskuteras ivetenskap B.Förhållandet mellan konst och t.ex.

gestaltning.vetenskap, konst ochMellan konst och vetande. Texter1995. om
Göteborg: Daidalos.
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der, tankar och känslor, både individer och i För desom grupp. yngre
barnen har här leken betydelse.storen

skolanI har de teoretiska frånskilts deämnena praktiska och de es-
tetiska har tillsammans med de praktiska förts till ettpraktiskt-samman
estetiskt ämnesområde. Inom de teoretiska ämnena denutgör texten
dominerande presentationsformen. Den praktiska och den estetisk kun-
skapen uttrycks däremot vanligtvis via andra medel. De teoretiska äm-

kunskap i form vetande världen medan de estetiskanena ger en av om
och praktiska associeras med kroppslig färdighet och känslomässiga
upplevelser.

lärareEn skapandet i kansätter inte nöja sig medcentrumsom att
enbart lyfta fram det konstnärliga skapandet. Han/hon måste sigöppna
för lärande skapande inom alla områden. barnNär och ungdomarsom
successivt lär sig hantera stoff hon helaatt i brukett fornytt sigtar att
skaffa sig insikt: Hon utnyttjar samtidigt sina sinnen och sin motorik,
hon binder teori med praktik och hon förenar sina tankar medsamman
sina känslor. Läraren måste stödja barn och ungdomar så deatt ut-
vecklar förmågan omgestalta det redan välkända. Därföratt måste lära-

också barns och ungdomars föreställningarutmana och visa and-påren
kulturerfarenheter, konstnärliga språk och kulturmöten. Alla lärarera är

därför kulturarbetare eftersom kulturen finns i skolan. Den finns i barns
och ungdomars erfarenheter och deras skapande. Läraren bör utgå från

grundsyn kultur,på barn och kunskap innebär barn ochen attsom ung-
domar redan medskapande i olika kulturyttringarär och barn ochatt
ungdomar har bli på allvar.rätt Som lärare skallatt tagna strävaman
efter integrera kultur i skolan på sådantatt konstens metodett sätt att
blir självklar kunskapsväg i skolans vardagliga arbete och medveteten

dörrar mellanöppna kulturliv och skola.
Lärarutbildningskommittén läraren skall kunna utnyttjaattmenar

olika kulturfonner och konstnärliga uttryck i skolans läroprocesser.
ochBarn ungdomar måste i ökad utsträckning få möjlighet reflekte-att

analysera, redovisa och gestalta sitt vetande på skildara, sätt genom
olika sprákformer. Därigenom kan barn och ungdomar förberedas för

framtid där kommunikation i olika former inte bara blir centralt fören
flertalet yrkesområden också för kulturlivetsamhällslivet,utan och fri-
tidslivet.

2 Regeringens arbetsgrupp Kultur i skolans slutrapport En strategi för Kulm-
i skolan Ds 1998:58.ren
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hanteraAtt agenda för kunskap och lärandeen ny

Under 1900-talet utbildades lärare för på förhand givenmötaatt en
bam, elever eller studerande. Vanligtvis lärarna i prin-möttegrupp av

cip målgrupp under hela sin yrkeskarriär. En utmaning för detsamma
läraruppdraget ligger i utveckla olika kompetenser för att mötanya

andra elever den ursprungligen utbildatsän för. Dengrupper av man
snabba samhällsomvandlingen ställer krav på också lärare förberedsatt
på kunna verka i föränderligt samhälle. kunnaFör levaatt tillett att upp
ökande krav på anpassning till arbetsuppgifter och arbetssituationernya
fordras olika former kompetensutveckling i och parallellt medav ar-
betslivet. livslångtBegreppet lärande indikerar här förhåll-ett annat
ningssätt till utbildning. När utbildning skall organiseras i ochnya
mångskiftande sammanhang medför det också och annorlundanya
uppgifter för framtidens lärare. Det handlar bland kunnaannat attom

lärande samhälle där medborgarna har olikamöta förkunskaper ochett
väljer olika för utbilda sig. En central aspektvägar i lärares yrkes-att
kompetens därför kunna förutsäga och förändringarär samti-att möta
digt tillskapar läromiljöer där grundläggande mellanmänskli-som man

relationer kan utvecklas.ga
framtidaDet arbetslivet ställer krav kommunikativpå ochstörre so-

cial kompetens eftersom dagens elever kommer arbeta med andraatt
har olika språkliga bakgrunder och kulturella erfarenheter. Skallsom

individen aktivt kunna tillägna sig kunskap, krävs miljö och organi-en
sation stödjer utforskande och utvecklarsom processer som
hans/hennes lärande. innebärDet bl. kunskap skall utvecklasatta. om
fordras kunskapen upplevs meningsfull och det sker i sti-att attsom
mulerande läromiljöer. Kunskap fram i och brukas i skildaväxer soci-
ala och kulturella sammanhang. kollektivDen eftersomär dennaturav
uppstår och bildas i mellan individer Men samtidigtmöten har kun-
skap för varje individ personligt sammanhang innebördenett växer-
fram mellan individens och tidigare erfarenheter.mötetur nya

utbildningspolitiskaI sammanhang formuleras i dag tydliga krav på
barns, ungdomars och läromiljöer. Exempelvis ställer läro-vuxnas
planema kravet läraren på olika ska stimulera till kreativitet ochsättatt
fantasi, till nyfikenhet och till barn och ungdomaratt uppmuntras att

22 främstSe Matton, Booth, 1997.F., Learning and Awareness. Mahwah,
N.J.: Law Earlbaum.
23 Se Ds 1996:16 Lärarutbildning i förändring; SOU 1996:27 En strategi för
kunskapslyñ och livslångt lärande; SOU 1997:21 i lärande.Växa Förslag till
läroplan för barn och 6-16 år; SOU 1997: 157 Att omvärlden;erövraunga
SOU 1997:121 Skolfrågor. skolaOm i tid. slutbetänkandeen ny av
Skolkommittén.



1999:63läraruppdraget SOU58 Det nya

handlar alltformulera frågor. Läraryrket skapavilja attmeraegna om
förutsättningar förmågor utvecklas hos den lärande männi-för olikaatt

kan gälla samarbetsförmåga, ansvarstagande, initiativfönnå-skan. Det
förhållningssätt, kommuni-flexibilitet, reflekterande attityd, aktivtga,

kritiskt tänkande och förmå-kativ förmåga, problemlösningsförmåga,
förmågorna förväntaskunna lära lära. olikasig Deatt att vara ge-gan

skolans olika kunskaps- och ämnesområ-nerella och gå igenomtvärs
kunskapsinnehåll studeras förväntas de olikaspecielltden. När ett

utvecklas parallellt med studierna.egenskaperna och förmågorna
forskning kring lärandets olika strukturerpågår omfattandeDet en

uttryck formellt lärande, informellt lä-fonner. återfinnsoch Här som
erfarenhetsbaserat lärande och livslångt lärande Olika be-rande,

centrala i aktuell pedagogisk forskningskrivningar lärandet är temanav
andra forskningsområden. kandiskuteras också flitigt inom Manmen

lärande. Via mängd olikatala agenda för kunskap ochhär enom en ny
överförs perspektiv på och värderingar lärandet,i dagtexter omnya

påverka det konkreta lärandet i olikavilket framdeles kan förväntas
lärmiljöer.

snabbare takt kan vi i dagsamhället omvandlas i alltNär ännuennu
kommer rele-mindre tidigare peka vilka kunskaperän attut som vara

dagens i morgondagens samhälle. allelever kliver Förnär ut-vanta ut
angeläget på bästa stödja denbildning blir det därför sättännu attmera

utveckla förmågan förstå och hantera sinlärande människan själv attatt
lärandet, både social och peda-framtid. På goda grunder kommer som

Därförbli centralt för den blivande läraren. behövergogisk attprocess,
olika miljöer för lärandelärarutbildningen både identifiera och beskriva

icke-formella också analysera hur olikaformella sam-som men--
olikamanhang och miljöer för lärande kan på sätt.arrangeras

själva lärandet och dess tillämpningutbildning lärareFör utgörav
lärarutbildningen unikövergripande kunskapsområde. På så ärsättett

eftersom lärande kanbland yrkesutbildningar studenternas utgöraeget
profes-studieobjekt metaperspektiv. del läraresi sig Enett storett av

och lärandetssionalism ligger just i förstå och hantera kunskaperatt
hur de kun-villkor. Blivande skall själva ställa frågor pålärare om ser

de uppfattar dess beskaf-vad den för innebörd för dem, hurskap, har
olika läroprocesser. Tillägnandetfenhet och hur de kan organisera av

erfara och hantera helt ellerkunskaper och färdigheter, sätt att se,nya

2 Läroriket och vägval. Arbetslivsinsti-Docherty, 1996.Se P. vägart.ex. -
1996. Arbete och lärande. Arbets-Solna: Förlagstjänst; Ellström, P-E.tutet.

livsinstitutet. Solna: Förlagstjänst; Ellström, P-E., Gustavsson, B., Larsson,
strategi för1996. Livslångt lärande. Lund: Studentlitteratur; SOU 1996:27 En

ktmskapslyñ och livslångt lärande.
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delvis problem och situationer, omöjliga definiera i förväg,attnya ut-
därför centrala inslag i lärarutbildning.gör En sådan inriktning för-en

stödja studentemas kreativa kompetens,väntas dvs. förmågan skapaatt
och inte bara och tradera etablerade tankarnytt överta och handlings-

Denna förmönster. grund hur sedanutgör kommer attprocess man
hantera barns, ungdomars och lärande och utveckling.vuxnas

Sammanfattningsvis konstaterar Lärarutbildningskommittén lärareatt
skall utbildas till att

medvetna vilka grundläggande värden skall förmedlasvara om som-
och ha förmåga förankra dessa värden hos bam och ungdomar,att
kunna verka i mångkulturell skola och förbereda barn ochen ung--
domar för liv i mångkulturellt samhälle,ett ett
kunna fungera tillsammans med andra människor och ha kunskap-

de uppstår där människor söker samverkan,om processer som
kunna förbereda bam, ungdomar och så de kan verka iatt ettvuxna-
alltmer kunskapsrikt arbets- och samhällsliv där kommunikations-
teknik ingår naturligt inslag,ettsom
kunna utnyttja olika kulturformer och konstnärliga uttryck i skolans-
läroprocesser,
kunna skapa förutsättningar för olika förmågor utvecklas hos denatt-
lärande människan, läromiljöer där grundläggande mellan-t.ex.
mänskliga relationer kan utvecklas,
kunna utveckla kunskap i den pedagogiska verksamheten för attny-
därigenom aktivt kunna påverka framtiden.

3.2 målstyrdaDen skolan arbetsplatssom

Decentraliseringen utbildningssystemet medför konsekvenser förav
lärarutbildningens utformning och inriktning. arbetaAtt i decentrali-ett

skolsystem skiljer sig markant från arbeta iserat centralstyrtatt ett
Ser vi till den pedagogiska yrkesverksamhetensystem. lärarutbild-som

ningen skall förbereda för kan det konstateras förskola, försko-att
leklass, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning omfattas av en

struktur där målstyming och decentralisering nyckel-utgörgemensam
begrepp.

Den nuvarande stymingsmodellen började form under slutetta av
l980-talet. Under det decenniet har det skett påtagligsenaste ut-en
veckling ökat lokalt ansvarstagande där skolledaremot och lärare för-
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intentioner i konkret handling.tolka, förstå och Deväntas omsätta nya
personalen skall både ökadeskolreformema frånutgårsenaste att ges

möjligheter utveckla den pedagogiska verk-och skyldigheter att egna
samheten, vilket medför vidgat läranxppdrag. de professio-Det ärett

i verksamhetens personalen tillsammans skallnella dvs. avgörasom--
målen professionella med andra ord di-hur skall nås. De ettges mera

och förnyelse. handlar irekt för verksamhetens utformning Detansvar
vidgats till ocksågrunden perspektiv där läraryrket harett nytt attom

omfatta måltolkning, lokalt kursplanearbete, lokalområden lokalsom
organisera läroprocesser.utvärdering och förmåga Den ut-att egna

vecklade målstymingen ökar kraven pâ personalen har goda kun-att
i läroplansteori förmåga analysera den pedagogiskaskaper och har att

organisationsperspektiv. lokalt ansvarstagandeverksamheten Ettettur
kunskapsprocessenbetyder får möjlighetpersonalen större styraatt att

kunskapsutveckling.lokalt, vilket medför för elevernasökat ansvar

Ett lokalt ansvarstagande

fleraSkolans dag och konkurre-i utgörsärstyrsystem sammansatt av
beskrivs statligarande delsystem. flesta sammanhang denI de styr-

regelstyming till mål- och resultatstyr-ningen frånövergångsom en
slags avreglering. propositionen Sko-ning, vilket skulle Imotsvara en

utveckling 1988/89:4 den officiellalans och styrning prop. anges
styrstrategin för handla och beslutsfördelningskolan om en ansvars-

och professionella.mellan olika beslutsnivåer och mellan politiker
professionella kunskaper verksamhetenutformar sinaDe genom

politikernas kräver väl utvecklad dialog mel-enligt intentioner. Det en
kan beskrivasbesluts- och ansvarsnivåema. Målstyming alltsålan som

den styrning politiska nivån verksamhetsnivån.den utövar översom

25 Ansvarsfördelning ochGrunden för modellen formulerades i rapporten styr-
1987:1, utvecklades i betänkandet förändradning på skolområdet DsU En

ansvarsfördelning skolområdet SOU 1988:20 och formulera-och styrning
i Skolans utveckling och styrning prop.des regeringens proposition

offentliga sektorns reformering under1988/89:4. Ett tydligt led i den 1990-
har varit mål- och resultatstyrning. uttalat syfte hartalet utvecklingen Ettmot

decentralisering och demokratisering. utvecklingvarit uppnå ökad Dennaatt
Kompletteringspropositionen prop.1988/89: 150 och i proposi-återspeglas i

tionen för skolan 1990/91 18.Ansvaret :
26Jfr. och Lpf Regeringens skrivelse l996/97:1 12, UtvecklingsplanLpo 94 94;
för förskola, skola och vuxenutbildning kvalitet och likvärdighet; SOU-

till läroplan för barn och år.1997:21 Växa i lärande. Förslag 6-16unga
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i enlighet med det värdesystemförutsätter berörda handlarDetta att
uttrycks i målen.som

medlenpreciseras medanmålstyming innebär målenrenodladEn att
pekarför dem lämnas Via läroplanemanå staten utöppna.att numera

målenfrihet hurinriktningen medan kommunerna får avgöraattstor
resultat-mål- ochskall skoladministrationennås. statligaDen attmenar

empirisktför styrning bygger på idénstyming metodär ettomsomen
i verksam-kunskap det skerförhållningssätt innebärDet att somom

faktaunderlagdet alltsåskall grunden för utveckling;heten är somvara
ochkommun, politikerutgångspunkt för dialogen mellanutgör stat,

professionella.
realitet ställer kravspänningsfált ambition ocharbeta i mellanAtt ett

målstyming,med deltagandegoda insikter i hur skolanspå styrsystem
ställerfungera.och betygssystem Detläroplan, kursplaner är avsett att

regler, ochhur skolan viakrav på kunskaperäven styrs normerom
utsträckning kunna identi-i ökadideologier. lärare förväntasSom man

och olikaskolans olikafiera, beskriva och förhålla sig till dessa arenor
aktörer.

lokala nivån med-resultatkontroll på denökad insyn ochKraven på
läraruppdragetbl.a.för arbetet i skolan måste synliggöras, attatt genom

och kunska-lokala arbetsplanerutvidgas till omfatta utvecklingatt av
medförbäst utvärderas.i hur den löpande verksamheten Det en yr-per

ochoch kritiskt tänkandekrav reflektionkeskvalificering ställer påsom
demokratisk dialog.förmågan utveckla lokal Utanpå kunnaatt enen

i de-för personalendjupare dialog skapas inga förutsättningar att en
och reflekterasystematiskt skall kunna utvärderacentraliserad skola

med kollegor.eleverna, enskilt eller tillsammanssitt arbete medöver
lokaltväsentligt ökatFörändringen pekar inte bara ettmot an-

till lärandeockså skola utvecklassvarstagande motutan en or-en som
framtidsfråga och in-arbetslivet strategiskLärande iganisation. är en

föroffentliga verksamheters planeri såväl privatagår numera som
denlärande organisationkompetensutveckling. skolaEn ärnärär en

och dessutom haroch sprida kunskapkapabel själv skapa, inhämtaatt
kunskapbeteende konsekvensförmågan förändra sittatt av nysom en

ingen abstrakt förete-lärande organisationoch insikter. Men ärnya en
ordmed andrautvecklas dess aktörer.else den och Det ärutgörs av-

grunden för medvetenprofessionalitetpersonalens utgör enegen som
tilläg-krävs lärarenföränderlig skola. lärande organisationoch I atten

praktik och har analytiska be-sig för studera sinverktyg att egennar
kring behö-kritiskt reflektera denna. Lärarenför och förmåga attgrepp

27 förutsättningarna för skolansantologiFrån regler tillSe Eneget omansvar.
Liber,styrning. 1997. Skolverket. Stockhohn: 21.s.
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forumkanaler för spridning erfarenheter och för disku-även attver av
tillsammans med andra lärare. i detta sammanhang det ställsDet ärtera

krav på skolledarens förmåga pedagogiskt ledarskap.utövaatt ett
skolans förväntningarSkall personal kunna de följermotsvara som

målstymingmed ställs krav språklig kompetens. Saknas förmå-en
formulera sig kommer knappast den lokala skolplanen ellerattgan

skolans arbetsplaner få betydelse för den pedago-någon störreattegna
specifika begrepp och språkgiska verksamheten. Med ett gemensamt

förväntas skolans personal kunna uttolka och följa skolans mål. Iupp
sammanhang ställs därför krav utvecklat samtal.detta på Ettett mera

spegla uttolk-sådant samtal kan komma att skilda uppfattningar om
ningar mål praktiska konsekvenser; kommeroch deras någraav mena

andra så, finner meningsfulla, inte.några målen andra Detta är sam-
talets skilda uppfattningar där sker medpoäng: möts mötetatt men ar-

och inte med tyckanden eller emotionella tillrop".23 På så sättgument
får de politiskt formulerade målen mening först de resulterar inär ett
samtal och målen kan överföras tillmålens innebörd hurom om en
praktik.

Kollektiva aktiviteter tolka och precisera läroplansmål, attattsom
utforma lokala arbetsplaner, utvärdera reflektera ställer kravatt samt att
på samtal innebörder och avsikter. detta skall ske fordrasFörett attom

språk. mening detGemensamma begrepp sammanhang, görett ger
möjligt likheter och därmed olikheter mellangeneralisera,att att se
skilda situationer händelser. riskeraroch Utan begreppgemensamma
samtalen bli ytliga kontinuitet och fördjupning uteblir.och Genom att

förståelse möj-formulera med hjälp begrepp blir detgemensammaav
ligt både begripa skeenden i den pedagogiskakomplexa verksam-att
heten och kunna tolka idéer och situationer, också kunnaattmennya
förhålla sig kritisk vill komma innanför skolanstill allt gärnanytt som
dörrar.

Dialogen fådessutom viktigt inslag för vi skall distans.är attett
Skall dialogen kvalificeras, vill Småpratdet måstesäga änvara mera

därför struktureras och fördjupas. dialog bottnar iden En som gemen-
reflektioner verksamheten kan dessutomden be-översamma egna

främja utvecklingen precist språk, det vill yrkes-sägaett ettav mera
språk.

2 Wallin, FrånSe E. 1997. Styrning samtalet skolan. regler tillI egetsom om
förutsättningarna skolans styrning.En antologi för Skolverket.ansvar. om

Stockhohn: Liber, 153.s.
29Jfr. Dale, E. 1993. profesjonele skole. Oslo: Ad Gyldendal,L. Den Notam

62.s.
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Sammanfattningsvis konstaterar Lärarutbildningskommittén blivan-att
de lärare skall

ha goda kunskaper i läroplansteori och insikter i hur den pedagogis--
ka verksamheten via regler, och ideologierstyrs för-samtnormer
måga kunna analysera verksamheten organisationspers-att ettur
pektiv,
kunna tolka och precisera läroplansmål, utforma lokala arbetsplaner,-
utvärdera, dokumentera och reflektera sitt arbete med bar-över
nen/elevema, enskilt eller tillsammans med kollegor utvecklasamt

demokratisk dialog.en

3.3 Reflekterande arbetssätt grund fören-
det uppdragetnya

övergripandeDet målet för lärarutbildningen studenterna skallär att
lägga grunden till yrkeskompetens. kompetensDenna komplexären
och byggs olika kunskaper. blivandeDen läraren skall blandupp av

utbildas till bli reflekterande och kritiskannat praktiker.att Atten - -
kritisk betyder intar vetenskapligt förhållningssättatt tillettvara man

yrkeskunskap och till läraryrket. innebärDet insikt vetenskapligattom
kunskap kan beskrivas med utgångspunkt i hur olika teorier, perspektiv
och metoder kan tillämpas iden pedagogiska yrkesverksamheten. Men
också lärares yrkespraktik kan utgångspunkt föratt teoretiseringvara
och kunskapsbildning.

Lärarutbildningen skall ha mål studenten utvecklas tillattsom en
professionell lärare under sin utbildning påbörjar livslångt lä-ettsom
rande inom yrket. Utbildningen skall studenten vetenskapligt för-ettge
hållningssätt och lägga grunden till reflekterat handlande. ska-Detett

förutsättningar för förståelse undervisningsstoffets struktur, förpar av
elevers tänkande och för olika lärandemiljöer för vad begrän-samt som

elevers lärande och sociala utveckling. Reflektionen medför dess-sar
ökad självkärmedom och personlig utveckling hosutom den enskilde

läraren.
Förståelsen fördjupas studentens erfarenhet integrationengenom av

mellan den högskoleförlagda och den skolförlagda delen utbildning-av
lärarrollenDen medför därför krav på analytisk förmåga, kom-en. nya

munikativ kompetens och reflekterande arbetssätt.ett
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Reflekterande arbetssätt

professionelle läraren reflek-olika sammanhang beskrivs denI som en
beteckning markeras det vetenskapli-terande praktiker. Med denna att

det arbete utförs i praktiken, detförhållningssättet knutet tillär somga
får i sin lärarutbildningi lärarens dagliga arbete. Studenternavill säga

använder. innebär träning iforskare Detde arbetsmetoderpröva som
för pedagogiskproblem med relevansformulera och avgränsaatt yr-

vetenskapligtbehandla dem påkesverksamhet och analysera ettsamt
tänkande.utvecklat kritisktvilket medför krav påsätt, ett

kritiskt tänkande i komplextblir viktigare medDet än ett ett sam-
kritisktständigt ökar.informationsmängden Begreppethälle där tän-

lärarutbildningenrevitaliseras denkande behöver därför när tarnya
yrket.gäller också i relation till det Detkritiskt tänkandeform. Ett egna

skallvillkor, och innehållmedför kritisk analys yrketsatt ansvaren av
yrkesidentitet.för utvecklandetligga till grund enav

fâr honompraktikem blir varför det ordden reflekterandeFör som-
kritisktVarför-frågan grund föroch tänka till. utgör ettatt stanna upp

etiskahänger med lärandetsvetenskapligt tänkande ochoch samman
vetenskapligt tänkande utgårdimension. Grundprincipen för är att man
kritiska hållning kan stödjasifrån kan ha fel. Dennaatt genom enman

arbetet.kontinuerlig reflektion detöver egna

praktikerutbildas till reflekterandeAtt

skolan, fritidshemmet ellerförskolan, förskoleklassen,När vuxenut-
bl.a.förutsätter dettalokalt ansvarstagandebildningen ställer krav på

villkortillsammans under jämlikasjälvständigt reflekterande lärare som
och för diskussio-kontinuerligt gällande måldokumentanalysergör av

Tillsammans fattar de beslut i dede lokala förhållandena. frågorner om
förangelägenheterde själva fastställt dengemensamma pe-som som

kunna hantera denna lokaladagogiska yrkesverksamheten. För att
dialog och förmågaväl utvecklad kun-handlingsfrihet fordras attenen

praktiskt handlande. dettamed Ibinda visioner samman-sammanna
utbildade reflekterande praktiker.uppmärksammas behovethang av

strategi för utveckling pedagogiskReflektion i dag yrkes-är aven
tilltron till reflektion kanverksamhet. för ochIntresset ses som en re-

tekniker uppgift föralärarenaktion på är att utmot som varssynen
ökad självkontroll själv-fattat beslut Genom ochsådant andra om.som

förmåga handla självständigtinsikt och ökad påkritisk att ettgenom
utvecklas.meningsfullt professionalismförväntas lärarenssätt
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blirDet allt viktigare för den lokala skolmiljön utifrån for-att egna
mulerade frågor kontrollera och lära pedagogiskaden verksamheten.av

kan detHär kunskapsmotivet innebära yrkesmässiga erfaren-attegna
heter granskas systematiskt i syfte fördjupa professionen. Iatt ut-en
vecklad fonn "reflekterande arbetssätt lärarna själva utgångs-tarav
punkt i kunskaper och erfarenheter, analyserar och värderar olikaegna
alternativ i förhållande till läroplanens mål och väljer sedan dem som
säkrast leder till såväl den enskilde individen lär och utvecklasatt som

verksamheten helhet utvecklas.att som
Forskning sin utgångspunkt i lärarens tänkande och i hennestarsom

eller hans praktiska situation visar lärare handlar utifrån cykliskatt en
modell, likt den hypotetiskt gäller för till exempel arki-process som
tekter, läkare, konstnärer och designers. Planeringstänkandet sker säl-
lan linjärt oftare cykliskt eller jonglering olika under-utan genom av
visningsfaktorer. cykliska planeringsmodellenDen evigt pågå-är en
ende i vilken mellan planering, undervisning ochgränsernaprocess
reflektion inte tydliga och distinkta. bästa fall lederI tillär processen

framåtskridande.ett
Genom ställa sig vid sidan, dvs. distansering, skapasatt ett

avståndsperspektif förståelsenoch för skolans verksamhet fördjupas.
form distanseringDenna benämns självreflektion, vilken hjäl-av som

upptäcka själva.31 kommaDetta till insiktatt mot attper oss oss svarar
de tolkningsramama, det vill bli medveten varförsägaom egna om
tänker tänker och varför handlar Ettgör.man som man man som man

reflekterat arbetssätt innebär lärare tillsammans påatt ett syste-mera
matisk och kritiskt ställer frågor olika företeelser eller situatio-sätt om

i den verksamheten.ner egna
Oavsett graden reflekterande finnsarbetssätt det alltid risk för attav

traditionens och makt Därför såvälmåste de erfa-över.tarvanans egna
renheterna de värderingar ligger till grund för reflekteran-detsom som
de arbetssättet konsekvent En ömsesidig kritik kan skapautmanas. nya

Öppenhetkunskapsmöjligheter. inför förmågaosäkerhet, till självkritik
och klimat då avgörande för lärares förmåga hanteraöppet ärett att
kritik från kollegor. leder inte bara tillDet personlig utveckling fören

enskildeden också fundamentalt inslag i fungerandeutgörutan ett ett
arbetslag.

3° Stukát, 1998.S. planering efterLärares under och utbildningen. Göteborg
Studies EducationalIn Sciences 121. Göteborg: Universitatis Gotho-Acta
burgensis, 199.s.
3 Jfr. Bengtsson, 1994. Vad reflektion reflektion i läraryrkeOm ochär
lärarutbildning. DidaktiskI Tidskrift, l-2, 21-32; Alexandersson, M.s.
1999. red.. Styrning på villovägar. Studentlitteratur.Lund:
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Reflektion handlar uppmärksamhet och lärandeom

Filosofiskt har reflektion med meningssökande När vi sökergöra.att
efter mening i tillvaron, reflekterar vi vad ligger till grund föröver som

handlingar.våra Vi förväntas då upptäcka våra insikter viegna som
sedan kritiserar, rekonstruerar och till handlingar.omsätter Ett medve-

handlande förutsätter antal kriteriertet samspelar. Exempelvisatt ett
måste det finnas vilja bestämma mål, vilja överföra målenatt atten en
till undervisning välja och samordna medel för nå må-att ut attgenom
len vilja försöka uppnå de mål tillsammans formulerat.samt atten man

Syftet med reflektionen blir komma fram till självre-att ett mera
flekterande för förstå hur kunskap fungerarangreppssätt i praktikenatt
och hur den kan utvecklas till aktiv förståelse de handling-en av egna

Genom reflektion erfarenheter bildas viss formöver kun-arna. en av
skap, fungerar tolkningsschema varigenom lärarens arbetesom som
förstås. Underliggande antaganden handlingar och värde-om egna egna
ringar i förhållande till utbildningsmål kan då komma uppmärk-att

vilket skulle kunna medföra de utbildningsmässiga, etiskaattsarnmas,
och psykologiska konsekvenserna de handlingarna värderasav egna
och den professionella kunskapen problematiserasatt och fördju-egna
pas.

Finns det medvetenhet de handlingarna, ökar förmåganen om egna
binda de praktiska erfarenheternaatt med teoretiskasamman egna an-

taganden undervisningen. Därigenom kan praktisk kunskap,om en som
bottnar i det praktiska lärararbetet, form.ta

återkommandeEn slutsats från forskning lärares arbete är attom
den professionelle lärarens kunskap utvecklas först den tydliggörsom

läraren själv. Den övertygelse, det antagande och den teori lära-av som
har sin praktik får mening först de handlingar hörren om genom som

med övertygelsen, antagandet eller teorin. Kunskapen kan be-samman
skrivas resultat inneboende handling läraren sällanett ärsom av en som
medveten denDet aktiva handlingen lärarenär får itagom. genom som
och tillägnar sig denna kunskap. gäller dåDet uppmärksam iatt vara
handlingen och ha förmågan hålla flera alternativ samti-att att öppna
digt både har överblick undervisningen och sigöver prövarsom man

Ärfram. uppmärksam lär sig samtidigt. Den professionelleman man
läraren med andra ord uppmärksamär och lärande lärare.en

Den relation till den verksamheten och till forskning skis-egna som
förutsätter vetenskapligt förhållningssätt till läraryrket.ettseras ovan

Ett vetenskapligt förhållningssätt i lärarutbildningen innebär att stu-
dentens tänkande och handlande i undervisning, liksom lärarensom
övriga arbete, skall bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfaren-

Åhet. sidan kan den vetenskapliga kunskapen beskrivas medena ut-
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gångspunkt i hur olika teorier, perspektiv och metoder kan tillämpas i
Åden pedagogiska yrkesverksamheten. andra sidan kan lärares yr-

kespraktik utgångspunkt för teoretisering och kunskapsbildning.vara
reflekteraAtt yrkespraktiken med utgångspunkt iöver olika teorier kan

perspektiv bidrar till djupare förståelse för den pedagogiskage som en
verksamheten.

Sammanfattningsvis konstaterar Lärarutbildningskommittén den bli-att
vande läraren skall

få insikt betydelsen själv kunna lära det arbetetatt iom av om egna-
det arbetet, dvs. lägga grunden till livslångt lärande inomettegna
yrket,
kunna genomföra kritiska analyser yrkets villkor, och in-av ansvar-
nehåll,
kunna komma till insikt de tolkningsramama, dvs. bli med-om egna-

varför tänker tänker och varförveten handlarom man som man man
gör,som man

kunna utveckla förmågan uppmärksam i handlingen, dvs.att vara-
kunna hålla flera alternativ samtidigt han/honöppna både harsom
överblick undervisningen och sig fram.över prövar

3.4 Kompetensbegreppet och lärares

grundkompetens
Flera utredningar och utvärderingar gällande lärarutbildning har lik-
nande vilkenpå kompetens angelägen för dem skallsyn som anses som
verka lärare bra bit in på 2000-talet. Bland framförsannatsom atten
tyngdpunkten i lärarutbildningen måste läggas på generella kun-mera
skaper, grund för livslångt lärande inom läraryrket.som ger

Kompetensbegreppet används med skiftande betydelse i olika sam-
manhang. Eftersom kompetensbegreppet positivt värdeladdatär ett ut-
tryck kan alla hålla med kompetens viktig. Problemetatt är är attom
begreppet ofta saknar tydlig innehållslig bestämning. begreppetHuren
definieras får betydelse för hur utbildning utformas. Uppfattas kom-en

med vissa bestämda och absoluta färdigheterpetens hossynonymtsom
individen kan utbildning lätt resultera i omfattande kravspecifikationer.
Betraktas däremot kompetens relation mellan individ ochsom en ar-

Se Professionella lärare Lärarförbundets utvärderingt.ex. grundskol-av-
lärarutbildningen, 1995; Gnmdskollärarutbildningen 1995 utvärdering;en-
Högskoleverkets rapportserie, 1996: LärarutbildningIR; i förändring
Ds 1996:16.
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betsuppgift grundläggandekommer frågor kunskapsprocesserhurom
kan utvecklas utbildningens utformning.att styra

de-Såväl sociologisk pedagogisk forskning har under ettsom par
försöktcennier ringa in vad begreppet lärarkompetens inbegriper. En

olika former dis-linje i denna forskning kompetensär attgemensam av
kuteras. denna diskussion finns dessutom definiera lä-I strävan atten
rarkompetensens kärna vad med lärarprofessionalism.och som avses

vi till lärares professionella kompetens brukartotala, påSer ettman
kompetensfonner.allmänt plan beskriva olika det första denFörtre

formella kompetensen. innebär med formell utbild-Den lärareatt en en
förväntas klara uppgifter. finns dessutom yrkes-ning givna Detav en

kompetenskulturell informell och socialt definierad. hän-Dennaärsom
för sig till specifika sammanhang, det vill den ärkontextuellt bun-säga

tredje kompetensformen kommunikativden. kompetensDen ären- -
reflektera ochpedagogiskt orienterad och förmågan att övermotsvarar

samtala skolans mål och möjligheter, dess värdegrund och denom ve-
tenskapliga grunden de handlingarna.för egna

beskriva kompetens professionEtt oavsettsätt ärannat attatt se
förmågor, enskildakompetens olika besitter. Kom-som som personer

och intellektuella färdigheterkan då bestå kunskaperpetens av som
vad också hur och varför vissa skallskall sakergörasatt veta som men

manuella färdigheter ha rutin och i handlan-sittgöras, att en en vana-
de attityder vilja handla och dessaAv kompe-samt att ta treansvar.-

dettensområden kunskaper och intellektuella färdigheteranses vara
formerkomplexa. Exempelvis inryms här både olika kunskapmest av

och olika färdigheter.nivåer på intellektuella
formule-Kunskapsbegreppet dels den kunskap kanmotsvarar som

pâståendekunskap handlari ord teoretisk kunskap eller ochras som
fakta, begrepp dels kunskap,och principer, det vill sägamot tystom en
kunskap fullständigt kläs iinte kan språklig dräkten som en

erfarenhetskunskap eller förtrogenhetskunskap.34 Intellektuella fär-
digheter nivå färdigheter kunna tolka ochpå be-mot attsvarar en som

förmåganarbeta olika information t.ex. kunna identifieratyper attav
begreppsförståelse vilka konsekvenseroch analysera elevs ochen en

inlämingsmetod samband ochviss kan få; förmåga el-mönster;att se
förmåga identifiera, definiera och finna lösningar problem.ler påatt

33 Ellström, 1994. utbildning och lärande i arbets-Se P E. Kompetens,t.ex. -
livet. Stockholm: Gotab, ff.21s.
34 vidare diskussion Johannessen, 1988. Tankar kimskap.Se K. S. tystom
Dialoger 1990. praktiska intellektet. Carlsson Bokförlag;Göranzon, DetB.

ÖvreRolf, 1991. Profession, och kimskap.tradition Dalkarlshyttan:B. tyst
Nya Doxa.
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Till den intellektuella färdigheten hör, andra nivå, den meta-som en
kognitiva förmågan. Exempel på lärares metakognition uttaladeär egna
eller icke-uttalade föreställningar och förväntningar på denom egna
förmågan lösa viss uppgifter. Metakognitionatt omfattartypen av
dessutom förmågan reflektera kritiskt analyseraöver, och värderaatt
sitt arbeta. kompetentsätt Ett handlande kan beskrivaseget att som en

mellan själv behärska centrala begrepp ochsyntes principeratt inom ett
ämnesområde, känna till olika teorier för inlärning och olika metoder
för hur inlärning kan främjas förmågan kunna tillämpa dettasamt att
kunnande i olika undervisningssituationer.

Det inte ovanligt lärarkompetensär betraktasatt som en summa av
antal väl avgränsade kunskaper, färdigheterett och attityder. Ju komp-

lexare uppdraget blir desto fler dessa skall tillföras uppdraget. Settav
lärarutbildningsperspektiv förväntas dessa inlärdaett kunskaper,ur

färdigheter och attityder komma till användning i framtida handlingar.
inriktningDenna på lärarkompetens resulterar ofta i omfattande upp-

räkningar olika innehållsområden t.ex. datakunskap, trafikkunskap,av
miljökunskap, handikappkunskap, hälsokunskap, jämställdhetskunskap
etc. Kompetensbegreppet får här kvantitativ innebörd.en

alternativtEtt uppfatta lärarkompetenssätt betrakta denatt är att
dynamisk Med det förnyas kompetensensynsättetsom en process.

ständigt eftersom den ingår i kontinuerlig utveckling. Denna såvälären
kulturellt personligt bunden. Läraren blir således aldrig färdigut-som
bildad, vilket perspektivet livslångt lärande. dettamot Iettsvarar per-
spektiv skall kompetensbegreppet uppfattas relationstenn;som en
kompetensen beskriver relationen mellan individs förmåga i olikaen
avseenden och viss uppgift eller visst arbete. Kompetens bliretten
liktydigt med olika förmågor ingåri den professionellasom processen.

kanDet gälla problemlösningsförmåga, förmågat.ex. hanteraatt sam-
bandet mellan praktik och teori, förmåga utveckla sin verksamhet,att
förmåga fatta rationella, välunderbyggda beslut ochatt vilja ständigtatt
lära Lärarutbildningskommittén vill här betonanytt. och lyfta fram
detta dynamiska lärarkompetens lärarutbildningensynsätt skallnär
utformas lokalt.
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Kompetens utvecklingsperspektivettur

lärarkompetensen normativt problemskall beskrivas uppstår efter-När
kompetens uppgiñscentrerad.situations- och Kompetens all-är ärsom

knuten till arbetsuppgifter, till skolkultur, till samhällskontexttid och
till hur läraren själv uppdrag. På konkret plan får lärar-tolkar sitt ett

först till vad lärare behöverkompetens mening det relateras kunnanär
eller vad lärare kan för yrket på kompetent specifiksättiutövaatt ett en

lärarkompetensen således kontextuell detDen samladesituation. är -
situationens utformningvill beroende den praktiska ochsäga ram-av

betingelsema för denna. inte statisk den måsteKompetensen är utan
ständigt utvecklas då den praktiska situationen föränd-ochomprövas

ras.
därför vikt distinktion mellan å sidanDet är göraatt ettav en ena

anpassningsperspektiv och andra sidan utvecklingsperspektivå påett
framgångsriktkompetens. Medan det förra läraren påatt ettmotsvarar

till styrdokument,utför given uppgift i förhållande innebärsätt etten
utvecklingsperspektiv läraren förmår påverka utformningenävenatt att

sitt arbete. renodlat anpassningsperspektiv finns det risk förI ett attav
kompetenser besitter inte tillvaratas.de lärarensom
Lärarutbildningskommittén lärarutbildningen stödjamåsteattmenar

de blivande lärarna verka i utvecklingsperspektiv på kompetens.att ett
Lärarutbildningen skall därför utformas så de blivande lärarnaatt ut-
vecklar sin förmåga identifiera, utnyttja och utvidga det faktiskaatt

Skolforskning oftahandlingsutrymme finns i skolan. pekar på attsom
inte tillvaratar objektiva frirum de frihetsgrader ilärare det finnssom

lärararbetet. subjektiva handlingsutrymmet, det vill lärarensDet säga
föreställningar möjligt genomföra,subjektiva vad är attsom svararom

alltid det faktiska handlingsutrymmet. lärare i grundeninte Hurmot
det regelsystem, för det handlandetförstår de mål och procedurer egna

i skolan och hur de förändringar i omvärlden har därför be-möter stor
professionelletydelse för hur skolan helhet utvecklas. lärarenDensom

förändringar. harbåde sig till och medverkar till Läraren dåanpassar en
utvecklad förmåga praktik och tillsammansdelta i social medatt en

skapa och förändra praktik. kompetent betyderandra denna Att ivara
detta sammanhang både och vilka grunder handlarhuratt veta man

läraryrket hur och på vilka grunder kan för-utövarnär samtman man
ändra rådande praxis.

35Jfr. Ellsuöm 1994, 29s.
36Jfr. Lendahls innebörder.Rosendahl, 1998. Examensarbetets studieB. En

blivande lärares Göteborg Studies in Educational Sciences, 122.utsagor.av
Göteborg: Universitatis Gothoburgensis,Acta 36.s.
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Mot kompetensgrund i lärarutbildningenen ny

Ett mycket vanligt diskutera lärarkompetenssätt inom lärarutbild-att
ning kompetensenär med utgångspunktatt i olika kvaliteter-rama

vilka färdigheter, förmågor, kunskapert.ex. och övertygelser läraren
behöver för kunna utföra sitt uppdrag. kanDet gällaatt generella om-
råden vissa basfärdigheter, social kompetens, kommunikationsfár-som
digheter och förmåga organisera och leda verksamhet.att Dessutom
fordras innehållsliga kunskaper, fakta, begrepp och teoriert.ex. termer,
inom eller flera kunskaps- ellerett ämnesområden. Dessa kunskaper

vanligtvisomnämns ämneskunskaper. tredjeEtt område utgörsom ge-
nereIIa för undervisningprinciper och lärande, vilka syftar till generell
förståelse för hur åstadkommer lärande innehåll eller ålderoavsettman
hos de lärande. Pedagogik och allmändidaktik brukar knytas till detta
område. Vidare finns kompetensområde hängerett medsom samman
principer för hur ämnesspecifikt innehåll strukturerasett och förmedlas,
det vill ämnesdidaktik.säga

Denna uppdelning lärarkompetens, vilken undervis-motav svarar
ningsämnen, pedagogik, metodik, ämnesdidaktik och praktik, domine-

i västvärlden kan ifrågasättas på rad punkter. kanDet dis-rar men en
kuteras uppdelningen korrekt förutsättningarnaär förnär läraresom
arbete förändras, ledare för elevers lärandet.ex. mot att i ettvara
virtuellt klassrum. Det inte självklart dessaär kompetenseratt över
huvud adekvata lärarensär uppdrag itaget ökad utsträckning främstom
handlar skapa grund för livslångt lärande iatt lärande samhälle.ettom

lederDet till frågor följande karaktär:av
Vilken kompetens efterfrågas läroplaner och kursplanernär inte-
längre innehåll och stoff vilka kvaliteter eleverna för-utananger

utvecklaväntas
Vilka kompetenser krävs för kunna sammanhang ochatt arrangera-
miljöer för lärande, där individen aktivt kan tillägna sig kunskap och
där kunskap produktänsnarare ses som en process som en
Är det inte till och med så det fordras olika slags kompetenseratt-

läraren dels skall organisera och förmedla givet och välom ett av-
stoff, dels skall skapagränsat meningsbärande sammanhang och en

miljö och organisation kan stödja elevernas utforskande, läran-som
de och delaktighet

Lärarutbildningskommittén den traditionella indelningen iattmenar
undervisningsämnen, pedagogik, metodik, ämnesdidaktik och praktik
behöver förändras läramppdraget förändras.när Indelningen utgör en
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uppdelning i åpraktik teori, liksomkonstlad uppdelning i och en ena
yrkeskunskaper.sidanämneskunskaper och å andrasidan

inriktning och utformning måstelärarutbildningensdiskussionI om
tilltill sammanhang och denalltid relateras dekompetensbegreppet

docki framtiden. Frågansåväl istruktur läraren verkar ärnuet som
framtid det råderskall formuleras förlärarkompetensenhur storen som

yrkeskarriärkommer under sinosäkerhet kring. Lärarstudentema att
lärande.undervisning ochsituationer Detvariationmöta stor aven av

effekti-förtid och vadvariation iomöjligt fånga denna utgörär att som
Följden blirtillhandlingar från situationvarierar atten annan.enva

skallvadi allmärmainte kan definieraskompetens termer personav en
iskall lära sigpraktik. Vad studenternaför förutbestämdklara ärav en

skei lärararbetet. kanfokusera kritiska aspekter Detstället att genom
i rela-konkreta situationer ochanalyser lärares arbete isystematiska av

justlärarkompetensen liggergenerella itill konkreta uppgifter.tion Det
specifika.det för sammanhanget Attförstå och hanterai kunnaatt

skilja sigi mindre skola kanmed välmotiverade barnarbeta enyngre
gymnasie-ungdomar ifrån med skoltröttamarkant arbeta störreatt en

egenskap hosandra ord inteskola. medKompetens utanär personenen
socialtindividuella aktörer ochmellanvilar på relationdenna etten

iviss läraruppgift kräver bestämsförmågorregelsystem. Vilka som en
försöker lösa den.det sammanhang lärarensom

obero-alla lärare behövergrundkompetensfinns dockDet somen -
väljerLärarutbildningskommitténsammanhang och situation.ende av

blivandesådan grundkompetensolika aspekterbetonaatt somenav
lärarutbildningen.med stöd Dennaförväntas ha utvecklatlärare av

statisk.inte innebär denstabil tid, vilketgrundkompetens ärär över att
situa-ochpersonliga och för sammanhangskall basDen utgöra en som

Grundkom-och relateras till.byggasspecifika kompetenser kantion
för hur begrepp ochresonansbottenskall dessutom utgörapetensen en

förskall organiserasundervisningsämnenprinciper inom skilda ettatt
bör, enligt Lärarutbild-skall sådan grundkompetenslärande ske. En

kulturellomfatta kognitiv kompetens,ningskommitténs uppfattning,
kritiskkreativ kompetens, kom-kommunikativ kompetens,kompetens,

Indelningendidaktisk kompetens. härsocial ochkompetens ärpetens,
integrerade.oftateoretisk eftersom kompetensemafrämst är

37 i förändring, 34.vidare LärarutbildningSe s.
3 University of Learning.1998. Thevidare Bowden, F. Bey-Se Marton,

Education. London:Higher Kogan Press; Lä-ond Quality and Competence
universitet, ff.randets universitet. Göteborgs l 1s.

39Rolf 1991.
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Sammanfattningsvis Lärarutbildningskommittén:menar
Kompetens inte egenskap hosär denna vilar påutanen personen- en
relation mellan individ, arbetsuppgift och socialt regelsystem.ett
Lärarkompetensen beroende den praktiskaär situationens ut-av-
formning och rambetingelsema för denna. Det generella i lärarkom-

ligger just i kunna hantera det förpetensen sammanhangetatt speci-
fika.
Lärarkompetensen inte statisk denär måste ständigtutan omprövas-
och utvecklas då den praktiska situationen förändras. Den såvälär
kulturellt personligt bunden. Läraren blir således aldrig färdig-som
utbildad, vilket perspektivet livslångt lärande.mot ettsvarar
Lärarutbildningen skall stödja de blivande lärarna anläggaatt ett-
utvecklingsperspektiv denpå kompetensen.egna

619-0986Afllåra.. .
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4 förändratEtt uppdrag för

lärarutbildningen

1 Inledning

Flertalet de problem lärarutbildningen brottas med hängerav som
med lärarutbildningens komplexa uppdrag; hög-attsamman vara en

skoleutbildning med yrkesinriktning och medel för förverkligaett atten
samhällets intentioner med förskolan, förskolelassen, skolan, fritids-
hemmen och vuxenutbildningen. Det innebär krav på lärarutbild-att
ningen präglas vetenskapligt förhållningssätt och förbereder förettav

kommande yrkesutövning och fortsatt professionell utveckling. Vi-en
dare skall den den blivande läraren möjlighet klara sitt samhälls-attge
uppdrag kunna förverkliga verksamhetens mål och bidra tillatt att-
förskola, förskoleklass, skola, fritidshem och vuxenutbildning utveck-
las.

De för och verkar i lärarutbildningen förhåller sig tillsom ansvarar
detta komplexa uppdrag på olika kan deDet kunskaper-sätt. vara egna

lärarutbildningens mål varierar och/eller verkar in-attna om som man
olika utbildningstraditioner påverkar tolkningen uppdraget.om som av

Lärarutbildningama enhetliga eller rena traditioner existerarsom
förmodligen inte. finns olikaSnarare historiska avlagringar kvar i lärar-
utbildningama. Successiva reformer under lärarutbildningens drygt
150-åriga historia har sina spår i form subkulturer eftersatt av som
hand inkapslats och omvandlats till eller mindre fasta traditioner.mer

De lärare i huvudsak arbetar med yrkeskopplingen i lärarut-som
bildningen har ofta kritiserats för de överbetonar dent.ex. att
beprövade erfarenheten och för de saknar vetenskaplig skolning.att
Å andra sidan har de lärare/forskare för studenternassom ansvarar un-
dervisningsämnen fått kritikutstå för de inte strukturerar sin under-att
visning med hänsyn till studenterna skall bli lärare- yrkesförank-att
ringen saknas. Olika kunskapstraditioner och ideal gällande vad ärsom

angeläget för utbildning lärare ställs således oftamest varandra,motav
vilket bl.a. i vetenskaplig kunskap och beprövadexponeras synen
erfarenhet. ochI med lärarutbildningen högskoleförlagdyrkes-äratt en

4° Jfr. Carlgren, 1992. På enhetlig lärarutbildning En studieväg mot en av
lärarutbildares föreställningar i reformskede. Pedagogisk forskning iett Upp-
sala 102. Pedagogiska institutionen. Uppsala universitet.
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utbildning den baseras vetenskaplig kunskap beprövadmåste på och
erfarenhet. och någraborde i för sig inte hinder eftersomDetta möta

på idémässigt plan inte antagonistiskt förhållandedet råder någotett
mellan dessa två målsättningar. borde kompletteraDe varandrasnarare
och bidra till höja kvaliteten utbildningen uteslutapå varand-änatt att

i realiteten ställs de två utbildningsmålen oftaMen varandra.ra. mot
blir har teoriEffekten studenterna svårt binda och prak-att att samman

tik, vilket medför utbildningen ofta upplevs abstrakt.att som

Lärarutbildningen bli och teoretiskbehöver praktiskmer mer

Lärarutbildningskommittén redovisaspå basis vad i ka-anser somav
pitel läraruppdraget lärarutbildningen måste bli både3 Det attnya

praktisk och teoretisk. Teori och praktik i utbildningen måstemer mer
och utgångspunkt frågor vadknytas diskuteras med isamman om som

uttalad, relevantrelevant kunskap för lärare. Saknas och reflekte-är en
förhållanderad yrkesförankring blir lärarutbildningen abstrakt i till lä-

raryrket; dvs. förberedelser för hantera yrkespraktiken uteblir. Sak-att
förankring i relevant och aktuell forskning blir lärarutbildningen ånas

andra sidan abstrakt i förhållande till teoribildning; dvs. vetenskaligtett
förhållningssätt till yrket uteblir. Lärarutbildningen skall därför änmer
tidigare förankras i konkreta och praktiska erfarenheter; den verksam-

erfarenheten från ihetsförlagda delen utbildningen och denna skallav
ökad för teoretiska kunskapernautsträckning grund de i lä-utgöra en
rarutbildningen. de ämnesteoretiska studierna struktu-Samtidigt måste

med hänsyn till yrkets krav och bättre kopplas till den verksam-reras
hetsförlagda delen utbildningen.av

Lärarutbildningskommittén uppfattar det yrkesmässiga och detatt
högskolemässiga kan förenas under förutsättningperspektivet denatt
verksamhetsförlagda delen utbildningen binder lärarutbild-sammanav

ömsesidigt kontraktning och pedagogisk yrkesverksamhet. Skapas ett
högskola förskoleklass, skola, fritidshem ochmellan och förskola, vux-

enutbildning stödja varandra kunskapssökandekommer de iatt en pro-
i vilken deras lärare vid högskolan och i densåväl studentercess som

verksamhetsförlagda utbildningen har uttalatdelen ettav ansvar.

4 Jfr. Kroksmark, 1993. Allmänmetodik, allmändidalctik.Bengtsson, T.
bidrag till ämnesbestämning. från Institutionen för metodik iEtt Rapporten

lärarutbildningen, universitet,Göteborgs 28.nr s.
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Lärarutbildningens måsteolika delar samverka

utbildningenI flertalet lärarkategorier, främst grundskollärare ochav
gymnasielärare, det inte ovanligt ämneskursemaär skilda frånatt är
den praktiska tillämpningen. tudelningEn uppstår medfört.ex. attsom
studenten inte upplever utbildningen sammanhängande eller attsom
utbildningen inte i alla sina delar tillräckligt förbereder för läraruppdra-

Kommitténs innehåll och formget. är ömsesidigt beroendeatt ärsyn av
varandra; förändras kunskapsinnehållet förändras formen för hur detta
skall förmedlas och vice det konkretaI lärararbetet de djuptärversa.
invävda i varandra och relationen mellan dem varierar från samman-
hang till sammanhang.

drag kanI tudelningen relateras till lärarutbildningens fyragrova
traditionella kunskapsområden: ärnneskunskapema, de didaktis-
ka/metodiska kunskaperna, de för lärarutbildningen specifika äm-
neskunskapema t.ex. pedagogikämnet, barn- och ungdomsvetenskap,
Specialpedagogik, psykologi praktikutbildningens kunskaper.samt
Kommunikationen mellan dem för respektive kunskaps-som svarar

i lärarutbildningen ofta bristfällig kanmoment Man till ochär med
tala klyfta mellan olika intressen och mellan lärargrupper,om en som
arbetar inom de olika kunskapsomrâdena. Klyftan ställer till samarbets-
problem och varje intern förändring måste alltid eller mindre tamer
hänsyn till denna klyña. Lärarutbildningskommittén konstaterar att
denna klyfta mycket olycklig två skäl.är För det första hämmar denav
integrationen och utvecklingen utbildningen. För det andra behöverav
de blivande lärarna på medvetet och konstruktivt olikaett sätt möta
perspektiv, utformade utifrån olika kunskapstraditioner och erfarenhe-

För detta skallter. kunna ske fordras långtgåendeatt samarbeteett
mellan lärarutbildningens olika aktörer.

Lärarutbildning är kunskapsprojektett

Kvaliteten i alla former utbildning handlar till del vilka kun-storav om
skapsprocesser krävs och hur dessa bäst kan främjas Lärarut-som
bildningens samlade kvalitet vad det för kunskap studenterutgörs ärav

42Enligt såväl flera högskolors utvärderingar de utvärderingaregna som som
Högskoleverket och Lärarförbundet respektive Lärarnas Riksförbund genom-
fört.
43 ÄmnesdidaktilcenJñ: Schüllerqvist, 1998.B. lärarutbildningenssom
mittfält. tillPM Lärarutbildningskommittén.

Rolf, Ekstedt,B., E. 1993.Barnett, R. Kvalitet och kunskapsprocess i
högre utbildning. Nya Doxa. Nora.
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Lärarutbildningskommitténutvecklar kunskap utvecklas.och hur denna
föra diskussioni likhet med skolan, förväntasattmenar en omsom

lärarutbildningenkunskap och lärande, bör också i aktivt diskuteraman
kunskapsbegreppet. lärarutbildningens vidkommande har kun-För

iskapsproblematiken sällan varit reflekterat den bemärkelsenett tema
fåttanalys kunskapsbegreppet medvetet har upplägg-styraatt en av

ningen utbildningen.av
lärarutbildningensLärarutbildningskommittén konstaterar att upp-

förändrats förändringar i skolväsende och samhälle ochdrag har utifrån
kunskapsbegreppet diskute-denna förändring ställer krav på attatt nya

tolkningar.med utgångspunkt i olika traditioner och Kommittén villras
sker mellan dessa traditio-därför betona betydelsen det möteettattav

de bidrar till belysa kunskapsbe-så på konstruktivt sätt attatt ettner
i relation till de blivande lärarnas yrkesverksamhet. medförDetgreppet

exempelvis dvs. den verksamhetsförlagda delenpraktikenatt ut-av
bildningen potential i anspråk heltoch dess teoretiska måste påtas ett

i lärarutbildningen.tidigare alla berördaänsättannat parterav
lärarutbildningensLärarutbildningskommittén att mestavmenar en

centrala uppgifter framöver blir för de blivande lärarna fåratt attsvara
insikter i hur kunskap bildas. gäller både i generellaDet termer men
framför allt i förhållande till det ämne/ämnesområde den blivandesom
läraren skall arbeta med.

Lärarutbildningskommitténvad då kunskap uppfattarMen är att
märmiskans organiserakunskap medel för världen.45är strävan attett

människan gestaltar världen visst perspektiv bildasochNär ettser ur
kunskap. Kunskapen får sin innebörd det vi redan och kun-vetgenom

bakgrund erfarenheter.skapen får mening vi den våranär mot avser
Kunskapen förutsätter vi ställer frågor, också vi inte ställerattatt men
vissa andra frågor det alltid saker vi för givna Kunska-är tarsom-

fram omständigheter och den bidrar till något-vissaväxer t.ex.pen ur
livsbetingelser.hur vi världen eller hur vi förändrar våra kanDenser

beståndsdeldelas i mindre beståndsdelar och den ingår i störresomupp
former; sakkunskap/fakta, för-helheter. Den kan olika t.ex.anta som

ståelse, färdighet förtrogenhet.och
Kunskap föränderlig och på kunskap i olika samhällenär synen va-

rierar. Lärarutbildningen verkar så inte i statisk situationpå sätt utanen
måste ständigt kunna förändras. Kommittén hävdar hela lärarutbild-att
ningen bör betraktas kunskapserövrande projekt kun-ettsom som en-
skapspraktik. blivande lärarna måste få möjlighet tillägna sigDe att

45Jñ: Lundgren, 1983. organisera omvärlden. Stockholm: Liber.U. P. Att
Jfr. Säljö, Olausson, 1999. Kunskapsbildning och det modernaR. L.

universitets uppgifter. Idéskiss. Göteborgs universitet.
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begrepp från olika kunskapsområden på sådant de kansättett att an-
vändas intellektuella verktyg i olikamånga pedagogiskasom samman-
hang. Vad viktig kunskap i dag och i framtidenär Hur sker kunskaps-
bildning och kunskapsutveckling vilketPå kan elevernas kunskap-sätt

bäst utvecklaser

Lärarutbildningens målfrämsta yrkeskunskapenär

Läramppdraget kräver kompetens går kunskaper hurutöveren som om
elever lär sig förutbestämt innehåll. krävs bl.a.Det kunskaperett även

skolan organisation, dess relation till samhället sarnhäl-samtom som
lets uppdrag för den pedagogiska verksamheten. Kunskaperna skall ge
insikt olika tänka och handla kring hursätt pedagogisk verksam-attom
het kan organiseras så målen på bästa uppnås.att sätt

centralEn uppgift för lärare inlämingssituationerär såatt arrangera
någon lär sig något. kompetentEn lärare hanterar detatt innehållannan

beskrivs i läroplaner på så mångfacetterat samtliga barnett sätt attsom
och elever kan tillgodogöra sig innehållet. innebärDet kunna be-att
härska metoder den enskilde eleven på dennesmöter villkor. Isom
kompetensen ingår också förmågan identifiera, utnyttja och,att om
möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som
lärararbetet erbjuder. Vidare ingår kunna förtrogen med vadatt vara
undervisning och lärande och förstå hur kunskap överförsär mellanatt
den lär och den skall utveckla kunskap. För lärarutbild-ut attsom som
ningen skall kunna bidra till lärarstudcntema utvecklar sådanatt en
kompetens måste yrkeskunskapen mycket tydligt i fokus.sättas

En utvecklad yrkeskunskap kräver utbildningen skall ha klaratt en
yrkesinriktning, där undervisning och lärande, kollektivt lärararbete
och förskola/skola in i helhetsperspektiv. Utbildningen skallsätts ett
förbereda för lärarens arbete med de skiftande förutsättningar finnssom
i olika barn- och elevgrupper. Den skall därför uppmärksamma olika

skapa förutsättningar för lärande,sätt varvid varierandeatt uttrycks-
former används. Under utbildningen arbetar därför studenterna ochi
med olika miljöer för lärande. Miljöema kan skiña vad gäller el-ämne
ler ämnesområde, genomförande och grupperingar. blivandeDen lära-

tillägnar sig yrkeskunskap såväl studier och erfarenheter iren genom
skilda universitetsämnen högskoleförlagd del studier i och erfa-som
renheter från den verksamhetyörlagda delen.

7 Jfr. Kroksmark, 1998.T. Undervisningsmetodik forskningsområde. Isom
Uliens red., Didaktik.M. Lund: Studentlitteratur.
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de blivande lärarna skall lägga grunden till dennaFör kunna yrk-att
eskunskap lärarutbildningen med frågormåste arbeta både i den-
verksamhetsförlagda delen och i den högskoleförlagda delen utbild-av
ningen uppmärksammar kunskapsbildning, innebörden i äm-som-
neskunskaper och hur dessa kan tillämpas, samhällets värdegrund, hur
studenterna kan förberedas för samverka med andraatt samtvuxna
betydelsen vetenskapligt förhållningssätt.ettav

Lärarutbildning och kunskapsbildning4.2

finns mycket talar för lärarens och skolans medverkan tillDet attsom
elevernas socialisationsprocess kunskapstillägnande alltoch förutsätts
hårdare konkurrens. Informations- och mediasamhället översköljer de

med erbjudanden lagrad information. Föräldrarna generelltärunga om
välutbildade jämfört med tidigare föräldragenerationer ochsätt mera
överallt finns till mindretillgång goda och goda identifika-snart sagt

tionsobjekt för barn och ungdomar. detta sammanhang blir deI ungas
med någonsin.skolan viktigare Skolan kanske det enda in-möte än är

samhället förfogar för nå alla barn och ungdomar. Läröverstrument att
sig inte förde respekt och demokrati och demokratiskaengagemang

spelregler i skolan de sigdet inte säkert lär detta. Tillägnar de sigär att
fönnåganinte kritiskt informationsflöden skol-granska och i iatt sovra

lär de sig kanske överhuvudtaget.inte det Läraren har därföran en
strategisk position i bams och ungdomars liv.

medför lärarutbildningen skall utbilda lärare kanDet att svarasom
för barn och ungdomar sig världen sig själva delär och såatt attom om
utvecklas till bli ansvarsfulla samhällsmedborgare. alltIatt meren
komplex värld ifråga utbud information och påverkan från olikaom av
intressen måste läraren i utsträckning stödja barn och ungdomar istor

kunna skapa meningsammanhang och i alla de intryck de dag-att som
ligen möter.

Utvecklingen pekar skolan allt kommer strukturerasmot att attmer
utifrån olika förmågor samhället ställer krav på. Skolans läroplanersom
och kursplaner vilka kunskaper eleverna skall ha, ianger numera som
form begrepp de skall behärska och sammanhang de skall förstå.av

förväntas stoffi samverkan med eleverna välja i förhållande tillLärarna
de mål uttryckta i grundläggande värden och kunskaper bam ochsom
ungdomar måste uppnå också med hänsyn till deras förkunskapermen
och intressen.

dimensioner i läraruppgiften utvecklas kontinuerligt främstNya -
följd samhällsförändringar och den kommunika-som en av av nya

tionstekniken. enbart kunskapsfömiedlare i dag inteLäraren ärsom
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vägledare, eller ledaresjälvklar. Uttryck handledare,längre mentorsom
uppgiftläraruppdrag.vidgat Lärarenselevers lärandeför ettanger

självabam och ungdomari utsträckning lärahandlar större attattom
information kunna stimulerabearbeta, tolka och värdera samt attsovra,

uppgift, grundläggan-eleverna.och Denna utöveruppmuntra egnasom
goda kunskaper både lärandeämnesteoretiska kunskaper, kräverde om

olika möjligheter.elevernas Lärarnasoch lärandets villkor och om
till och ungdomarsbidra barnsuppgift handlar dessutom allt attmer om

i form självinsiktsociala kompetenssociala utveckling. Lärarens av
människosyn, värde-med tyngdpunkt påförhållningssätt till andra,och

allt i fokus.och yrkesetik, kommerringar mer
ökad omfattning samarbetardvs. läraren iBetyder förändringen att-

inte längre skalllärarutbildningenmed eleverna i deras lärande att-
Lärarutbild-aktuella kunskaperför fasta och Knappast.svara nu

med säkerhet uttala sigdet inte gårningskommittén attatt ommenar
framtiden. dessutombehövas i Detvilken kunskap kommer ärattsom

från gårdagens och dagens kunskapproblematiskt bortse näratt mor-
diskuteras.gondagens kunskap

och ungdomars lärande krävsläraren bidra till barnsSkall kunna
i ämnen/ämnesområden ochbåde relevanta kunskaperdärför goda och

för lärande i dessa kanskapa miljöer Lärarenförmåga ämnen.att
aktivt in och del i inlär-utveckling och lärandefrämja att tagenom

lärarens främsta roll tillningsprocessen. kanskeDet är att attrent seav
hjälpa barnet/elevenstödja och nåutvecklas, dvs.denna attattprocess

lärande kan läraren då hjälpaexpert påhögre kunskapsnivå. Somen
information, utveckla be-bindabamet/eleven associera,att samman

kanhelheter då barn-samband, sammanhang och Förstosv.grepp, se
kan, eller förstår medihop det de redanen/elevema själva koppla vet

utveckla kunska-information och på såbegrepp, sätt egna, nyanya ny
per.

mycket centralt lärarstu-detLärarutbildningskommittén attser som
för individers läran-skapa förutsättningarverkligen lär sigdentema att

finns vari-detkrav på kunskaperinriktningen ställerde. Den att enom
utvecklingkunskapsmässigaoch ungdomars sociala ochation i barns

planering ochfå inverka påförståelse, variationen måsteoch samt att
skall lära siglärande. Studenternagenomförande undervisning ochav

beroende barn- ocharbetsfonner påvälja lämpliga arbetssätt ochatt
stoffets karaktär.sammansättning ochelevgruppers

4 företeelse eller situa-förståelsen fenomen,Med lärande ettatt enenavses av
förstå detta påförstå på visst tillförändras; från någottion sätt ettattettatt

Booth,ögon. Jfr.Vi det lärt "med andra Marton, F.,visätt. t.ex.annat ser oss
Earlbaum.Mahwah,1997. Learning and Awareness. N.J.: LawS.
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En angelägen fråga för lärarutbildningen arbeta med hurärannan att
lärandet meningsfulltgör och åstadkommer aktivt lärande hosman ett

barn, ungdomar och Utgångspunkten här lärandeär att ärvuxna. en
skapande och det individen lär sig- inteär någonattprocess som som
lär individen. Studenterna skall därför i utbildningen bearbeta olika
kunskapsbegrepp och relatera kunskapssyn och människosyn till un-
dervisning och lärande. skall läraDe sig hantera olika aspekteratt av
kunskap; vad kunskap för individer i olika åldrar,är med olika bak-
grund och olika kön, hur olika på kunskap leder till olikaav sätt attsyn
bedöma kunskap t.ex. via utvärdering och bedömning.

Lärarutbildningen måste dessutom belysa hur individer lär denär
själva definierar både vad de vill lära sig och hur de vill lära sig. Vad är
det i barns och ungdomars läroprocesser t.ex. lek, idrott, rollspel,egna
musik, drama, konstnärligt skapande barn ochgör ungdomarattsom

och utvecklas härväxer De läroprocessema ofta frivilliga och in-är
formella och det resultatet beroendeär ochgemensamma av vars ens
prestationer.

Kunskap hur kunskap bildasom

Som Lärarutbildningskommittén det det varken möjligtär ellerser mo-
tiverat i lärarutbildningen försöka utbilda lärareatt enligt principen en
lärare skall kurma allt. Snarare måste principen "en lärare skall kunna
något specifikt gälla. Det innebär både fördjupning inom några fåen
områden och beredskap själv kunna utveckla kunskapatt infören ny

situationer. Ett centralt mål för all lärarutbildning måste, enligtnya
Lärarutbildningskommittén, utbilda lärare påbörjaratt ettvara som
livslångt lärande yrket. I detinom sammanhanget blir det centralt med
kunskaper hur läroprocesser utformas och organiseras. En grund-om
läggande utgångspunkt för lärarutbildningens kvalitet därför hur deär

arbetar och studerar där uppfattar kunskap, dvs. vad kunskapen harsom
för innebörd för dem.

Lärarutbildningens fokus bör därför riktas bildandet kunskapmot av
i första hand för det lärarutbildningensär huvudobjekt.att Ien av-

lärarutbildningen medverkar studenterna iden kunskapsbildning-egna
och deras intresse skall inte enbart riktas kunskap ocksåmoten utanny

hur kunskap bildas. Det innebärmot studenternasatt sätt att resonera,
tänka och erfara blir parallellprocess till hur de själva kommer atten
verka lärare. fördjupaFör förståelsen sitt lärandeatt börsom egetom
studenterna jämföra sitt lära med andras,sätt studiekamrater-att t.ex.

På så upptäcker de det finnssätt olika lära.att sätt Lärarutbild-nas. att
ningskommittén studenternas kunskapsprocesser böratt bli tö-menar
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universitetsämnen iuppmärksamhet samtligaremål för särskild inom
lärarutbildningen.

kunskapsbildning förUnder tid har begreppet använts attsenare
kunskapsbildningkunskapensbland framhäva Begreppetnatur.annat

lärandet, vilket kandet individuellaflera innebörder.har Den ärena
undervisning stödlärarutbildningenundervisning.ske I är ettgenom

tillägnande för dem kun-lärande, dvs. för derasför studenternas av nya
delvis problem ochhelt ellererfara och hanteraskaper, sätt att nyase,

därför utvecklaskall studenternaUnder utbildningensituationer.
förmågan lära.gällande den Detgrundläggande kompetenser attegna

förutsättningar förgodabland utbildningenförutsätter attannat att ger
försjälvförtroende och förståelseskall kunnastudenterna bygga ettupp

studenterna därförutbildningstiden skalllärandet. Underdet ar-egna
för-givet-de problematiserarmed uppgifter innebärbeta att egnasom

erfarenheter i förhållan-främst reflektiontaganden över egnagenom
kunskapsomrâden.till olikade

det kollekti-kunskapsbildningandra innebörden i begreppetDen är
forskning, vilken syftar till utvecklalärandet. Det attmot nyasvararva

mänskliga vetandet. handlar lärandetvidga det Härkunskaper, dvs. att
erfara och hantera okända förete-för mänskligheten sätt att se,nyaom

situationer. kunskap kan ocksåoch okända Nyelser och problem upp-
systematisk forskning. kan enskildaandra T.ex.stå pâ sätt än genom

upptäckter i vardagen leda till helt kun-eller mindre spontana nymer
till sig ochmänskliga vetandet. människorskap vidgar det När tarsom

och verksamheterspeciella intressenbildar kunskap utifrån sina egna
lokalt lärande.sker och självstyrtett

kunskapsprocesser.förstås olikaolika innebörder skallDessa som
det det samban-mellan ochfinns sambandDet ärnäraett processerna

ochlärarutbildningen. Vid universitetuppmärksammas idet måstesom
sin forskning.utveckla kunskap viahögskolor förväntas forskarna ny

dvs.forskarnas undervisning,Studenterna förväntas lära attgenomav
Skall sambandforskarna tagit fram.del den kunskapde etttar upp-av

emellertid forskarna ha kunska-måstemellan kunskapsprocessema,stå
förutsättningartillräckligadå har dehur studenterna lär. Förstper om

sin lära hur forskarnaStudenterna måste ilära studenterna. turatt om
själva kon-hur de lär.forskningsprocessen också lära Ilär i ommen

kun-studenterna lära sig hurmed forskningen kan såledestakten nya
vetandet vidgas. detutvecklas, dvs. hur det mänskliga Iskaper pers-

49 of Learning. BeyondThe UniversityBowden, 1998.Se Manon, F.t.ex.
London:and Higher Education. Kogan Press; Läran-Quality inCompetence

universitet.dets universitet 1998. Göteborgs
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pektivet uppmärksammas forskningens uppgifter vidareföra pågåen-att
de kunskapsutveckling till grundutbildningens studenter.

Metoder berör kunskapsprocesser informationssökningt.ex.som -
och informationsbearbetning allt väsentligare inslagutgör i all uni--
versitets- och högskoleutbildning. Den kunskapsbildande uppgiften -
såväl individuellt på kollektivtett plan- i grund och bot-ett ärsom

den högre utbildningens signum. Samhällsförändringenten leder fram
till kunskaper lärande och läroprocesser fåratt ökad betydelseom en
också inom andra verksamhetsområden de lärare vanligtvisän ut-som
bildas för.

Lärarutbildningskommittén konstaterar sitt tydliga fokusatt genom
på kunskapsprocessen kan lärarutbildningen väsentligtutgöra stödett
för andra utbildningsområden i högskolan och för andra samhällsområ-
den skolväsendet. Lärarutbildningenän därmed användbar iär vida-ett

sammanhang. Lärarutbildningen behöver bli flexibel och till-re mera
gänglig för andra utbildnings- och yrkesområden. Det betyder inte att
lärarutbildningen skall bli generalistutbildning. Dess innehåll fåren
aldrig bli allmänt eftersom detta i första hand skall ha relevans för bli-
vande lärare inom förskola, förskoleklass, skola, fritidshem och vux-
enutbildning.

Sammanfattningsvis skall lärarutbildningen
förankras i konkreta och praktiska erfarenheter; den verksamhets--
förlagda delen utbildningen och erfarenheten från denna skall iav
ökad utsträckning grund för de teoretiskautgöra kunskaperna ien
lärarutbildningen,
ha klar yrkesinriktning, där undervisning och lärande, kollektivten-
lärararbete och förskola, förskoleklass, skola, fritidshem och vux-
enutbildning in i helhetsperspektiv,sätts ett
aktivt diskutera kunskapsbegreppet med utgångspunkt i olika tradi--
tioner, tolkningar och erfarenheter,

sitt tydliga fokus kunskapsprocessenpå kunna utgöragenom vä-ett-
sentligt stöd för andra utbildningsområden i högskolan och för andra
samhällsområden skolväsendet.än

4.3 Lärarutbildning och ämneskunskaper
Förskjutningen expert på lärande och handledaremot föratt ele-vara

innebär, enligt Lärarutbildningskommittén, inte läraren skallverna att
abdikera från sin roll förmedlare fasta kunskaper t.ex. äm-som av
neskunskaper och värden. Däremot kommittén självaatt äm-menar
nesbegreppet behöver kritiskt.prövas
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ivarieratpåanvänds ämnesbegreppet sätt:högskolan ettInom me-
ellerföremål för lärar-disciplin,ellervetenskapsområdeningen ensom

utbildning. lärarut-ochstudier Iförbeteckningforskartjänst eller som
skolanskoppling tilldessutomämnesbegreppet äm-harbildningen en

karak-kämämne ochundervisningsämne,huvudämne,i form avnen
styrdokumentgymnasieskolansochgrundskolans är ettItärsämne.

grundskolans delfastställd kursplan. För är"det harämne/kurs ensom
mål uppnåsyfte, måluttryckt i sträva attmot,attämne termerett av

karaktäruppbyggnad ochämnetssamt
ämneskunskaper ochbegreppenbetänkande användsföreliggandeI

tillför tankenämnesteori.framför Det äm-ämnesstudier attsenare
kunskaper lä-andraTeoretiska medanskulleneskunskaper somvara

kan bidra tillspråketexempel på hurdet. Detbehöver inte ärärraren
kunskaps-olikadvs. mellanlärarutbildningenklyftan iförstärkaatt -

uppfattningar.dessaförhållande tillioch positioneruppfattningar
imed utgångspunktbör,varje lärosäteKommittén att exa-menar

uppfat-skallämnesbegreppetanalys hurmensmålen, genomföra aven
Exempelvis kaninnehålla.skallämnesstudiemavadframför alltochtas

tvärvetenskapliga ellerämnesövergripande,ämnesstudiema tema-vara
Lärarutbildningskommittén vid-enligtmedförorienterade.tiskt Det ett

tvärvetenskapligaOckså detlärarutbildningenämnesbegrepp igat
grundläggande ämneskun-krav på godainnebärpå kunskapsynsättet

i forsk-uttalad förankringskall haämnesstudiemaoch påskaper att en
förutsättning förämneskunskaperGedignainom området. är ettning en

grunden försjälvalärare. Detvärvetenskapligt arbetssätt utgör attsom
arbetsformer ochstoffurval,ställning tillskall kunnalärare tasomman

vuxenutbild-ochfritidshemförskoleklass, skola,i förskola,arbetssätt

ning.
behöveralla eleversjälvklarhetKommittén det att sam-ensomser

inomkunskaperoch relevantahar godamed erfaren lärarespela somen
någotlära någonkunnaämnen/ämnesområden. Föreller flera attett

skallkunskap elevenförhållande till denharfordras taettatt somman
påtagligt på lärarensinverkar dessutomämneskunskapdel Lärarensav.

rele-Med goda ochbemärkelse.vidareundervisning iuppfattning om
urval, värderagenomförasammanhang,kunskaper kan lärarenvanta se

lärarutbildning5° reforrnerad1998. ämnes-vidare Johansson, En ettB.Se -
Lärarutbildningskommittén,tillperspektiv.didaktiskt PM s.

änmen/änmesområden5 uttrycketbetänkandet använderkommittén iNär
såväl dis-organiseras dvs.kanhur kunskapolikadetta intäcker synsätt -

tematiska.tvärvetenskapligaämnesövergripande,ciplinära, som
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och prioritera, skapa mellan olika kunskapsområdenfüsynteser Det
fordras ämnesteoretiskt djup bådeett ifråga ämnets inre strukturom
dvs. centrala begrepp och principer dess karaktär ochsamt ämnets

struktur t.ex. historiskayttre ämnets fonnering, samhällsrelevans och
avgränsning.

Hur läraren värderar det påverkar vilketämnet innehåll hanegna
eller hon undervisar valet läromedel, undervisningsprinciperom, av
och hans eller hennes uppfattning vilket stöd eleverna fordrar förom att
kunna lära sig detta innehåll För kunna urskilja vadatt skol-ärsom
relevant innehåll i universitetsämne krävs gedignaett ämneskunskaper.
Dessa måste grundläggas i lärarutbildningen. Men samtidigt måste lära-

under hela yrkeskarriären rekonstruera, omarbeta,ren ochanpassa mo-
dernisera sina kunskaper i takt med vetenskapens framsteg och i sam-
klang med krav i förändrade läroplanert.ex.nya

När olika ämneskunskaper i lärarutbildningen skall formuleras kan
detta ske utifrån olika utgångspunkter En utgångspunkt univer-utgör
sitetsämnet ämneskunskapema definieras de frågor ställs in-av som-

den vetenskapliga disciplinen. Det handlar då främstom antalettom
centrala begrepp och principer ligger till grund för disciplinen.som

En utgångspunkt förskolans och skolansärarman normativtsätt att
formulera frågor via läroplaner, vilket förväntas relevant inne-ettge
håll för Ämneskunskapemaden blivande läraren hantera.att i lärarut-
bildningen väljs då i förhållande Äm-till läroplans- och kursplanemål.
neskunskapema kan formulerade eller skolämnentemanvara som som

också uttryck för socialisation formett i moraliskamen ochsom av
värdemässiga inslag i lärarutbildningen.

En tredje utgångspunkt barnets, elevensutgör eller den sättvuxnes
formulera frågoratt världen, vilket den blivande läraren kan iom möta

såväl teoretiska praktiska studier. Det kan gälla frågort.ex.som om
naturvetenskapliga fenomen, historiska skeenden eller moraliska och
etiska dilemman.

Ämneskunskapema kan dessutom diskuteras relation mellansom en
de utgångspunktema.tre lärarutbildningenFör innebär det med hän-att

52Alexandersson, M. 1994. Metod och Medvetande. Göteborg Studies In
Educational Sciences 96. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
53 Gudmundsdottir, S. 1990. Values Pedagogical Content Knowledge.
Journal of Teacher Education, 41, 44-52.page
5 Kroksmark 1998, 88.s.
55 Jfr. Englund, 1996.T. Strategisk utvärdering grundskollärarutbild-av
ningen. I Gnmdskollärarutbildningen 1995 En utvärdering. Högskoleverkets-
rapportserie 1996: 1 R.
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problematisera skolrelevanterfarenheteroch ungdomarstill bamssyn
vetenskapliga disciplinema.5"från deinnehåll

Ämneskunskapema Lärarutbild-enligtskalllärarutbildningeni
Därförutgångspunktemaallagrundas påningskommittén tre ovan.

likhe-skillnader ochlyfta framochidentifieralärarutbildningenmåste
skolämnen,formulerasdessaämneskunskaperifråga närter somom

värl-frågorochungdomarseller barns,universitetsämnen vuxnas om
den.

stoff med hänsynväljasigskall lärastudenternainnebärDet attatt
arbetssättväljaockså kunnaerfarenheter,olikatill elevernas attmen

sammansättningoch elevgrupperspå bam-arbetsformer beroendeoch
innehåll, arbets-väljakunnainnebärstoffets karaktär. Detoch även att

jämställdhetfostran,demokratisktillbidraroch arbetsformersätt som
till vårförståelse hänsyninterkulturellmellan könen, samt gemensam-

avgörande hurblir detyrkeskompetensensamlademiljö. denFörma
för peda-förberedaförämnen/ämnesområden utformasstudierna i att

kunniginte bara bliskallblivande lärarenyrkesverksarnhet. Dengogisk
bli medvetenämnen/ämnesområden ocksåundervisa sinai utanatt om

dessa.förändringar inomom
universi-vilketlärarutbildningen påfråga för sättcentral ärEn

lärare iyrkesrelevanta fördessa blirstruktureras såkan atttetsämnen
vuxenutbildning. Frågorfritidshem ochskola,förskoleklass,förskola,

f°ar betydel-kunskaperkring olikasamverkansamband,helhet, storom
ställer krav påutveckling, vilketverksamhetensden pedagogiskaförse

måstelärarenbarahandlar inteanalyser.sådana Det taatt ansvarom
samband ochinfonnation,bindakanför barnet/elevenatt sesamman

informationall denskolan struktureraintesammanhang. Förmårförstå
skolan Närvändaelevermångaelever kommernår att ryggen.som

tvärvetenskapligkunskapsgmnd t.ex.bredarepåskolärnnena vilar en
i jäm-ämnesövergripandebliskolundervisningenföljaktligenkan mer
Enligtolika universitetsämnen.iutbildningmed studenternasförelse

väluppnådärförbörLärarutbildningskommittén strävan att envaraen
åstadkommaförinstitutionsgränserutvecklad samverkan attöver en

och högskoloruniversitetVid flerayrkesutbildningen till lärare.helhet i
vill betona be-Lärarutbildningskommitténutveckling.sådanpågår en
lärarutbildning-igenomslagf°arutvecklingdennatydelsen störreattav

samtliga delar.ens

didaktiskaförsta56 lärarutbildningensdettaDaniel Kallös omnämner pro-som
Englund, 43.blem se 1996, s.
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Kunskaper i och ämnetom

I ämnesstudiema skall studenterna utveckla kunskaper såväl i ämnet
dvs. aktivt arbetaämnet, med kunskapsbildning. Kunskapsom om om

lärande ochi skallämnet central del didak-ämnetsom ses som en av
tik57. Denna kunskap berör frågor lärandets organisation ochom ramar,

Det gällerprocess såväl universitetsämnets skolämnets didaktik.som
Kunskapen uppmärksammar lärandets villkor, förutsättningar och be-
hov. Den frånutgår varje form organiserad läroprocessatt bygger påav

antal val. Det gäller vadett skall undervisa dvs.t.ex. vilketman om
stoff/innehåll, hur stoffet skall sekvenseras och organiseras, vilk-
en/vilka undervisningsmetod-/er skall användas. Hur de olikasom va-
len genomförs påverkas historiska och samhälleliga betingelser.av

detNär gäller kunskaper uppmärksammasi ämnet karaktärämnets
och struktur. innebärDet centrala begrepp och grundläggandeatt prin-
ciper dvs. vad viktigt kunna inomär lyfts framatt ämnet-som- som
det huvudsakliga innehållet i utbildningen. Men också hur ämnet av-

till andragränsas relationämnen, tillämnets vetenskaplig och vardaglig
kunskap ingår i ämnesstudiema. Det dessutom angelägetär studeraatt
den litteratur under granska hurämnet,sorterar kommeratt ämnetsom
till uttryck i undervisningssituationer olika slag och vilken ställningav

har i olika kursplaner.ämnet Likaså gäller det frågor histo-ämnetsom
riska utveckling och forskningen inom området. handlarDet då attom
uppmärksamma de strukturer, modeller och teorier håller ämnetsom

Vad går universitetsämnetsamman biologi egentligen på Varförut
finns detta överhuvudtagetämne Vad skiljer det från skolämnet biolo-
gi

Varje gäller både universitetsämneämne och skolämne har sina
eller mindre väl utvecklade selektiva traditioner färgar detmer som

57Ordet didaktik grekiskans didakziko vilket betydermot undervisasvarar
och lära. I den europeiska traditionen infördes didaktik pedago-termen som
gisk under 1600-talet och utgjordetenn generell vetenskap lärande i allaen om
dess former. didaktiskaDen forskningen i Sverige följer i några huvud-stort
inriktningar, den läroplansteoretiska problematiserar undervisningenssom
innehåll i relation till elevernas socialisation och den inlärningsorienterade,

studerar elevers förförståelse det gäller olika begreppnär och hursom elever
konstruerar mening utifrån givet undervisningsinnehåll.ett En tredje inriktning

den ämnesdidaktiska forskningen.utgör Exempelvis finns forskning inom
skolänmet svenska sträcker sig från konkreta klassrumsanalyser till socia-som
lisationsteori och ungdomskulturfrågor.
5 Johansson 1998, 7.s.
59Jfr. Strömdahl, 1996.H. Didaktisk klmskap grund för läraryrkets yrkes-en
språk. I Utbildning och demokrati. Vol 137-141.nr. s.
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innehåll studenterna När inom bestämmermöter. ämnetssom man ram
vad förcentralt sker detta alltid medvetetär ämnet eller omed-som -

med utgångspunkt i värderingar. sedanvetet Hur utvecklasämnet-
tid hänger med värderingsmässigaöver spörsmål. Vilkasamman per-

spektiv människan förmedlas inom de humanistiska ämnenat.ex.
Vilka etiska grundfrågor kan kopplas till val ämneskunskaper Hurav
stimuleras studenterna till ställning i dessa frågor beaktasHuratt ta

Ärden vetenskapliga grunden det sant det förmedlas Vemsom
vad santavgör ärsom

När det gäller kunskaper uppmärksammasämnet ämnets yttreom
sammanhang. Universitetsärnnet kemi kan exempelvis relateras till oli-
ka yrkesverksarnheter kemisk industri eller till gymnasieskolan.som-
Vilka kunskaper fordras för kunna arbeta kemist eller lära-att som som

i skolärnnet kemi Universitetsämnet kan också kopplas till skildare
forskningsområden som miljökemi eller relateras till undervis-t.ex.
ning och lärande. handlar frågornaHär för skolans vidkommande om

lärandehur i skolämnet kemi kan organiseras och struktureras. kanDet
gälla hur centrala begrepp värderas i förhållande till elevenst.ex. för-

ståelse dessa begrepp och till val arbetssätt, arbetsform och läro-av av
medel.

Kunskaper forskning lärande och undervisningom om

Lärarutbildningen måste stödja de blivande lärarna analysera för-att
hållanden i grupper/klasser och i olika situationer och därvidatt använ-
da teoretiska förklaringar och insikter. dettaAv följer, vilket Lärarut-
bildningskommittén i flera sammanhang i detta betänkande påpekar, att
det nödvändigt det skerär samspel mellan teorinära och praktikatt ett

mellan ämneskunskapema och den praktiska tillämpningsamt dessa.av
Obearbetad och starkt normativ teori eller bristfälliga och icke-
relevanta ämneskunskaper kan leda till skada Bara prak-än nytta.mer
tik teoretisk insikt och reflektion kan å andrautan sidan innebära ett
omedvetet vidareförande tvivelaktiga principer för hur undervisningav
kan organiseras.

Den nonnativitet och uttalade förebildlighet metodikämnetsom
i lärarutbildningen under lång tid för har under 1990-talet kritise-svarat

i olika sammanhang. Kritiken hävdarrats lärare i metodikämnetatt

°° Se Englund l996; Säfström, 1996.C-A. Pedagogisk psykologi lärar-som
utbildningsideologi. GrundskollärarutbildningenI 1995 En utvärdering.-
Högskoleverkets rapportserie 1996: 1 R; Lärarutbildning i förändring, Ds
1996:16.
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oña överbetonar erfarenheten och deden beprövade saknaratt veten-
skaplig skolning. Kritiken handlar också de regler, principer,attom
metoder lärarstudentema inhämtat underoch arbetssätt utbildning-som

inte alltid for den yrkespraktik derelevanta lärare. Vi-är möter somen
har den didaktiska forskningen, vilken fartdare under slutettog av

traditionella1980-talet, givit sådana resultat den metodiken antingenatt
omdefinierats eller lämnat plats för didaktik kunskapsområde.som

betänkandet Lärarutbildning i förändring framhåller arbetsgruppenI
det finns behov ärnnesdidaktisk och tvärvetenskapligatt merav mer

viktigtdidaktisk forskning Didaktiken uppfattas kunskapsom-ettsom
inte för lärarutbildningarna också för helaråde bara högskolan.utan

lärarutbildning-från förTill skillnad vad i dagsläget gäller flertaletsom
skall didaktiken, enligt arbetsgruppen, inte bestämmas i relation tillar

pedagogik, metodik, ämnesstudier. Skäletpraktik och det skulleär att
lärarutbildningen.riskera sådan organiseringatt cementera en av
förKommittén delar uppfattning och talar därfördenna ämneskun-att

skap och didaktik skall skiljas studenterna tillägnar sigåt. När kun-inte
inom ämne/ämnesområde skall de samtidigt studeraskaper sitt hur de

ochskall tillämpa dessa kunskaper.omsätta
grundskollärarutbildningenHögskoleverkets utvärdering fram-I av

för didaktisering hela lärarutbildningen.förs Enargument aven
didaktisering beskrivs i utvärderingen kvalitetsförbättring ochsom en

möjligheterna för högre grad vetenskaplighet och hög-öppnar en av
skolemässighet lärarutbildningen. Liknande på didaktikensi bety-syn

lärarutbildningendelse i har flera andra forskare inom området fram-
fört

Kommittén har inledningen detta kapitel hävdat helai lärarut-attav
bildningen måste betraktas kunskapserövrande projektettsom som-

kunskapspraktik pläderat för lärarutbildningen skalloch då atten -
fokus. Universitetsämnetsfrågor kunskapsbildning i ochsätta om

skolämnets har perspektiv betydelse lär-didaktiska frågor detta förur
arutbildningens Samtidigt vill kommittén betona viktenutveckling. av

Å.6 Alexandersson, nationell nulägesbeskrivningMorberg, 1992.M., En av
metodikämnet. från Institutionen för metodik i lärarutbildningen,Rapport nr.

Göteborgs universitet; Askling, Ahlstrand, Colnerud, 1991.Se B., E. G.
UlriÄzslikvärdig lärarutbildning utvärdering grundskollärarreformen.En av

UHÄ-rapport Å. Ämnet1999. blev. studie1991:8; Morberg, Ennästansom
metodiken lärarutbildningen Studies in Educationali 1842-1988. Sciencesav

Förlag;18. HLS Strömdahl 1996.
°z Lärarutbildning i förändring, 35.s.
°3Englund 1996.
5 KroksmarkSe 1998.t.ex.
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de didaktiska inslagen också yrkesrelevanta i bemärkelsenatt är kon-
kreta och praktiska.

Däremot finns det ingen generell formel för hur undervisning och
lärande skall organiseras oberoende ämneskunskaper och den mång-av
fald situationer och sammanhang i vilken undervisning ägerav rum.

handlarSnarare det under utbildningstiden få del ochatt taom av ana-
lysera mångfald konkreta och praktiska exempel på hur pedago-en av
gisk verksamhet kan planeras och genomföras. För kunna utvecklaatt

kunskap lärande och undervisning måste studenterna dess-egen om
kunna relatera sina erfarenheter till olika teorier ochutom aktuell

forskning. Genom på detta praktikenteoretisera utvecklarsätt de påatt
basis reflektion och kritiskt tänkande bred hur peda-repertoarav en av
gogisk verksamhet kan utformas.

Att lära sig hur skall lära andra läraattman

omfattandeEn forskning lärarstudenters socialisation och kun-om
skapsutveckling visar de erfarenheter de hañ elever i skolanatt som
präglar deras föreställningar den lärarrollen. I dettaom egna samman-
hang blir frågan angelägen i vilken mån lärarutbildningen förstärker
eller problematiserar studenternas etablerade föreställningar. före-Hur
läsningar, seminarier, grupparbeten, projektarbeten, handledning, indi-
viduella övningar, självstudier organiseras och genomförs får medetc
andra ord betydelse för den blivande lärarens professionalitet.

Vilket förhållningssätt utvecklar studenten till utbildningens ge-
nomförande i sina högskolestudier och vilken betydelse har detta för-
hållningssätt för det lärandet Frågan uppmärksammar på vilketegna

studenten vinner kunskap hursätt vinner kunskap. Att lära sigom man
lära innebär tillägna sig dels kunskaper, dels formeratt för hur kun-att

skaper kan tillägnas en s.k. parallellprocess. den kommandeI yrkes-
verksamheten just denna uppgift dvs. läraär andra lära denatt att- -

centrala. dennaHur går till bör, enligtmest Lärarutbildnings-process
kommittén, tydligt uppmärksammas eftersom just utbildningens ge-
nomförande centralt inslag i den blivande lärarensutgör professio-ett
nalitet.

Sammanfattningsvis Lärarutbildningskommitténanser
studenterna skall utveckla kunskap ochatt sinai ämnen, ut-en om

veckla kritiskt, granskande förhållningssätt till demett och med den
utgångspunkten forma reflekterat förhållningssätt till hurett eget,
kunskapsinnehåll och metoder väljs,

studenterna systematiskt skall problematiseraatt kunskapsinnehåll i
relation till bams, ungdomars och lärande och socialisation,vuxnas
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övergripandetill läroplanens mål studerarstudenterna relationiatt-
olika begrepp och hur indivi-det gällerindividers förförståelse när

utifrån olika kunskapsinnehåll,meningder konstruerar
ochmedvetna utgå från barns ochstudenternaatt att vara omgenom-

utvecklar stimulera och handle-tankeprocesser förmåganelevers att
kunskapsutveckling.i derasda dem

samhälletsochLärarutbildning4.4

värdegrund

s.k. värdegrund ifundament värderingar enSamhället vilar på ett av
och demokrati. Enligtjämställdhet, jämlikhetfråga etik, moral,om

Lpfläroplanema 94 och Lpfö 98skollagen och Lpo 94,1985:1100
och skolans verksamhet.prägla förskolans Iskall denna värdegrund
kontinuerlig debatt hursammanhang pågårutbildningspolitiska omen
i handling. Samhälletsochvärdegrund skall tolkasdenna vär-omsättas

dock inte alltid detläroplanema, påverkarde uttrycks ideringar, så som
bedömning,enligt kommitténs varje lära-praktiska handlandet. Det är,

tydligt avstånd från och aktivtuppgift uppmärksamma, ta mot-attres
samhällsfundamenten.verka företeelser hotar något avsom

värdegrund fundamental för lä-samhälletsföljd dettaSom ären av
vidkommande uppmärksammaslärarutbildningensrarutbildningen. För

hos blivande lärare så dekvaliteter skall befrämjasdärför vilka attsom
och grundläggande värdenförmedla och förankra dekan normer som

enligtskall bygga på. gäller läro-pedagogiska verksamheten Detden
värde, individens frihet ochrespekt för människors likaplanema t.ex.

kvinnor och denintegritet, jämställdhet mellan män, omsorgen om som
förrespekt vårdet personligahar det svårt, samtansvaret gemensamma
och livi barns ungdomarsmiljö. viktigLäraren är vuxenpersonen -

och förmedlareidentifikationsobjekt och bärarebåde vär-avsomsom
förväntas med andra ordgeneration.deringar till Lärarennästa vara en

förväntan måste lärarenförebild. kunna dennagod För motsvaraatt
arbete och bli medveten sinakritiskt värdera sittgranska och eget om

lika och förarbeta för människors värdevärderingar aktivtsamtegna
samhället vilar på.värdegrund det svenskaden

praktisktskall uppfattas konkret ochdemokratiska värderingarnaDe
skall utbildningstid åt demokra-under lärarutbildningen. Likaså ägnas

och åt hur börbegrepp och värderingar desstiska motsatsersamt man
samhällets grundläggande värden.för skolvardagen hävdaiattagera

kritiskt värden ochidentifiera ochStudenterna skall lära sig prövaatt
konkret handling. Utbild-styrdokument och ii verksamhetensnormer
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ningen skall kunskap hur värden och motiveras och där-ge om normer
med hur de kan kritiseras. skall inseäven De hur pedagogiskäven
verksamhet medför val mål, innehåll och metoder och hur värdenav
och förs i verksamheten. 65normer

Studenterna behöver inte bara kunna skapa kreativ lärandemiljö,en
där barn och elever vågar ställa frågor och i dialog med läraren sökaen
olika till Studenterna skall också utvecklavägar grund för egetsvar. en
etiskt och moraliskt handlande. Kontinuerliga samtal i form hand-av
ledningsgrupper behövs därför för vägledning och handledning varjeav
enskild student. led iDen den blivande lärarens utvecklingutgör ett

ökad självkärmedom och social kompetens. blivandeDen lärarenmot
måste få möjlighet utvecklas och människa föratt växa attsom som
examinerad lärare kurma barn, ungdomar och med respektmöta vuxna
och förtroende.

Att för barns och ungdomarsta utvecklingansvar

blivandeDen läraren skall kunna för utvecklandet barnsta ansvar av
och ungdomars fönnåga läsa, skriva och räkna. ställerDet krav påatt
kunskaper barns och ungdomars språk- och kunskapsutvecklingom

förmågaoch kunna avläsa, tolka och bemöta deras reaktioner. Vida-att
krävs det kunskaper hantera andra uttrycksformer hos bam ochattre

ungdomar de verbala redskap för deras förmåga tänkaän ochattsom
kommunicera, kunskaper språklig variation socialt, regionaltsamt om
och interkulturellt. viktig dimensionEn yrkeskunskapen justär attav
den omfattar interkulturellt perspektiv. handlarDet bl.a. dåett attom
lära sig förstå och bemöta alla elever med olika kulturella bakgrunder
och erfarenheter.

Lärarutbildningen skall för studenterna får kunskaperattsvara om
varför vissa barn och ungdomar f°ar svårigheter och andra når fram-
gång. kan handlaDet barns och förutsättningar-ungdomarsom exem-
pelvis ifråga fysiska funktionsnedsättningar, kognitiva möjligheter,om
sociala förhållanden, etnicitet, religion och detMen kan ocksågenus.
handla de svårigheter verksamheten själv åstadkommer. Ut-om som
bildningen skall kärmedom hur lärare planerar utifrån barnattge om
och ungdomar olika och behöver olika insatser t.ex. innehåll,är ar-
betssätt, tid for lära och utvecklas. blivandeDen läraren skall dess-att

få insikt i hur lärare samverkar med föräldrar. gällerDet hurutom t.ex.
lärare skapar genuina kännetecknas förtroendemötenman som som av

65Se Skola för bildning, SOU 1992:94 Utbildningsdepartementet,t.ex.
Stockholm: Allmänna Förlaget.
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och ömsesidighet, utvecklingssamtal planeras ochhur genomförs bl.a.
fokus skolansmed på barnets utveckling och förmåga nå målatt men

också hur föräldrar bli delaktiga löpandekan i skolans arbete.

målarbeta resultatAtt med och

Studenterna förstå målstymingens villkor och vilka kompetens-skall
insikter i hur skolanskrav den medför. skall ha godaDet styrsystem

med skollag, läroplan och kursplaner fungera. innebärDetär avsett att
kunskaper ansvarsfördelningen mellan och kommun,statt.ex. om om

relationen och tjänstemannanivånmellan den skolpolitiska nivån i
samspelet mellan läroplanen och den lokalakommunen samt om ar-

betsplanen.
Studenterna kunskap förväntningarskall få de och kravom som

skall därförställs på läraren i gällande läroplaner. klara tolkaDe att
utbildningsmål och formulera mål för den pedagogiska verksam-egna

olika skolformer studeras belyses politis-heten. När samverkan mellan
ha effekt det pedagogiskaka beslut har haft/kommer på arbetet.attsom

Därför krävs måldokumentingående analys förskola,styrav somen
förskoleklass, fritidshem vuxenutbildning.skola, och

för yrkeskunskapen skall studenterna lära sig påInom ettattramen
varierat och kunna utvärdera barns ochsystematiskt elevers läran-sätt
de, lärandets villkor och verksamhetens kvalitet. kan ske iDet t.ex.
form kontinuerlig kvalitetsutveckling eller punktvisa utvärd-av genom

analys mål, planeringeringsstudier. Med utgångspunkt i ochen av ge-
nomförande reflektera undervisningskall de kritiskt kunna ochöver
lärande, där individers olika förutsättningar beaktas. Studenterna skall

utveckla de examinerade lärarevidare kompetens så kan dia-att som
gnosticera verksamhetoch utvärdera pedagogisk på olika nivåer
individ, förskola/skola. Skallbarngrupp/klass ochgrupp, man som
lärare kunna bedöma mål och hur deeleverna nått nåttuppsattaom
dessa mål fordras utvecklad dokumentationsförmåga.dessutom en

Sammanfattningsvis skall lärarutbildningen bidra till den blivandeatt
läraren

blirkan granska och värdera sitt arbete, medveten sinaeget om egna-
värderingar för värdegrundaktivt arbetar den det svenskasamt sam-
hället vilar på,
kan identifiera och kritiskt värden och iverksamhe-pröva normer-

styrdokument och i sina konkreta handlingar,tens egna
kan utvecklas och människa för kunnaväxa mötaattsom-
barn/elever respekt och förtroende,med
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kan för utvecklandet ochbarns ungdomarsta förmågaansvar attav-
läsa, skriva och räkna,
utvecklar kunskaper varför vissa barn/elever får svårigheter ochom-
andra når framgång,
få insikt i hur lärare samverkar med föräldrar och hur dessa kan bli-
delaktiga i skolans löpande arbete,
förstår målstymingens villkor och vilka kompetenskrav den medför,-
på varierat och systematiskt kan utvärdera barnsett och eleverssätt-
lärande och verksamhetens kvalitet.

4.5 Lärarutbildningen förbereder för

samarbete

Lärarutbildningskommittén konstaterar det i dag pågåren utvecklingatt
förändrat och flexibelt läraruppdrag.mot ett Lärare arbetar medmer

olika uppgiñer, olika funktioner och har olika tyngd inom skildavarvar
kunskapsområden. därförDet inte längre motiverat utbildaär lärareatt
utifrån föreställningen som lärare måste eller mindre behärs-man mer
ka allt. Snarare måste lärare utbildas för pedagogiska ledareatt vara
med variation individuella läraruppgifter. enskildastor Den lära-en av

kommer för mindre antal ämnen/ärnnesomrâden.att ettren ansvara
lärareSom får därför profil med kunskapsdjup.större I mötetman en

med bamen/elevema kompletterar olika kunskapsprofiler varandra. På
ansvaraså kommer lärare försätt vissa ämnen/ämnesområdenatten

medan för andra. gällerDetta bar-gentemoten annan svarar
nen/elevema och kollegema. detI blir med andragentemot senare man
ord också handledare för sina kolleger. ställsHär krav på flexiblareen
skolorganisation och lärare samverkar i arbetslag. För tillsam-att att

kunna organisera läroprocesser fordras kärnamans en gemensam av
kunskaper. denDet bredden i läraruppdraget.är utgörsom

När lärararbetet allt kommer byggas på arbetslag blir detattmer
möjligt för de blivande lärarna välja hur den kunskapsprofilenatt egna
skall utformas. Möjligheten till specialisering kräver dockstörre en
stark kunskapskäma i arbetslaget. Oavsett i vilketgemensam samman-
hang och inom vilka ämnen/ämnesområden den blivande läraren kom-

verka ställer läraruppdraget krav påatt kompetenser.mer gemensamma
dessaDet kompetenser skallär för samtliga lärarstu-motsom svara en

denter kärna kunskaper. Denna kärna bör innehålla kun-gemensam av
skaper allmän karaktär och nödvändigaär för alla lärareärsom av som

ämnen/ämnesområden eller âldersinriktning.oavsett-
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och samarbetaAtt samverka

grundförutsättning i decentraliseringen skolan bliden skallEn är attav
lärande organisation, där de professionella skall drivandedenvaraen

kraften i förändringsarbetet. lärande organisation betonar det socialaEn
i dialogbetydelse och förutsätter lärare med sina kollegermötets som

organisera och genomföra pedagogiskupptäcker och bättre sätt attnya
krav de professionellasverksamhet. ställer på samarbets-Detta stora

och för skapa socialt fungerandeförmåga intresse att system.
lärarna tillsammans kunna arbeta iframtiden måste många olikaI

i projektgrupper, ledningsgruppenpedagogiska konstellationer t.ex.
enheter, arbetslag etc. och med ständigt frågorsjälvständiga nya som

arbetet.utgångspunkt för det Den kompe-gemensamma gemensamma
samlade förmågandå den varje individs be-motsvaras atttensen seav
förmåganmöjligheter tillsammans skapa förutsätt-hov och samt att

elevers sociala och kunskapsmässiga utveckling.ningar för alla
kompetens handlar kunnaArbetslagets attgemensamma om sam-

rad läroprocesser. Allutveckla och tillvarata samverkan stäl-ordna, en
öppenhet och respekt. Skall kritiskt reflektera hurler krav på överman

omvandlasidéer och ambitioner till praktiska handlingar för-kollegans
förtroende.detta ömsesidigt Lärarutbildningen måste bidrautsätter ett

förmåga, intresse förden blivande läraren har och behovtill att av sam-
han/hon kan utföra tillsammansarbete, tilltro till vad med andra.samt

kan knappast utvecklaskompetensen denDen gemensamma om pe-
dagogiska värdebas och inte uppmärksammas.verksamhetens nonnsyn
Individens handlingar sällan isolerade och självständiga, deär ärutan

blir därför väsentligtkopplade till värderingar. Det studenternaatt un-
verksamhetsförlagda delen utbildningen lär kännader den bådeav ar-

betslagets arbetsplatsens personalens samlade före-och samtnormer
vad karakteriserar god undervisning och effektivtställningar om som

utbildningenlärande. Under den delen skall studenterna fördjupaav
betydelse för pedagogisk verksamhetkunskaper ledarskapetssina om

konstruktivt samarbete kan utformas bl.a. hur lärareoch hur ettom
varandra.handleder

blivande läraren skall förstå vikten väl fungerande kommu-Den av
nikation mellan människor och känna till olika identifiera ochsätt att
beskriva kommunikationsmönster. Exempelvis kunskaperär om sam-

och hur skapar trygghet bland grundpe-arbetsprocesser man vuxna en
skallför agerandet med kollegema. utbildningen därför olikalare I

kunna fungerakvalitéer fördjupas arbetsledare för ocht.ex. att som-
såväl bam, ungdomarsamarbetspartners till som vuxna.
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bidraSammanfattningsvis skall lärarutbildningen till den blivandeatt
läraren

har förmåga till, intresse för och behov samarbete, tilltro tillsamtav-
vad han/hon kan utföra tillsammans med andra,
fördjupar sina kunskaper ledarskapets betydelse för pedagogiskom-
verksamhet konstruktivtoch hur samarbete kan utformas,ettom
förstår vikten fungerande kommunikationväl mellan människorav-
och känner till identifieraolika och beskriva kommunika-sätt att
tionsmönster.

Lärarutbildning4.6 och vetenskapligtett

förhållningssätt

universitets- och högskolereformen från och iLärarutbildnings-I 1977
utredningens betänkande från påpekades kravet1978 lärarutbild-att
ningen skall vila på vetenskaplig grund. All högskoleutbildning
förväntas leda till studenterna utvecklar sin förmåga kritiskt be-att att

företeelserdöma skilda slag. Pâ vetenskaplig grund innebär attav
utbildningen knyter till aktuella forskningsresultat och befrämjar ettan
vetenskapligt förhållningssätt hos studenterna. Utbildningen skall där-
för också innefatta träning i vetenskaplig metod

Sker undervisningen på vetenskaplig grund förväntas studenterna
utveckla förmågor självständigt tankesätt, nyfikenhet ocht.ex.som
problematisering. Sådana förmågor skall främst förhållandei till deses
blivande lärarnas yrkesmässiga utveckling.

innebär reflekteraDet de skall kunna hur den lärandeöveratt män-
niskan förhåller sig till erfarenhet och verksamhet och huregen man
bevarar och utvecklar sådant förhållningssätt. Studenterna skall kri-ett
tiskt kunna erfarenhetsbaseradegranska den kunskapen och skilja
mellan vetenskaplig i olika formerkunskap och personliga föreställ-
ningar och värderingar. skall också utveckla förmåganDe söka kun-att

i olika formerskap och klara formulera sakliga föratt argument egna
ställningstaganden och handlingar.

vetenskapligt förhållningssättEtt kan introduceras via kurser i
forskningsmetodik och vetenskapsteori. skall förhållningssättetMen
verkligen lärares utbildning måste det, enligt Lärarutbild-genomsyra

°° SFS 1977:218 Högskolelag. Svensk författningssamling. Stockholm: Liber
Förlag; årsSOU 1978:86 1974 lärarutbildningsutrednings betänkande Lärare

skolaför i utveckling LUT.
67Jñ: Utgrunds slutrapport: grund bygga på. UtvärderingEn utbildning-att av

UHÃ-rapportlärare för grundskolan. 1992:21, 35.en av s.
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ningskommittén, löpa röd tråd i samtliga inslag i utbildningen.som en
innebärDet varje del i utbildningen skall studenterna tillatt uppmuntra

kritiska analyser jämförelseroch olika praktiska erfarenheter ochav
teoretiska utgångspunkter ifrågasättanden såväl and-samt av egna som

värderingarras
Under utbildningen bör studenterna idéhistoriska och filoso-genom

fiska beskrivningar arbeta med modeller hur kunskap kan förvär-över
inom olika samhälls- och yrkesområden. kan skeDetta attvas genom

studenterna genomför kritiska granskningar vetenskapliga texterav
på skilda belyser förskolans, förskoleklassens, skolans, fritids-sättsom

hemmens och Vuxenutbildningens villkor avseende historiska, sociala,
kulturella och politiska och ideologiska frågor. utbildningenI skall ve-
tenskapliga metoder behandlas utifrån praktikerperspektiv metoderett -

bidrar till utveckla den pedagogiska yrkesverksamheten skallattsom
lyftas fram.

Examensarbetet

viktigt led i utvecklingenEtt vetenskapligt förhållningssättett utgörav
examensarbetet. skall få studenterna fördjupa och breddaDet sinaatt
kunskaper inom det kommande yrkesområdet. examensbeskriv-Av
ningarna till lärarexamina framgår studenten skall redovisa ettatt ex-
amensarbete i vilket det ingår relatera de vetenskapliga teorieratt stu-
denten blivit förtrogen med till de kommande arbetsuppgiñemaf°69 Ex-
amensarbetet skall ha inriktning den kommande yrkesverksam-moten
heten. innebär examensarbetet skall förberedaDet studentenatt att som
lärare kunna relatera arbetsuppgifter till vetenskapliga teorier och aktu-

forskning.ell Examensarbetet skall fördjupa den enskildes förmåga att
pâ metodiskt reflektera den pedagogiska verksamheten.sätt överett
Utifrån den infallsvinkeln handlar det förbereda studenterna förattom
bättre utnyttjande forskningsresultat verksamma lärare.av som

Skolverket lyfter i aktuell fram kommunikationsperspektivetPMen
i samband forskningsprogrammetmed det diskuteras" Exem-att egna
pelvis framförs följande: Dialogen står i både det gällernärcentrum
initiering, genomförande, förmedling och användning forskning.av

för oftaAllt inte forskningsresultatnår och kunskap lärarna på fältet.ny

6 vidareSe Lendahls Rosendahl, 1998.B. Examensarbetets innebörder. En
studie blivande lärares Göteborg Studies in Educational Sciences,utsagor.av
122. Göteborg: Universitatis Gothoburgensis,Acta 181.s.
69Högskoleförordningen 100 Bilaga1993: 2 Examensordning. Utbildnings--
väsendets förfatmingsböcker 1998/99, Del Universitet och högskolor.
7° Skolverket forskningPM: och inom skolväsendet 1998-10-13. Skolverket.
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Frågan har uppmärksammats under flera decennier tydliga resultatmen
har låtit på sig."vänta

Utbildningen skall studenterna kunskaper olika traditionerge om
och deras konsekvenser för utbildningsvetenskaplig forskning. Stu-
denterna skall därför utveckla kunskaper och olika forskningsme-iom
toder bli medvetna forskningsetiska problem. Redan vidsamt ut-om
bildningens början skall studenterna bl.a. få introduktion i informa-
tions-, tolknings- och analysmetoder. Utifrån kritiskt förhållningssättett
utvecklas dessutom förmågan metodiskt och systematiskt granskaatt
den kunskap förmedlas i lärarutbildningen. deFör blivande lärarnasom
blir examensarbetet led i utveckla kritiskt och vetenskapligtett att ett
tänkande, utveckla kunskapsuppfattningen och fördjupa pedagogiska
och didaktiska kunskaper. Samtidigt får studenterna praktiskt tillämpa
forskningsmetodik, vilket också förberedelse för eventuellutgör en en
forskarutbildning. genomförtEtt väl examensarbete dessutomutgör en
förutsättning för studenterna skall kunna värderas inför kommandeatt
anställningar för värderas och forskarstu-även att accepterasmen som
derande.

Sammanfattningsvis skall lärarutbildningen bidra till studenternaatt
utvecklar kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt grundett som-
för professionaliteten i läraryrket,
förmår granska vardaglig erfarenhetsbaserad kunskap och skilja-
mellan vetenskaplig kunskap i olika former och personliga föreställ-
ningar och värderingar,

examensarbetet fördjupar och breddar sina kunskaper inomgenom-
det kommande yrkesområdet,
utvecklar kunskaper och olika forskningsmetoderi blirsamtom-
medvetna forskningsetiska problem.om

7 Se Skolforskning och skolutveckling SOU:t.ex. 1980:2 Betänkande från
Skolforskningskommittén; Ekholm, 1993. InformationM. forskning ochom
forskningsresultat. Fördjupad anslagsframställning. Forskning 1993/94-
1995/96. Bilaga Skolverket; Hultman, G., Hörberg, 1997.C. Kunskapsut-
nyttjande. informelltEtt perspektiv på hur ktmskap och forskning används i
skolan. Skolverket.
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verksamhetsförlagda delen4.7 Den av

utbildningen

verlcsamhetsförlagda utbildningenUttrycket den delen motav svarar
lärarutbildningenden utbildningsdel i vanligtvis omnämnssom som

praktik." Syftet med utbildningsdel har sedan 1800-talets slutdenna
varit den blivande skall tillämpa sina teoretiska kunskaperlärarenatt

det alltid funnitsoch sig praktiskt. Historiskt har entudelningträna sett
mellan teori och praktik i lärarutbildningen. Tudelningen har i princip

praktiken har antingen löpthanterats på två olika parallellt medsätt:
avklarade företeorin eller så har de teoretiska studierna varit de prak-

tiska inslagen i utbildningen.
folkskolläramas utbildning, dvs. i seminarierna,I reglera-t.ex. som

för folkskollärarseminariema,des redan i års reglemente skildes1862
teori och praktik Praktiken erhölls, efter teoriinslag, vid övnings-åt.
skolor eller vid fristående praktikskolor. Läroverkslärama skulle enligt

skolstadga efter sin teoretiska utbildning ha1865 års genomgått s.k.ett
för elementarläroverk. kravprovår få tjänst vid dock inteDettaatt var

absolut. 1907 inrättades filosofisk magisterexamen inkluderadesomen
särskild kurs i pedagogik och psykologi, den s.k. obligatoriska kur-en

sen. och praktik också härUppdelning mellan teori tydlig.var
Under 1900-talet fördes ingående diskussionermitten hurav om

praktik på bästa skulle kunna kopplas med teori. I 1946sätt samman
skolkommissions principbetänkande hävdades denårs egentligaatt yr-

kesutbildningen innehöll både praktik och teori, tyngden skulleattmen
ligga konsten undervisa. förstapå betänkandet lärarhög-I Denatt

72Redan i hävdades praktik kanske inte benämning påLUT 74 denär rättatt
utbildningsdel, törsiggâr under sammanhängande perioder i lärarutbild-som

UHÃframfördeningen. Samma uppfattning i från och1986även rapporten
benämningendärför förslag på praktik skulle ingå i den skolförlagdaattgav
lärare for grundskolan,delen lärarutbildningen. utbildningSe Nyav av gymna-

UHÄ-rapportsieskolan och vuxenutbildningen 1986:32.
73 nådiga för folkskollärarseminariemaSFS 1862:12 Kongl. Majzts reglemente

Skog-Östlin, Pedagogiski riket. I 1984. kontroll och auktoritet. Studies inK.
Curriculum Theory Cultural Stockholms universitet.and Reproduction/9.
74 vidare års lärarutbildningssakkurmiga.Se SOU 1960 Special-1965: 31t.ex.
undersökningar lärarutbildning. Ecklesiastikdepartementet; Kroksmark, T.om

Didaktiken1989. i grundskollärarutbildningen. Universitets och Högskole-
ämbetet, FoU-enheten; Dahlström, 1997. Praktiken i svenskE., Persson, B.
lärarutbildning. Institutionen för beteendevetenskap. Högskolan i Kristianstad.
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skolan från 1952 framfördes kritik praktik och teori i utbild-mot att
ningen inte hade samverkat tillräckligt.

förstDet under deär decennierna ytterligare motivsenaste ettsom
för praktiken har tillkommit: de erfarenheter studenter underatt gör
praktiken skall utgångspunkt för teoristudiema. Motivet framstodvara
tydligt i den utredning ledde fram till grundskollärarutbildningensom
1986.77 Detta också framträdande motivär i Lärarutbildning i för-ett
ändring. Här inte bara kritisk tillär den uppfattningengängseman om
vad praktik innebär också till utbildningens indelning iutan ämnesstu-
dier, pedagogik, metodik och praktik, kritik Lärarutbildnings-en som
kommittén delar.

framgårSom har frågan hur samspelet mellan teori ochovan om
praktik skall utformas ständigt återkommit i utredningar och i direktiv
gällande lärarutbildning. Trots utveckling teori och praktikmot atten

till vissa delar och i viss omfattning samspelar sker samspelet inumera
princip alltid de teoretiska delarna förmedlas vidatt högsko-genom en
leförlagd del utbildningen och de praktiska inslagen sker vidattav en
Verksamhetsförlagd del. Lärarutbildningskommittén har återkommande
i detta kapitel för denna praxis måste brytas.argumenterat att denAtt
verksamhetsförlagda delen dessutom främst har kopplats till ämnen

pedagogik, psykologi, didaktik, metodik m.fl. motverkar, enligtsom
kommittén, den helhet skall känneteckna lärarutbildningen. För attsom
uppnå den yrkesförankring, Lärarutbildningskommittén ärsom menar
nödvändig, skall ämnesstudiema kopplasäven till den Verksamhetsför-
lagda delen utbildningen. krävsDet växelverkan mellan teoretis-av en
ka kunskaper och praktiska erfarenheter.

Praktiken" har flera syften

Genom behandla teoretiska och praktiskaatt spörsmål i både den hög-
skoleförlagda och i den verksamhetsförlagda delen utvecklar studenter-

fördjupat förhållandetpå mellan teoriett synsätt och praktik. Praktikna
inte fråga endast tillämpadär teori. Lärares praktiska arbete kanen om

också utgångspunkt för teoretisering och kunskapsbildning. Ivara sam-
spelet mellan beprövad erfarenhet och vetenskapligt grundad kunskap
kan tänkandet kring och handlandet i praktiken utvecklas så prak-att

75 SOU 1952:33 års1946 skolkommissions betänkande förstaDen lärar-
högskolan. Ecklesiastikdepartementet.
7°Lärare för skola i utveckling LUT.
77Prop. 1984/85: 122, Lärarutbildning för grundskolan m.m.



lärarutbildningen 1999:63förändrat uppdrag102 förEtt SOU

Praktik och lärarutbildningentisk kunskap fram. teori i måsteväxer
teoretiska studiernadärför föras varandra, de kopp-närmare attgenom

yrkesverksamheten.las till den pedagogiska
verksamhetsförlagda i lärarutbildningen skall ha fleradelenDen

med verkliga situationer och betraktafunktioner. Genom arbeta dematt
för kommandeolika perspektiv förbereds studenterna yrkesverk-ur

rationellthandlar i utsträckning påsamhet. Läraryrket stor att ettom
mångskiftandemångtydighet och problematikkunna hantera densätt

lyhördhet och flexibilitetpedagogisk verksamhet bjuder. kanUtansom
överraskande händelser. den verksamhets-läraren knappast hantera Att

främst omfattar praktiska övningar ochförlagda delen utbildningenav
undervisningsstilarför mindre antal läraresstudenterna ettexponerar

pedagogisk verksamhet inte tillräckligt.eller organisera Denärsätt att
förankras i teori och forskningverksamhetsförlagda delen måste bättre

har vetenskapligt förhåll-leda fram de blivande lärarnaoch ettattmot
till läraryrket.ningssätt

verklighetsanknutna upplevelser.Praktiken behöver utgöras av mer
verklighetstrogna och realistiska övningarStudenterna behöver delta i

konstruera lösningar ochunder utbildning för själva kunnaatt egna
erfarenheter lärarna i lärarut-reflektera dessa. dessaDet äröver som

stödja visa hur teori och prak-bildningen skall fördjupa och attgenom
tik hänger samman.

konkretiserar, och teoretiskt in-studenternaNär omsätterprövar ett
blir verksamhetsförlagda delen dessutom för till-nehåll den en arena

lämpning teorier. verksamhetsförlagda delen också förDen svararav
kan förpraktiska erfarenheter studenterna ha utgångspunktersomsom

verksamhetsförlagda delen studenternade teoretiska studierna. Den ger
får del erfarnamöjlighet lära andras erfarenheter där de lär-taatt avav

personliga och sociala utveckling kan för-yrkeskunskap. Derasares
utbildningen.stärkas den verksamhetsförlagda delen avav

delen utbildningen skall vidareverksamhetsförlagdaDen stu-geav
kan praktisk yrkeskunskap, ochdenterna möjlighet till övning, som ge

praktiken. ställer kravreflektera den existerande Detförmåga överatt
får utveckla begreppredan lärarutbildningen möjlighetpå i attatt man

pedagogisk yrkesverksam-teorier för förstå och beskrivaoch tolka,att
handling kunna och detoch förmåga ihet- pröva omprövaäven attoen

lärarkompetens omfat-arbetet med bamgruppen/elevema. Dennaegna
betingelsema för verksamheten,dessutom kunskaper de yttretar om

ekonomiska och organisatoriskat.ex. ramar.

7 Praktikgrundad kunskap i lärarutbildningen.vidare Carlgren, 1990. ISe
vård under-Bergendal Praktikgrundad kmiskap. Uppsatser ochG. red., om

visning. Lund: Studentlitteratur.
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Mot ökat samarbeteett mellan lärarutbildning och den
pedagogiska yrkesverksamheten

Vid landets lärosäten pågår utveckling kontakt ochtätaremot etten en
samarbete mellan lärarutbildningnärmare och den pedagogiska yrkes-

verksamheten förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymna-
sieskola och vuxenutbildning. lärarutbildningensFrån horisont kan
samarbetet bryta den isolering och bristande verklighetsförankring, som
företrädare för yrkesverksamheten kritiserar lärarutbildningen för. Från
politiskt håll riktas dessutom kritik lärarutbildningen inte funge-mot att

tillfredsställande styrmedel det gäller förskolansnär och sko-rar som
lans utveckling. Exempelvis markeras ibetänkandet Lärarutbildning i
förändring lärarutbildningarnas regionala för medverka i denattansvar
lokala skolans utveckling.

En långtgående samverkan mellan den pedagogiska yrkesverksarn-
heten och lärarutbildning inte motiverat enbart utifrånär yrkesverk-
samhetens behov inflytande i lärarutbildningen. Det nödvändigtärav
för lärarutbildningens trovärdighet komma den konkretaatt närmare
verksamheten med barn och elever, dvs. yrkesförankringen. Samverkan
kan ske förskola, förskoleklass, skola, fritidshematt ochgenom vux-
enutbildning i dialog med lärarutbildningens företrädare får inflytande

utbildningens helhet.över En sådan dialog blir meningsfull först när
verksamma lärare upplever de har samspel med lärarut-att ettnytta av
bildningen. I syfte utveckla partnerskap med olika förskolor,att ett
skolor, fritidshem och vuxenutbildning s.k. partnerskolor kan den
verksamhetsförlagda delen utbildningen fungera bro mellanav som en
lärarutbildning och den pedagogiska yrkesverksamheten. Lärarna vid
högskolan och studenterna kan aktivt bidra till yrkesverksamhe-t.ex.

utveckling.tens
Lärarutbildningskommittén pläderar för den verksamhetsförlagdaatt

delen utbildningen knyter studenter till ochav en grupp av en samma
arbetsplats. Ambitionen studenterna skall följaär utvecklingenatt un-
der längre tidsperiod och få möjligheten fördjupa sin förståelseatten
för den pedagogiska verksamhetens lokala villkor. Genom koncentra-
tionen förväntas studenterna sig in i den kultur ochsätta lära sig den
skolkod specifik för praktikskolan/partnerskolan.ärsom

Ett exempel på detta det projektsynsätt Lärarhögskolanär isom
Stockholm driver för utveckla Verksamhetsförlagd lärarutbild-att en

79Jñ: Holmberg, O. 1997. Lärarutbildningens integration i Malmö högskola
inriktning och konsekvenser. PM. Kommittén för lärarutbildningen. Malmö-

högskola.
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bildarbasskola drygt tiopraktikskola kalladVid såning. varje stu-
fritt jämförakan studenternabasgruppendenter basgrupp. I egnaen

fördju-föreställningar i syfteperspektiv,och andras tolkningar, attosv.
förmågan till olika perspektivta-liksomden självkärmedomenpa egna
återfinnas basgmppen hetero-perspektiv skallganden. olikaFör äratt

lärarkategori, kön och ålder. basgmppenIämne,gent sammansatt
framgångar.misslyckanden och Basgmppsar-idéer,ventileras också

för lärarlagsarbete.förberedabetet syftar tilläven att

i arbetslagFörbereda mr arbete

angeläget flera studenterdetLärarutbildningskommittén attser som
utbildningenverksamhetstörlagda delendentill lärarlag iknyts ett av

arbetet. Lärarlaget sitter inte innekollektivaoch på så deltar i detsätt
yrkesverksamheten skallpedagogiskasanningen denmed utanom
"medforskare verksamhe-derasoch kanvägleda studenterna avvara

skall tolknings-från högskolan halärarnainte självklartDet är attten.
tolkning och erfarenheterföreträde. bör studenternasSnarare vara- -

utformas.verksamhetsförlagda delen Till-utgångspunkten för hur den
arbetslaget bör därför studen-högskolan ochmed lärare frånsammans

verksamhetsförlagda delen sinför denutfonna mål ut-terna avegna
bildning.

planeringenskall studenterna delta iTillsammans arbetslagetmed
kan varieras i relationarbetetpedagogiska verksamheten såden attav

olika arbetsformer ochoch växla mellanbarns/elevers olikhetertill ar-
för-reflektera huranalysera ochStudenterna skallbetssätt. över egna

läroprocesser ochtill barn/elever,och ställningstagandenhållningssätt
pedagogiska verksamheten.i denkunskap påverkar innehållet

planera ochverksamhetsförlagda delen skall studentenUnder den
aktivtgruppstorlekar,aktiviteter i varierandegenomföra pedagogiska

arbets-det löpande arbetetoch delta ifölja arbetslagets planering som
handledare frånmed eller fleraför allt tillsammanslaget ensvarar -
aktiviteterdelta i olika pedagogiskaStudenterna skallarbetslaget. som

sitt arbete. detoch uppföljning Menplanering, undervisning ärt.ex. av
seminarier, projekt och i olika formeri iockså viktigt de medverkaratt

vid praktikskol-organiseras för studenternaredovisningar somav
verksamhetsförlagda delen kan exempel-an/partnerskolan. Under den

samtal, litteraturstudi-reflektion med hjälpkritiskt tänkande ochvis av
läraruppgiñer.olika praktiskaoch skrivande medvarvaser

° PULS-utbildningen.kort beskrivningskolförlagd lärarutbildningEn aven-
Lärarhögskolan i Stockholm 1998.PM.
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Handledning bedömningoch studenterna under den verksamhets-av
förlagda delen utbildningen skall ske kontinuerligt. Möjligheten tillav
utvecklande samtal i samband med verklighetsanknutna erfarenheter är

förutsättning för erfarenheterna skall leda till ökadatt insikt hosen stu-
denten. Lärarstudentemas förmåga skapa goda tillfällen för lärandeatt
och reflektion kring och andras praktik skall analyseras, diskute-egen

och värderas. Vidare skall studenternas sociala kompetens, förmågaras
bedöma bams/elevers utveckling,att intresse för och deltagande i lokalt

utvecklingsarbete och övrigt lärararbete föremål för analys ochvara
reflektion.

Sammanfattningsvis Lärarutbildningskommitténanser
ämnesstudiema mycket tydligtatt skall kopplas till den verksam--

hetsförlagda delen utbildningen,av
den verksamhetsförlagda delenatt skall förankras i teori- och forsk--

ning,
praktiken skall omfatta verklighetstrognaatt och realistiska öv--

ningar och studenterna får konstruera lösningaratt ochegna re-
flektera dessa.över

förskola, förskoleklass, skola, fritidshematt och vuxenutbildning i-
dialog med lärarutbildningens företrädare får inflytande utbild-över
ningens helhet,

studenterna skall följa utvecklingenatt i den pedagogiska yrkes--
verksamheten under längre tidsperiod för därigenom fördjupaatten
sin förståelse för de lokala villkoren,

flera studenter skall knytasatt till lärarlag och på så deltaiett sätt-
det kollektiva arbetet.

719-0986Attlara.. .
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5 Kommitténs principiella
utgångspunkter

5.1 Inledning

föregåendedeI kapitlen har Lärarutbildningskommittén redovisat mo-
tiven till lärarutbildningen blivit föremål för utredningatt kapitel2
och sin på det läraruppdraget utifrån analys de föränd-syn nya en av
ringar skett och ske i samhället och i denväntas målstyrdasom - -
skolan, analys innebörden reflekterande arbetssätt denett samtav av av
grundkompetens och dess olika komponenter alla lärare behö-som- -

kapitel 3. Kommittén har också diskuterat den mångfald kravver av
på lärarutbildningen det läraruppdraget medför i form kun-som nya av
skaper samhällets värdegrund, förtrogenhet med kunskapsprocessenom
och olika undervisningsfonner, behov ökad bredd och ökat djup iav
utbildningen, didaktisk kompetens, vetenskapligt förhållningssättett
och fönnågan integrera teori och praktik krav på förberedaatt samt att
studenterna för arbete i arbetslag kapitel 4. -

Kommittén har i uppdrag lämna förslag till förnyelse lärarut-att av
bildningen och direktiven framgår uppdraget alla lärarut-attav avser
bildningar alla deras delar och aspekter. Kommitténssamt slutsats av
det redovisats i tidigare kapitel sådan förnyelse i fleraär attsom en av-
seenden måste omfattande och genomgripande. Under utrednings-vara
arbetet har kommittén erfarit förväntningarna blandatt är stora avnä-

inom professionen, från studenthåll från många andra in-samtmarc,
Men kommittén har också kunnat konstateratressenter. förändrings-att

beredskapen hög inom svensk lärarutbildningär och fömyelsear-att ett
bete redan inletts på många universitet och högskolor. Kommittén be-
dömer därför genomgripande förnyelse lärarutbildningen haratt en av
goda förutsättningar förverkligas.att

I utredningsarbetet har kommittén, med hjälp inhämtat material,av
erhållna synpunkter förslagoch beskrivna problem och föränd-samt
ringsbehov formulerat antal principiella utgångspunkter. harett Dessa
sedan lett fram till förslag struktur för lärarutbildning, vilkenom en ny
redovisas i kapitel

Utgångspunktema ligger också till grund för förslag till utbildning
lärare i yrkesämnen kapitel 7, förslag till examensbeskrivning-av nya
kapitel 8, förslag rörande utbildning i specialpedagogik kapitel 9,ar

förslag till skolledarutbildning kapitel 10, förslag angående läraresny
kompetensutveckling kapitel förslag11, till organisation forskar-av
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för lärarutbildningens och skolväsendets be-utbildning och forskning
kompetensutveckling lärare ikapitel till lärarut-hov 12, förslag av

rörande dimensionering och rekryte-bildningen kapitel förslag13 av
kapitel respektive och förslag till målring till lärarutbildning 14 15

lärarutbildningen kapitel det föl-principer för styrning 16. Ioch av
kommittén sina principiellaredovisar och kommenterar utgångs-jande

punkter:

utgångspunkterPrincipiella5.2

förutsättningar för nationelltochsäkra kvalitetFör garanteraatt0 en
fortsättningsvisskall lärarutbildninglikvärdig skola även stat-vara

lärarutbildningen med tydliga,ligt reglerad. skallStaten ut-styra
uppdrag till och hög-värderingsbara mål. Staten universitetger

har fritt utformaskolor lärarutbildning.anordna Dessa rätt attatt
utifrån de målen.själva utbildningen angivna

politisk enighet i Sverige harhar länge bredråttDet att staten ettomen
skola alla barn ochför likvärdig ungdomargaranterasattansvar en -

tillhörighet, samhällsklass eller andrakön, bostadsort, etniskoavsett
förhållanden. till 1991 reglerade riksdagskillnader i personliga Fram

lärarutbildningeni skolan och skulleoch regering hur verksamheten
organiseras och förordningar beslutlagar samt genom om re-genom

försursanvändning. har instrument upprätthållandeSedan 1991 statens
utgjorts skollagen, förordningarnationell likvärdighet främst avav en

lärarutbildningen.läroplaner styrningensamt avom
betona viktenvill för sin delLärarutbildningskommittén att sta-av

skolaför likvärdig kanframdeles upprätt-även atttar ettten ansvar en
och skolledare viktigt in-och utbildningen lärarehållas ettsomser av

grundutbildningLärarutbildning, i form ochför detta.strument av
och beprövadbaserad på vetenskaplig grundkompetensutveckling, er-

utveckling förskola, skola,förutsättning förfarenhet, ocksåär aven
kvalitet. ocksåfritidshem vuxenutbildning och dessas Detoch är ge-

skapa förutsättningar för lä-lärarutbildningen kan attstatensomnom
uppdrag "att förmedla och hos elevernaskall kunna utföra sittrarna

påsamhällsliv vilarförankra de grundläggande värden vårtsom

3 skolväsendet, förskoleklassför det obligatoriskaLäroplanSKOLFS 1994:1,
Läroplan för de frivilliga skolfonner-och fritidshemmen och 1994:2SKOLF

na.
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Lärarutbildningens uppdrag innefattar aspekter: Atttreo vara en
högskoleutbildning, yrkesutbildning och medel förett statensen

skolan.styrning aspekterDessa uppdraget skall beaktastre iav av
lärarutbildningen helhet.isin

finnsDet många olika högskoleutbildningar och antal demett ärav mer
eller mindre direkt yrkesförberedande dvs. leder till yrkesexamen.en
Lärarutbildningen emellertid unik i det avseendet den såär tydligtatt
och medvetet styrinstrument för offentlig verksamhet.utgör ett en

innebärDetta krav på:
lärarutbildningen skall präglas vetenskapligt förhållnings-att ettav-
och högskolemässig kvalitet,sätt

den förbereder för kommande yrkesutövning och fortsattatt en pro--
fessionell utveckling samt

den bidrar till blivande lärare kan samhällsuppdra-att att motsvara-
dvs. kunna förverkliga målen för verksamheten ochget med-att-

verka i utvecklingen törskola/Rörskoleklass/ skola/fritidshem/av
vuxenutbildning.

Lärarutbildningskommittén vill här framhålla betydelsen dessaattav
aspekter på uppdraget, och de olika krav de medför, blir tydliga ochtre

naturliga utgångspunkter för planering och genomförande lärarut-av
bildningen i alla dess delar.

Lärarutbildning hela högskolans angelägenhet och det viktigtär äro
för kvalitet och utveckling högskolans samlade kunskapsresurseratt
kan tillvaratas utbildningen. förutsätteri Detta högskolans led-att

tydligtning för lärarutbildningentar ett organisato-ansvar som en
riskt sammanhållen utbildning.

lärarhögskolomaNär efter 1977 inordnats i högskolan de i regelvar
organisatoriskt och lokalmässigt del respektive högsko-separaten av
la/universitet. Kontaktema med övriga delar högskolan/universitetetav
utvecklades långsamt, vilket ledde till den kulturskillnad fannsatt som
mellan lärarutbildningsinstitutionema och högskolan i övrigt i hög grad
bevarades. Den långsamma integreringen kan främst ef-sägas vara en
fekt regelstymingen den högre utbildningen, resursfördelnings-av av

med sektorsanslag och platstilldelning bristen forsk-systemet samt
ning/forskarutbildning inom lärarutbildningsområdet.

Flera lärarutbildningslinjer blev uppbyggda dels praktisk-av
pedagogiska kurser vid de införlivade institutionerna, delssom gavs av
ämnes-kurser vid ämnesinstitutioner vid olika fakulteter.som gavs
Även undantag fanns dessa ämneskurser i allmänhet kurserom var som
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i högskolansingick ordinarie kursutbud och således inte anpassade
speciellt för lärarutbildning. Härigenom kulturskillnadema tillkom ofta
uttryck i själva undervisningen.även

års högskolerefonn, bl.a. innebar slopande det1993 ett cent-som av
frihetralt reglerade linjesystemet lokal organisera högskolanssamt att

verksamhet, medförde många universitetet och högskolor valdeatt en
utvärderingarorganisation i kritiserats för inteattsom senare vara

lärarutbildningarändamålsenlig för styrning sammanhållnaav som yr-
kesutbildningar.

Enligt erfar utveckling på gång gällervad kommittén vadär en or-
sammanhållnaganisationen ledningsansvaret lärarutbild-motav mer

ningar. Förändringsarbetet dock nått olika långt på olika ochhar orter
vid de allra flesta högskolorna saknas fortfarande be-ett gemensamt

med såväl resursfördelningslutsorgan för uppläggningsomansvar av
och innehåll i lärarutbildningsprogrammen.

Likaså erfar kommittén utveckling ökad lärarutbildnings-att moten
anpassning inletts flera håll, bl.a. med hjälpämneskurser på di-av av

Även90-talet. här dock skillnadernamensioneringsökningen under är
både ochmellan olika ämnen.stora, orter

utvecklingenLärarutbildningskommittén positivt på i dessaser av-
seenden konstaterar det mycketåterstår såväl led-åtgöraatt attmen
ningsorganisationen arbetet med integreraåt utbildningspro-attsom

olika Lärarutbildningen både i sitt innehålldelar. och i sinärgrammens
organisation tvärvetenskaplig utbildning och det avgörande förären
kvaliteten högskolans alla olika delar bidrar till fastställda målatt att

också framhållauppnås. Kommittén vill i detta sammanhang lärar-att
utbildningens kvalitet i utsträckning kvaliteten undervis-påstor styr

i skolväsendet siktningen och den således på påverkar kvaliteten påatt
de studenter kommer söka nybörjareframöver till hög-attsom som

kurserskolans och program.

bättre högskolan/lärarutbildningen och kom-En samverkan mellano
munen/skolan arbetslivet krävs för såväl lärarutbildningattsamt

förskola/färskaleklass/skola/fitidshenz/vuxenutbildning skallsom
mellanutvecklas. förutsätter bättre balans de olikaDetta sty-en

dessarintressen parter representerar.som

kunna dagens och morgondagens krav på utbildning iFör att möta ett
kunskaps- och informationssamhälle krävs höjd kvalitet och kontinuer-

32Bl.a. Professionella Lärarförbundets utvärdering grundskollärar-lärare av
linjen, stencil LärarutbildningLärarförbundet l9950ch 1996:16, i föränd-Ds
ring.
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lig utveckling verksamheten i förskola/förskoleklass, skola, fritids-av
hem och vuxenutbildning. Lärarutbildningskommittén detta iattmenar
sin kräver lärarutbildning med utgångspunkt i förändringartur en som,
i samhälle och arbetsliv, kan utvecklas kontinuerligt. Pâ så skallsätt
lärarutbildningen också initiera utveckling och utvecklingsbehov imöta
förskola, förskoleklass, fritidshemskola, och vuxenutbildning och
samtidigt förse dessa med lärare har kunskaper och kompetens attsom
genomföra respektive verksamhetsuppdrag.

Lärarutbildningskommittén har uppfattat balansen mellan de hu-att
vudsakliga intressentemas statens, högskolans, studenternas, kommu-

de verksamma lärarnas möjligheter till inflytande idagsamtnens
kraftigt förtill förmån uppdragsgivaren/staten och framför-väger över
allt utbildningsanordnarenmögskolan. har i fleraDetta sammanhang
uttryckts lärarutbildningen utifrån uppfattas relativtattsom som en
sluten och svår-påverkad verksamhet med utvecklade kontaktersvagt
med övriga intressenter.

läraresI utbildning ingår förutom grundutbildning även eventu-0 en
ell preparandutbildning, kommunal introduktionsutbildning samt
kompetensutveckling. Grundutbildningen skall och organiserasses

högskolan sammanhållen utbildninginom där delarvissasom en
också kan användas för kompetensutveckling verksamma lärare.av
Grundutbildningen skall dessutom förbereda studenterna för fors-
karutbildning.

utbildningNär lärare diskuteras enligt vad Lärarutbildnings-av avses,
kommittén erfarit, i de flesta sammanhang endast den högskoleförlagda
grundutbildningen lärare till lärarexamen. förklarasDetta främstav en

tradition och det faktum fortbildningen verksamma lärare längeav av
hade huvudmarmaskap och den ofta organiseradesett annat separat.

medfördeDetta bristande kontakt mellan verksamma lärare i grundut-
bildning och lärare verksamma i fortbildning, de lokalise-trots senares
ring i anslutning till lärarutbildningsinstitutioner. Fortbildningen kom
på så sällan med i diskussioner lärarutbildning.sätt om

Fokuseringen i debatten på grundutbildningen lärare denav som en-
da utbildningen enligt kommittén, problematisk. främjar bl.a.Denär,
uppfattningen nyutexaminerad lärare färdig med sin lärarut-att ären
bildning insikten livslångt lärande blir alltmertvärt emot att ettom-
nödvändigt. Detta har också, med ökande innehålls-krav påsynsätt
lärarutbildningen ibland lett till fragmentisering innehållet i denen av
tidsbegränsade grundutbildningen. Alternativt har allt fler delar in-av
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nehållet blivit valfria, vilket ibland fått olyckliga konsekvenser då vä-
sentliga eller fått alternativkurser till varandra.utgöramoment

Lärarutbildningskommittén har i sitt arbete betraktat lärares ut-en
bildning ständigt pågående förutom densom en process som, examens-
givande omfattargrundutbildningen, introduktionsutbildning iäven

jfr.yrket Avtal introduktionsåret och2000 kompetensutveckling. I-
fallde preparandutbildning förekommer/utvecklas teknisk-t.ex.en

naturvetenskapligt basår för blivande lärare eller preparandkurser för
studenterna med invandrarbakgrund skall också dessa, i vissa avseen-
den, betraktas utbildning.del i lärarenssom en

Med sådan på lärares utbildning kan kraven bådepå utökaden syn
bredd och utökat djup i lärares kompetens diskuteras i längre utbild-ett
ningsperspektiv och innehåll fördelasolika olika delar lära-över av en

livslånga lärande Kommittén också dettapå sättattres menar man
främjar helhetssyn lärarutbildning.påen

Lärarutbildningen skall bli flexibel för bättre kunnaatt0 mer svara
behov genererade målstyrd skola samhälle allti imot ettav en

snabbare förändring. Utbildningen skall utvecklas kunnamot att ge
såväl bredare grundkompetens möjligheter till ökad för-en som en
aljupning/specialisering.

skolväsendet, dess verksamhet och inre förhållanden, i mångautgör
avseenden ispegling samhället detta följer kravenAv påstort. atten av
förskola, förskoleklass, skola, fritidshem och vuxenutbildning hela ti-

ökar i taktden med allt snabbare samhälls- och kunskapsutvecklingen
den ökade komplexitet samhällslivet kännetecknas Allasamt som av.

tydertecken på denna utveckling kommer fortgå och sarmoliktatt att
förstärkas. Likaså innebär målstymingen verksamheten ökade kravav

anpassningsfönnågaansvarstagande och utifrån förändringar i lo-
kala och nationella förutsättningar.

Lärarutbildningskommittén bedömer det redan i dag omöjligtäratt
utbilda varje enskild lärare inom för rimligt långatt ny ramen en-

grundutbildning vederbörande kan ha kompetensså sägasatt att en--
lösa förskolans, förskoleklassens, skolans, fritidshemmets ellersam

Vuxenutbildningens alla uppgifter och uppdrag, mindre i framtiden. Iän
stället måste den grundläggande lärarutbildningen skapa lärare med
mycket varierande kompetenser i olika konstellationer arbetslag,som
projektgrupper tillsammans klarar lösa verksamhetensetc. uppdragatt

uppgifter.och
Enligt kommittén förutsätter detta betydligt flexiblare lärarutbild-en

ning vad den nuvarande programorganisationen medger. Det måsteän
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möjligt betydandeutbilda såväl lärare med och/ellerämnes-attvara en
årskursmässig bredd i sin kompetens lärare med betydande djupettsom

Ävensinai eller ämnesområdeskunskaper. kombinationsmöj-ämnes-
lighetema mellan ämnen/ämnesområdenolika måste utökas. Vidare

rekryterakrävs möjligheter studenter med erfarenheter frånstörre att
andra samhällssektorer skolväsendet.

sådan struktur medger ökad flexibilitet iEn öppnare treen avseen-
den:

för den enskilde studenten utifrån intresse och förut-egetsom egna-
sättningar utbildningen kan välja inriktningsuccessivt under mot
bredd eller djup, olika ämneskombinationer eller olika åldersinter-
vall och därtill olika särskilda kompetensområden;
för lärarutbildningsanordnaren i dialog med avnämare/omvärldsom-
och utifrån förutsättningar behovlokala och kan utforma utbudett

olika kurser. medger också relativt snabbt kan ad-Detta attav man
dera, eller förändra i pågående lärarutbildning förersätta mötaatt

eller förändrade kompetenskrav;nya
inflytandeför samverkan och kan påverkaavnämaren som genom-

utbudet ämnen/ämnesområden och kan utnyttja delsom enav av
kursutbudet för befintligakompetensutveckling lärare. Vidareav
kan i lärarkollegietkombinera olika kompetenser ochavnämaren

tid kompetenskombinationer för effektivtdessa såöver attanpassa
möjligt genomföra förskolans, skolans, fritidshemmets ochsom

vuxenutbildningens uppdrag.

Förskola, förskoleklass, skola, fritidshem och vuxenutbildning behä-0
lärare komplettera varandra och samverkakan syftei attver som

utveckla verksamheten och uppnå målen. detta krävs lärar-För en
utbildning utbildar mångfald olika lärare medsom en av en gemen-

läraruppdraget och delvis yrkeskompetenspåsam syn en gemensam
med kunskapsprofiler istället för fåtal specifi-varierande ettmen -

cerade lärarkategorier.

Lärarutbildningen har hela sin historia präglats anpassningavgenom
till skolväsendets organisation och tjänstestruktur. Lärarutbildningen

för olika skolformerhar således levererat olika lärarkategorier och äm-
neskombinationer.

anpassning har varit naturlig och innebar tidigare ingaDenna större
problem förändringarnadå i skolväsendet i dessa avseenden lång-var

och/eller förekom med långa intervall. Med ökande föränd-samma
ringstakt i samhället allt lokala skillnader i skolväsendetsoch större
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organisation har emellertid denna anpassning blivit alltmer problema-
tisk.

För den enskilde studenten innebär examensordningens katego-
ristyming lärarutbildningsprogrammen oña begränsningar i möjlig-av
heten utbildningen efter individuella förutsättningaratt ochanpassa
intressen. Valet kategori måste dessutom ske i samband med ansö-av
kan, dvs. innan utbildningen påbörjats. denSett enskilde nyutexami-ur
nerade lärarens perspektiv blir lärarutbildning idag snabbt gammalen
och kanske inte in i lokala arbetsformer eller tjänstestruktu-passar nya
rer.

För arbetsgivaren innebär de många gånger kategoriutbild-snäva
ningarna får förändringarsvårt i skolans organisationatt attman parera
och verksamhet med befintlig personal. På gång kan detsamma vara
svårt in kategorier lärare i skolorganisationatt domi-passa nya en som

lärare med äldre utbildning.neras av
För och lärarutbildningsanordnaren kan det svårtstaten attvara

hantera dimensionering olika kategorier i lokalt, regionalt ochettav
nationellt perspektiv. striktaDen kategoriindelningen lärarutbild-av
ningen, parad med planerings- och utbildningstid på minst fyra tillen
fem innebärår, vid reformeringar skolan införandet.ex.av av nya-

och kunskapsområden i gymnasieskolan lärare med ade-attprogram -
kvat utbildning inte kan utexamineras förrän flera efterår genomförd
förändring i skolan.

avsiktI komma förbi detta "matchningsproblem och föratt att
verkligen kunna lägga grunden till dynamisk utbildning haren mer
kommittén medvetet bortsett från dagens indelning lärarutbildningenav
i olika lärarutbildningsprogram/-examina utifrån lärarkategorier och
istället valt så långt möjligt, övergripande på lärarutbildningenatt, se
och läramppdraget.

Samhällsförändringen leder fram till kunskaper lärande ochatt0 om
läroprocesser får ökad betydelse också andra yrkesområ-inomen
den skolans. En lärarutbildning därmed användbarän vida-iär ett

sammanhang.re

Övergången från industrisamhället till det s.k. kunskapssamhället har i
olika sammanhang beskrivits allt tydligare ställersom en process som
krav på förändringsberedskap hos sina medborgare. Det inte längreär
möjligt utbildning i ungdomsåren erhålla tillräcklig kom-att genom en

för långt yrkesliv. Den ständigt ökande informationsmäng-petens ett
den, den snabba teknik- och kunskapsutvecklingen och den snabba för-
ändringstakten ställer krav på ständigt pågående kompetensutveck-en
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ling, både hos individen och den organisation denne verkarpå som
sig bl.a. uttryck i utbildningsverksamhet förekommerDetta i allttar att

utsträckning i företag och organisationer och beskrivs iblandstörre som
behov lärande företag,livslångt lärande, behov lärandeettett av av

organisationer etc.
Lärarutbildningskommittén drar detta slutsatsen det utgörattav som

läraryrkets huvudsakliga kompetens skapa förutsättningar för lä-att-
rande blir i verksamheterallt viktigare andra och andraäven sam--
hällsektorer i skolväsendet.än

Lärarutbildningens inriktning skolväsendet självfallet fortfa-ärmot
rande den tydliggöras inomcentrala. bör det både utbildning-Däremot

och framförallt hanterandet läroprocesser har vissautåt atten av gene-
rella utgångspunkter och inslag tillämpbara och utvecklandeärsom
också för lärarutbildningandra sektorer. och utbildade lärareEn som
tydligare bidrar med sin professionella kompetens inom andra områden

förskolans, förskolelassens, skolans, fritidshemmets ellerän vuxenut-
bidrabildningens skulle, enligt kommittén, sannolikt till höjning aven

lärarprofessionen.för såväl lärarutbildningen förstatusen som
Kommittén vill i detta sammanhang också framhålla kunskaperatt
läroprocesser och didaktiska frågor förutsättning för den fort-ärom en

utvecklingen undervisningen inom övriga högskoleutbildning-satta av
flesta bedriveruniversitet och högskolor någon form lärarut-Dear. av

bildning lärarutbildningamasoch här lärare och forskareutgör en na-
turlig för kvalitets- och utvecklingsarbetet.detresurs egna

Oavsett vilket sammanhang och vilka kunskapsområ-i inomo
den/ämnen blivande läraren kommer verkaden ställer lärarupp-att
draget krav allapå kompetenser för lärare.är gemensammasom

dessa kompetenser skall kärna för samtligaDet är utgörasom en av
lärarstudenter kunskaper.gemensamma

Mycket den kritik har riktats lärarutbildningen har pekat påmotav som
brister i yrkesförberedandet i de olika utbildningarna. Kritiken har så-
lunda sällan fokuserat de nyutexaminerade lärarnas ämneskunskaperpå
möjligen med undantag utbildningen för grundskollärare 1-7 ävenav

brister i kvaliteten ämnesstudiema påtalats ibland. harpå Denom sna-
gällt brister i kunskaper förskolans, skolans, fritidshemmetsrare om

och Vuxenutbildningens mål- och styrdokument förmågansamt att
hantera skolans verklighet"; och klassrumssituationer, föräld-grupp-
rasamtal, utvecklingsarbete kritiska synpunktemaDe gäller dess-m.m.

bristen koppling mellan ochpå ämnesstudier yrke- dvs. den di-utom
daktiska aspekten respektive Delar denna kritik måsteämne. sä-av av
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falla på såväl de praktisk-pedagogiska institutionerna depågas som
ämnesinstitutioner medverkat i utbildningen lärare. Vidare harsom av
brister påtalats i utvecklandet förmågan till samarbete ochav samver-
kan mellan olika lärarkategorier.

Lärarutbildningskommittén det naturligt olika lärareattser som
samarbetar i syñe uppfylla utbildningens uppdrag och mål ochatt me-

sådant samarbete mellan lärare måste inledas redan iatt ettnar
grundutbildningen. uppdragDet lärare i olika skolformer ochsom
verksamheter har utifrån samhällets mål- och styrdokument innehåller
också många fokus kunskapsprocessen,nämnaregemensamma -
ledarskap och självkännedom, förmedling och förankring av normer
och grundläggande värden och detta förutsätter i sin kompetensertur-
och kanske vissa ämneskunskaper bör för olikasom vara gemensamma
lärare.

Samspelet mellan och praktik lärarutbildningen skallteori vidare-i0
utvecklas för stärka utbildningens yrkesinriktning. kräverDetatt att
den verksamhetsförlagda delen utökas och fördjupas så deävenatt
ämnesteoretiska studierna kopplas till verksamheten skolväsendet.i

förutsätterDet också lärarna handledama förskolan, försko-iatt
leklassen, skolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen tydligare
identifieras lärare lärarutbildningeni samarbetetsamt attsom
mellan dessa och lärare lärarutbildningen utökas.övriga i

Lärarutbildningen har alltid varit utbildning bestått såvälen som av
teori praktik under seminarietiden starkt yrkesinriktad ochsom men var
ofta upplagd enligt lärlingstradition. Sedan lärarutbild-mästareen -
ningarna införlivades i högskolan gäller dessa, förutom beprövadatt
erfarenhet, också skall vila vetenskaplig grund.på Organisatoriskt har
dock teori och praktik i allmänhet åtskiljts i utbildningen- de teoretiska
studierna har varit högskoleförlagda och praktiken har förlagts den pe-
dagogiska yrkesverksamheten. Resultatet har blivit praktikenatt upp-
fattats tillämpad teori och teoristudiema har föreskrivan-settssom som
de och överordnade.

Intentionema med de lärarutbildningar tillkom efter refonne-som
ringen grundskolläramtbildningen 1988 bl.a. innehållsmäs-att-av var
sigt och tid integrera teori och praktik i lärarutbildningenöver så att-
de teoretiska kunskaperna kan grund för praktiken samtidigtutgöra en

återkoppling praktiken kan ske i de teoretiska studierna.som en av
har iDetta allmänhet kunnat genomföras i de barn- och ungdomspeda-

3 Högskolelagen, l kap, 2 §
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gogiska utbildningarna visat problematiskt,sig bl.a.men vara av orga-
nisatoriska och ekonomiska skäl, i lärarutbildningarna för grundskola,
gymnasieskola och vuxenutbildning. förSärskilt gymnasielärarutbild-
ningen praktiken sällan tidsmässigt integrerad ochär många studenter

sin första praktik först efter flera terminersgör ämnesstudier.
Omfattningen den verksamhetsförlagda delen utbildningen årav av

sedan införandet nuvarande exarnensordning inte reglerad. Kom-av
mittén erfar den generellt minskat i omfattning under denatt sett se-

femårsperioden, främst ekonomiska skäl. Av orsak harnaste av samma
aktiv medverkan från högskolans lärare i den verksamhetsförlagda de-

utbildningenlen successivt minskats. Samtidigt har alltett störreav
informellt för genomförande och bedömningar överförts till för-ansvar
skolans, skolans, fritidshemmets och Vuxenutbildningens handledare

inte alltid har adekvat utbildning för detta. Många upplever vidaresom
samverkan med lärarutbildningens övriga delar alltför begränsad.att är

kunnaFör framtida krav på yrkesutveckling,att mot0 svara ex. egen
reflekterat arbetssätt och social kompetens skall studenternaett re-

dan sammanhållen grundutbildningi förberedas för lä-etten
raruppdrag inflytande, delaktighet och ansvarstagandesätter isom
fokus.

i lärarutbildningenLärarna har, framförallt studentrepresentanter,av
kritiserats för brister i förmågan leva lär. gällerDet delsatt som man
i valet arbetsformer, dels i bemötandet studentema och deras kravav av
på inflytande, delaktighet och möjligheter till ansvarstagande. Såväl i
dessa avseenden i själva undervisningen/läroprocessen finns ettsom
metaperspektiv inom just lärarutbildningen man lär andra lära and-att
ra vilket många gånger framstår underutnyttjat.som

Enligt kommittén dettamåste förbättras, vilket bl.a. kan ske genom
lärarutbildningen organiseras så studenternas inflytande, delak-att att

tighet och ansvarstagande blir naturlig del. Lärarutbildningensen ar-
betsformer skall i sin redskap i studenternas förberedelsertur ettvara
för det kommande yrkeslivet. Detta perspektiv innebär delar lä-att av
rarutbildningen skall parallellprocess till- dvs. utnyttjas förutgöra en
reflektion kring hur förväntas arbeta med elevinflytande ochman-
demokratifrågor verksam lärare.som
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Med hjälp modern kommunikationsteknik skall delarvissa0 av av
lärarutbildningen, samverkan mellan olika Iärarutbildnings-genom
anordnare, kunna distribueras regionalt eller nationellt. verk-För

lärare skall delar grundutbildningen kunna erbjudas isamma av
form kompetensutveckling.av

Förutsättningarna för bedriva lärarutbildning varierar från högskolaatt
till högskola. Kunskaps- forskningstraditioner,och dimensionering och
organisation inom högskolan, materiella omgivande regionalaresurser,
och lokala förhållanden varierar och har medverkat till lärarut-attm.m.
bildningar olikapå inte bara varierar i organisation och strukturorter

vad gäller och kompetensprofilering. Detta,även ämnes-utan parat
med de ökande kraven på bredd och djup i olika och kompeten-ämnes-
sområden, medför det inte möjligt för alla högskoloräratt upprätt-att
hålla sådan kompetens hos lärarna i lärarutbildningen kurser kanatt ges

allainom de områden komplett lärarutbildning innehålla.måstesom en
därför,Det enligt kommitténs uppfattning, naturligt vissaär att orter

koncentrerar sina inom vissa och kompetensområdenämnes-resurser
medan andra proñlerar sin utbildning innehåll.mot annat

Den moderna kommunikationstekniken har väsentligt utökat möj-
ligheten distribuera kurser på distans intill oberoende tid ochatt näst av
framförallt På år har denna utbildningsform utvecklats,rum. senare
såväl tekniskt pedagogiskt, bl.a. med stöd Distansutbildnings-som av
kommittén.

Lärarutbildningskommittén det både möjligt och önskvärtser som
lärarutbildning tillgänglig regionalt och nationellt medatt görsmer av

hjälp den moderna kommunikationstekniken och utökatettav genom
samarbete mellan olika högskoleorter. kan delsDet gälla delar av
grundutbildningen, dels olika påbyggnadskurser magisterkurser.t.ex.
Kommittén vill också framhålla vikten blivandesåväl verk-attav som

lärare i utbildning får erfarenhet den kommuni-samma egen av nya- -
kationstekniken, dess förutsättningar, krav och möjligheter, för själ-att

kunna utnyttja i kommandeden undervisning.rättva egen

84SOU 1998:84, Flexibel utbildning på distans. slutbetänkande Utredning-av
Distansmetoder inom utbildningen, ff.51en om s
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För kvaliteten och höja på lärarutbildningenatt. garantera0 statusen
högskolani och lärarjyrket i samhället skall lärarutbildningen

tillförsäkras forskarutbildning och forskning, inriktaden egen egen
pedagogisk yrkesverksamhet förskolans,mot förskoleklas-samt mot
skolans, fiitidshemmets och Vuxenutbildningens behov. Ensen

grundläggande lärarutbildning skall behörighet till forskarut-ge
bildning analogt med vad gäller för flertalet andra utbildningarsom

högskolan.inom

lärarutbildningenNär efter 1977 års högskolereform införlivades i hög-
skolan kom den sektor utanför fakultetsorganisationen.att utgöra en
Vid universiteten bedrevs grundutbildningen lärare vid institutionerav
tillhörande flera olika fakulteter, vissa delar utbildningen be-men av
drevs vid institutioner-även med i de gamla seminariernaursprung -

fakultetstillhörighet. institutionerDessautan således utanför syste-var
för fördelning fasta forskningsresurser.met Forskning eller forskar-av

utbildning förekom i mycket liten omfattning vid dessa institutioner
eller inte alls. Istället utgjorde pedagogikämnet inom den samhällsve-
tenskapliga fakulteten lärarutbildningens forskningsbas, endastmen en
begränsad del forskningen vid de pedagogiska institutionerna kanav

ha varit inriktad pedagogisksägas yrkesverksamhet. Vid de mindremot
och medelstora högskolorna fram till nyligen helt fasta forsk-utan-
ningsresurser har det, naturliga skäl, inte heller bedrivits någonav-
forskarutbildning kopplad till lärarutbildning.

Lärarutbildningskommittén kan konstatera lärarutbildningen inteatt
haft möjlighet utvecklas så den likt andra högskoleutbildningaratt att
till fullo vilar på vetenskaplig grund forskningsanknytningtrots att av
grundutbildningen utgjort alltsedan inlemmandetsträvan i högsko-en
lan. Vidare har beskrivna förhållanden medfört endast vissaattovan
kategorier lärarstudenter har varit direktkvalificerade för forskarutbild-
ning, nämligen de gymnasie- och grundskollärare uppnått tillräck-som

Övrigaligt djup i sina ärnnesstudier. blivande och verksamma lärare
har varit hänvisade till pedagogik för kunnaämnet genomgå fors-att
karutbildning och då avkrävts komplettering med 20-40 peda-poäng
gogik för uppfylla de särskilda behörighetskraven.att

Avsaknaden fasta forskningsresurser och därmed låg andelav en-
forskarutbildade lärare inom de praktisk-pedagogiska delarna ut-av
bildningen och inom vissa lärarutbildningar i sin helhet- förklarar del-
vis, Lärarutbildningskommittén uppfattar det, den relativt lågasom

35Undantaget Lärarhögskolan i Stockholmär tilldelats anslag för forsk-som
ning och forskarutbildning, huvudsakligen bedriven vid högskolans pedago-
giska institution.
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högskolan och ibland ocksååtnjutitlärarutbildning inomstatus som
samhälletskolväsendet i övrigt.inom och

funktion förskall centralUtbildning skolledare också utgöra en0 av
skall allaområde. erbjudasskolans Denstyrning inomstatens

pedagogiskuppdragpå skolledarensskolledare och fokusera som
förskola, försko-verksamhetenoch förledare på iansvaret att

genomförs enlighetvuxenutbildningochleklass, skola, fritidshem i
fastställer.med de mål riktlinjeroch statensom

i offentligaförändringar detsamhällsförändringar allmänhet ochi
bredare kompetens ochlett till krav påskolväsendet i syrmerhet har
ökade kravmedför i sin på rekryte-för skolledare.ökat De turansvar

närvarande förekom-nyckelpersoner.utbildning dessa Förring och av
för skolledare i Sverige.utbildningari huvudsak slagstremer

i allmänhet deanställer skolledarna,Kommunerna, nyan-gersom
också rekryte-och ibland förekommerintroduktionsutbildningställda

för sin del, befatt-anordnar,ringsutbildning i kommunal regi. Staten en
uppdragsgivare ochSkolverketRUT.ningsutbildning rektorer ärav

det kommuner-högskolor i landet,utbildningen bedrivs vid ärmensex
utbildningen.skall deltaga i Statenväljer de skolledareut somsomna

skolledarutbildning akade-högskolor,också, vissa av merger genom
eller för skolleda-påbyggnadskursermisk karaktär i form -programav

re.
utbildningarna kan deuppfattat de olikakommitténSom sägas vara

tillräckligavar för sig.därmed knappasttill varandrakomplement men
akademiska skolledarutbildningeni denfå skolledare deltagerYtterst

ökadede två förstnämnda.genomgår båda Deoch långtifrån alla av
förstärkningeffektivisering ochkompetenskraven medför ut-att aven

nödvändig.bildningen är

del funktion avde lärar-tillLärarutbildningens kvalitet iär stor en0
individuella och samlade kompe-utbildningen verksamma lärarnas

initialkrävs såvälhög kompetenssäkraFör atttens. enen
kontinuerliglärarutbildningen"lärarutbildning" lärare i som enav

kompetensutveckling.påsatsning

iviktig gällermycket Dettaall slags utbildning lärarnaI är resurs.en
undervisning och lärande,lärarutbildning därsärskilt hög grad inom

arbetsform och centraltbådelärarens agerande,dvs. utgör stu-eget
dieobjekt.
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dettaAv följer, enligt kommitténs bedömning, det måste ställasatt
höga krav på pedagogisk kompetens hos dem utbildar lärare för attsom
god kvalitet på utbildningen skall kunna uppnås. På sätt ärsamma
kompetensen och möjligheten och utveckla den- hos deatt anpassa-
lärare verksamma i lärarutbildningenär förutsättning för såvälsom en
kontinuerlig utveckling utbildningen för genomförandetav som av
nödvändiga reformer och implementering utbildningar.av nya

Med begreppet lärare i lärarutbildningen kommittén alla deavser
kategorier lärare olika medverkar i utbildningen,sätt dvs.av som
såväl lärare vid de olika institutionerna inom högskolan lärare in-som

förskola, förskoleklass, skola, fritidshem och vuxenutbildning. Allaom
dessa behöver kompetens kunskap läroprocesser, didaktiskatt ge om
kompetens, förtrogenhet med lärarutbildningens syften och mål samt
medvetenhet den rollen i det sammanhangstörreom egna som en
sammanhållen lärarutbildning utgör.

819-0966Anlåra...
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6 Lärarutbildningens strukturnya

l Inledning

De utgångspunkter redovisas i föregående kapitel har lett kom-som
mittén fram till förslag till förnyelse lärarutbildningenett i formav av

struktur. En grundbult i strukturen pedagoger i olikaär skol-atten ny
former redan i utbildningen förbereds för samverkan i yrket. viktigEn
förutsättning för detta lärarstudentema i betydandeär delatt ut-en av
bildningen får samverka och frågor lärande,möta socialisation ochom
värdegrund vad gäller individ och samhälle, kunskaper och utveckling.

Lärarutbildningskommittén föreslår lärarutbildningensatt nya
struktur byggs väl integrerade utbildningsområden figu-tre seupp av
ren.

område benämnsEtt allmänt utbildningsområde och omfattar cent--
rala kunskapsområden för läraryrket lärande, socialisation, vär-som
degrund, yrkesverksamhetens samhällsuppdrag och centrala, tvär-
vetenskapliga ämnesstudier.

andraEtt område benämns inriktning och utgörs urvalett stortav av-
olika inriktningar. Inriktningama det eller deämnemot äm-svarar
nen/ämnesområden den blivande läraren arbeta med. Detattavser
kan traditionella skolämnen, tvärvetenskapliga/tematiskavara
studier eller i dag existerande kompetensområden andraävenmen
för lärarutbildningen universitetsämnen.nya
Ett tredje område benämns specialisering. specialiseringEn kan-
innebära fördjupning tidigare studier, breddning eller kom-ettav av
plement till dessa, alternativt perspektiv tidigarepå inhämta-ett nytt
de kunskaper.

1019-0986Attlara...
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INRIKTNING
Nya/traditionellaskolämnen- Nya/traditionellaunlversitetsåmnen- Tvårvetenskapllgaltematiskastudier- Kompetensområden-ALLMÄNT

UTBILDNINGSOMRÅDE
kunskapsområdenCentrala- TV5W°t3n$kIP||93 SPECIALISERING-

lmnüålüdiüf tidigareFördjupning studierav- Breddnlnglkomplement studiertill- påPerspektiv Inhamtadekunskaper-

Lärarutbildningens strukturFigur: nya

utifrån förutsättningar, intresse och yrkesplaner,Studenten kan alltså,
specialisering-arvälja eller flera inriktningar respektive och där-en

forma kompetensprofil. inriktningarmed sin Såväl specialise-egen som
Ävenskall erbjudas lärare med äldreringar också kunna nyaexamen.

skall återkomma och komplettera sinlärare kunna utbildningsenare
med ytterligare inriktning eller specialisering-ar.

Lärarutbildningskommittén har inte tagit ställning till hur de olika
områdena fördelas eller hur de skalltid integreras med varandra.över

allmänna utbildningsområdet skall dock inte uppfattas bas-Det ettsom
utbildningen helhet.block fördelas finns härDetöverutan snarare som

flera tänkbara möjligheter.
Till i utbildningsområdetexempel kan vissa inslag det allmänna

först inslag läses parallellt med eller efter inriktning-läsas medan andra
Vissa specialiseringar kan kopplas till det allmänna utbild-en-arna.

ningsområdet och läggas tidigt i utbildningen. Specialiseringar som
fördjupning de ämnen/ämnesområden studerats iutgör somen av en

inriktningen.inriktning bör självfallet komma efter Om specialisering-
utgördäremot inriktningen kan före,breddning den läsasav pa-en en

rallellt med eller efter inriktningen.
finns betydelsen inslag i detDet skäl beakta allmärmaattatt ut-av

bildningsomrâdet inriktningenläses parallellt med alternativt speciali-
verksamhetsförlagdaseringen. Därigenom och de delarnagenom av-

utbildningen får studenterna möjlighet löpande relatera studier iatt-
det allmänna utbildningsområdet till inriktningen och/eller till speciali-
seringen. Kommittén vill här betona vikten det sker växelver-attav en
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kan mellan de verksamhetsförlagda och de högskoleförlagda delarna av
utbildningen, vilket ingående diskuterats i kapitel 4.mer

Sammantaget innebär den strukturen utbildningsanordnarenattnya
får frihet utifrån lokala förutsättningar och istor samverkanatt, meden
omvärlden, forma uppläggning och innehåll i flexibel lä-etten av en
rarutbildning möjlighet för den enskilde studenten inomatt,som ger
vissa själv för den yrkesutbildningens profilering.taramar, ansvar egna
Lärarutbildningens struktur möjlighet utbilda lärarkârattnya ger en

har yrkeskunskaper och kompetenserstorasom gemensamma men- -
samtidigt innehåller individuell variation sammansättningenstor genom

inriktningar och specialisering-ar.av
Innehållet i de två utbildningsområdena allmänt utbildningsområ--

de och inriktning skall studenterna inhämta såväl högskole-genom-
förlagd Verksamhetsförlagd utbildning. Kommittén förutsätter attsom
utbildningens innehåll och uppläggning under hela utbildningstiden

i relation till den kommande yrkesfunktionen.sätts
Kommittén kommer i följande avsnitt redovisa avsikten med detatt

för alla obligatoriska allmärma utbildningsområdet och vilka kunskaps-
områden skall behandlas inom detta. finnsDet ytterligare antalettsom
angelägna kunskapsområden i lärarutbildningen övergripan-ärsom av

karaktär.de Flera dessa kunskapsområden uppmärksammas i före-av
liggande betänkande. Kommittén dessa kunskapsområdenattmenar
kan organiseras avgränsade kurser eller framför alltmoment,som men
skall de förhållningssätt eller perspektivutgöra under hela utbild-ett
ningen. gällerDet exempelvis inflytande, demokrati och värdegrund,
jämställdhet och könsteori, arbeta med mål, uppföljning ochatt utvär-
dering, projektarbete, entreprenörskap, IT pedagogiskt hjälpmedelsom

kultur och konstnärliga uttrycksformer.samt
bilagaI Jämställdhet kön och könsteori i lärarutbildning ut-

vecklas jämställdhet och könsteori kunskapsområde med särskildsom
tonvikt på lärarutbildning. Jämställdhet och könsteori enligt kom-är,
mittén, viktigt perspektiv för all lärarutbildning här ocksåett utgörmen

exempel på hur angelägna kunskapsområden kan behandlasett som
värdegrundsfrågor och tillämpas i pedagogiska vadsamtprocesser
detta innebär för förhållningssätt och undervisningsinnehåll i lärarut-
bildningen.

Kommittén ställer sig bakom de tankar och förslag redovisas isom
bilagan och jämställdhetär princip skall råda och till-attmenar en som
lämpas inom lärarutbildning och studenterna skall lära sigen som
främja de själva för undervisningnär i förskola, skola, fritids-ansvarar
hem och vuxenutbildning.

Jämställdhet och könsteori bör således, enligt kommittén, ettvara
innehåll i lärarutbildningen och kan då behandlas kunskapsområ-som
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teorier könstillhö-beskrivningar och vadde. Könsteori handlar omom
ihur relationerna mellan könenför individen ochrighet betyder utser

skapa förståelse för deStudierna syftar tillsociala strukturer.olika att
sociala kategorier eftermänniskor ordnas ii vilkasociala processer

eller förmodade olikheter.reella
olika sammanhang ochkan integreras idetta slagInnehåll av

utbildningsom-såväl det allmännautbildningen dvs.genomsyra hela
innehålletoch/eller så kanspecialiseringarinriktningarrådet, som

specialiseringar.inriktningar och/ellerkursutbud viaförmedlas som
för examensarbetet.Innehållet kan dessutom utgöra tema

utbildningsområdetallmänna6.2 Det

skall forma deutbildningsområdet detallmännaDet utgörs som ge-av
in-blivande lärareför samtligakompetensema oavsettmensamma -

åldersinriktning ellerämnen/ämnesområden,riktning dvs. val spe-av
innehålla grund-lärarutbildningencialisering. så kommerPå attsätt en

allmännalärare kärna. Dettaläggande för alla blivandeoch gemensam
samtliga lärarstudenterdärför obligatoriskt förutbildningsområde är

utbildning också förskalloch skall omfatta Det60 utgörapoäng. en
olika vid högskolansig kunskaper itidigare skaffatdem ämnensom

sig för bli läraresedan bestämteller på sätt och attannat som
utbildningsprogram. Eftersom dessamotsvarande dagens korta stu-

utbildningsområ-studera det allmärmanaturliga inte kandenter skälav
viktigt högskolandet särskiltparallellt med inriktningendet är att ser

ämnen/ämnesområdemEn vissstudierna till sinatill de kan anknytaatt
förskoleklass, skola,i förskola,till verksamhetenvolym skall förläggas

yrkesverksamhet.vuxenutbildning eller tillfritidshem eller annan
utbildningsområdet kandet allmärmaUnder del studierna aven av
Eftersom de inte går påinriktningar varandra.studenter med olika möta

traditionell bemärkel-inte isarnläser studenternaolika program/linjer
med olika refe-studentgruppDe utgör mengemensamsnarare ense.

skall arbeta medstudier och vad desina övrigamed avseende pårenser
studenter undermed samtligautexaminerade ochlärare. I att ensom
ihop med studenterstuderar vissa kursersin utbildning på sådel sättav

läggs grunden förspecialiseringarmed andra inriktningar ochval ettav
blir sedan naturligtlärargämingen.samarbete den kommande Deti att

med andra kompetenser.samspela med lärareexaminerad läraresom
utbildningsområdet kan uppdelningdet allmännaandra delarI enav

läsasvad skallhögskolaförekomma och varje avgör gemensamtsom
inriktning-studenter med olikauppdelat mellanoch vad skall läsassom

olikamed andra ord läsas påkursmoment kanSamma sätt.ar.
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förskolan,I förskoleklassen, skolan, fritidshemmet och vuxenut-
bildningen förväntas de blivande lärarna samarbeta med varandra och
undervisa bam, ungdomar eller Under det allmännasamma ut-vuxna.
bildningsområdet skall studenterna, med utgångspunkt i skilda erfaren-
heter och perspektiv, därför bearbeta frågor angelägna för allaärsom
lärare så de kan utveckla på barns,att ungdomars ochgemensamen syn

lärande och socialisation. Det kan handla skolanvuxnas om som en
mångkulturell mötesplats, gruppdynamik och konflikthantering, ledar-
skap, Specialpedagogik, grundläggande läs- och skrivinläming, grund-
läggande matematikinlärning, lärande uppföljning ochsamtvuxnas
utvärdering.

Lärarutbildningskommittén vill betona lärarutbildningens samla-att
de innehåll olika sidor övergripandeutgör stärkasträvan; attav samma
barns och ungdomars utveckling till ansvarskännande, ansvarstagande,
kunniga och kreativa märmiskor. allmännaDet utbildningsområdet
skall därför bidra till detta helhetsperspektiv på individers lärandeatt
och utveckling från förskolan skolan och vuxenutbildningengenom
klargörs. dettal sammanhang skall studenterna få erfarenhet hurav
kunskap och upplevelser kan kommuniceras med hjälp olikaav
språk, dvs. de skall lära sig utnyttja olikaäven kulturella ochatt
konstnärliga uttrycksformer.

det alhnärmaI utbildningsområdet behandlas antal för läraryrketett
centrala kunskapsområden. Lärarutbildningskommittén det ocksåser

angeläget de blivande lärarna får erfarenheter hur kunskapattsom av
bildas och kan organiseras traditionellanär brytsämnesgränser Iupp.
det allmänna utbildningsområdet skall därför ingå tvärvetenskap-även
liga ämnesstudier. Såväl de centrala kunskapsområdena de tvär-som
vetenskapliga ämnesstudiema skall ha tydlig koppling till pågåendeen
forskning. högskolanInom forskningstraditionerväxer framnya som
ibland överskrider discipliner. Kommittén detgängse angelägetser som

de blivande lärarna får erfarenheter också denna forskning.att av nya
centralaDe kunskapsområdena och de tvärvetenskapliga ämnesstu-

diema omfângsmässigt två lika delar skall tillsammans ledastora- -
fram till studenterna förstår de grundläggande principeratt gör attsom
lärare i samverkan förmår organisera pedagogisk verksamhet påatt ett
så mångfacetterat alla barn och elever lär ochsätt utvecklas.att Se
vidare inledningen i kapitel 4 förändratEtt uppdrag för lärarutbildning-
en.
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kunskapsområdenCentrala

frågor lärande ochkunskapsområdena behandlarde centralaEtt omav
bäst utformas förhur läroprocesserundervisning i vid mening samt

till olika innehåll. Studenternai förhållandebarn, ungdomar och vuxna
undervisning och vad dessa fårlärande ochkan olika teoriermöta om

begreppsbildningkunskapsutveckling,konsekvenser för individensför
goda specialpedagogiska kun-vilket pekar på behovetoch tänkande, av

uppmärksammas;aspekter på kunskapskaper. Vidare kan olika t.ex.
etnis-olika åldrar, med olika sociala ochkunskap för individer ivad är

och olika kön.ka bakgrunder av
socialisation, kultur-belyser frågorkunskapsområdeEtt annat om

alla arbetargälla frågor huroch samhälle. kanfrågor Det t.ex. somom
fritidshem och vuxenutbildning kanFörskola, förskoleklass, skola,i

vuxenstuderandes känslaungdomars ochmedverka till alla barns,att
utvecklas. Studenten skalloch solidaritetdemokrati, samhörighetför

internationellt perspektiv för-ihistoriskt, kulturellt ochdärför i ettett
olika livssituation ochbarns och ungdomarskunskapervärva upp-om

livsvillkor. Kunskapsområdeteleversväxtvillkor, liksom om vuxna
värderingar och kunskaperbehandla frågor hurskall systematiskt om
och mellan kulturer,och förändras inomuppstår, vidmakthålles gene-

rationer, individer.ochgrupper
frågor yrkesverksamhetenskunskapsområdeYtterligare sätterett om

och värdegrund i fokus. innebärsamhällsuppdrag, demokrati Det ana-
etik, moral, jämställd-värderingar, i frågalyser de fundament omav av

samhället vilar kan skedemokrati, på. Dettahet, jämlikhet och som
överenskommelserdeklarationer och be-internationellaattgenom

Kunskapsområdet skall medförautbildningen.handlas och beaktas i att
förskolans, förskoleklassens, sko-kunskapstudenterna utvecklar om

historiska utveckling ochfritidshemmens Vuxenutbildningenslans, och
exempelvisinnebär kännedomuppgifter sarnhällsinstitutioner. Detsom

olikakan tolkas och utvärderas pågällande styrdokumenthurom nu
ivärden ochsig identifieranivåer. Studenterna skall lära att normer

innehållmedför val mål,pedagogisk verksamhetsamhället, inse hur av
verk-förs in i pedagogiskvärden ochoch metoder hursamt normer

samhet.

86 barnkonvention,rättigheterna,de mänskliga FN:sdeklarationT.ex. FN:s om
funktionshinder och Salamanca-människor medstandardregler gällandeFN:s

internationell konferens special-viddeklarationen. Den antogs omensenare
inrikt-Spanien juni och omfattar principer,undervisning i Salamanca 1994

med behov särskilt stöd.praxis vid undervisning eleverning och avav
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Tvärvetenskapliga ämnesstudier

De tvärvetenskapliga ämnesstudiema skall uppmärksamma olika sätt
organisera och tillägna sig kunskap och samtidigtatt bidra till studen-

ämneskunnande. Uppläggning och innehållternas skall befrämja den
blivande lärarens förutsättningar alla elever. Samtliga studen-mötaatt

skall sig åt de tvärvetenskapligater ägna ämnesstudiema och dessa
skall konsekvent relateras till kunskapsområdena ovan.

De tvärvetenskapliga ämnesstudiema skall förstås olikasom per-
spektiv på märmiskans tillvaro och livssituation. Inslaget skall öka stu-
denternas förståelse för det ämnesövergripande arbetssättetnär är me-
ningsfullt i jämförelse med ämnesvisa studier. Målet förbere-är attmer
da de blivande lärarna för i skolsituationen samarbeta med lärareatt
med olika inriktningar och specialiseringar för bättre elevernasatt möta
olika erfarenheter, frågor och problem.

De tvärvetenskapliga ämnesstudiemas innehåll skall präglas av en
kunskapssyn där inomvetenskapliga och tvärvetenskapliga aspekter
förenas. Studierna skall hämta sitt stoff och sina metoder från flera äm-

samtidigt. kan orienterasDe visa hur kunskap kan användasmot attnen
verktyg för lösa vardagliga problem. Framför allt syftaratt desom

tvärvetenskapliga ämnesstudiema till studenterna förtrognagöraatt
med i skolan nödvändig samverkan mellan Studenternaämnen. skallen
också få erfarenhet hur kunskap kan organiseras på skilda sätt.av

Lärarutbildningskommittén väljer här exempel på olika områ-att ge
den för illustrera vad dessa kan handlaatt deHursammantaget om.
slutligen utformas skall utvecklas och beslutas lokalt.

Ett område kan belysa människans frågor inför livet, hennes försök
tolka och beskriva tillvaron med såväl verbalaatt ickeverbala ut-som

trycksformer. Via sådant område kan studenterna få insikt iett männi-
kunskaps-skans och bildningsprocess och olika kunskapsformers bety-

delser i denna Inom området kan studenterna få analyserat.ex.process.
vad det innebär verka i samhälle kännetecknas kultu-att ett som av en
rell mångfald.

Ett område kan handla förhållandet mellanannat människa ochom
omgivning, hur människan påverkar miljön och hur hon siganpassar
till sin omgivning. kanTemat inblick i hur människan beskriver dege
lagbundenheter hon iakttagit i och universum. Vidare kan ingånaturen
analyser människans inverkan på konsekvenser dennanaturen,av av
inverkan för allt levande mänskliga ansträngningar avseddasamt att
reglera denna inverkan.

Ett tredje område kan uppmärksamma märmiskans verksamhet och
villkor i såväl i tidsperspektiv. syftarTemat främstnuet tillettsom
analys och förståelse skilda samhällsförhållanden och samhällsfrå-av
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kulturellasociala och faktorer studeras.ekonomiska,Politiska,gor.
påindivider ochmellan samhälleliga strukturer,Relationen grupper

delfokus.kan olikainternationell nivånationell och utgöra

utbildningsområdet skall:allmännaDet
verksamhetsförlagdaminstomfatta 1060 poäng ärpoäng varav-

angelägna för alla lärarebearbeta frågor ärsom-
utvecklinglärande ochhelhetsperspektiv på individersettge-

och tillägna sig kunskaporganiserauppmärksamma olika sätt att-
alla eleverförutsättningarblivande lärarensbefrämja den mötaatt-

för studenter med tidigare in-förkortad utbildningkunna utgöra en-
och specialiseringmotsvarande inriktninghämtade kunskaper

forskning.koppling tillha tydligen-

Inriktningsområdet6.3

kommitténs förslag olikaenligtInriktningsområdet äm-motsvarar
åldrar. Studenterna fårrelaterade till olikanen/ämnesområden t.ex. ge-

för den yrkesutbild-möjlighetval inriktning att ta ansvar egnaavnom
utforma sin kompe-tidigt stadiumprofilering och påningens ett egen

lärare.tens som
utbildning kunskapsområden kansinStudenterna kan rikta mot som

tvärvetenskapliga till sin karaktär. des-eller Inomämnesspeciñkavara
universitets-mellan skolämnen" ochrelationenområden skallsa

inte dessa områden måsteämnen lyftas fram. innebärDet tra-att vara
universitetsämnen, det kantraditionelladitionella skolämnen eller men

Inrikt-utforma dessa inriktningar.skall ha frihetså. Högskolan attvara
bör kopplas till lokalaochskall omfatta minst 40ningarna poäng

högskolan och omgivandeutvecklingsområden vidforsknings- och
vidfördjupning och profileringoch förstärksskolor. initierasPå så sätt

skolväsendeti samarbete medutvecklingsarbetehögskolan samt --
till forskningstudenterna knytssåväloch utbildningen närmaresom

utveckling.och
skall struktureras så deämnen/ämnesområdenInriktningarnas att

i skolan och lärandet skallvad undervisningenomfattar såväl frågor om
lärande skall ske hos elever.förhandla betingelsema att ettom som

sammanhang, didaktiska prin-exempelvisMed betingelser häravses
socialisation och kulturfrågor.lärande,för undervisning ochciper

från det allmän-samordna kunskapsområdenhandlar detFrämst attom
studenternaämnen/ämnesområdenutbildningsområdet med de somna

inriktning.läser som
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traditionella skolämnen,kan för lä-Exempel på inriktningar vara
eller tvärvetenskapligararutbildningen universitetsämnen ämnes-nya

existerande kompetensområden. Inriktningamastudier också i dagmen
ämnes-/kompetensmässigt smala och djupa och därvidkan vidare vara

föralternativt konstruerasbygga på varandra ämnes-att storge en
för lärare skall verka i små skolor./kompetensmässig bredd, t.ex. som

med inriktning härsyfte illustrera vadI presenterasatt som avses
omfång skall enligt kommitténBenämningar ochnågra exempel. ut-

Inriktningen skall dock omfatta minstvecklas och beslutas lokalt. 40
befintliga skol- /universitetsämnenInriktningarpoäng. motsom svarar

franska,idrott, svenska, engelska, historia,bild, musik,kan t.ex. vara
Samhällsorienterande ellermatematik, biologi, ämnen NO natur-SO

dessutom universi-orienterande Inriktningar kanämnen. utgöras av
utanför lärarutbildningen.tradition stått Dessatetsämnen nyasom av

miljövetenskap, kulturvetenskap ellerkanuniversitetsämnen t.ex. vara
ungdomsvetenskap.bam- och

tvärvetenskapliga studier ellervidareInriktningar kan utgöras av
i förskola, förskoleklass, skola och/ellertematiska områden finnssom

teknik och kommunikation, miljö och överlev-vuxenutbildning t.ex.-
kommunikation och media; eller byggtsnad, språk och kultur, som upp

barns socialisation och lärande, etnicitet ochvid högskolan, småt.ex.
och konstnärliga uttrycksformer. det tredjemångkulturalitet, estetik För

kompetensområden inryms inomolikakan inriktningar mot somsvara
skrivprocesser, förskola ochlärarprofessionen läs och yrkesroll,t.ex.-

studie- och yrkesvägledning ledar-yrkesroll,fritidshem och samt
skap/skolledning.

Inriktningen skall:
minst Verksamhetsför-omfatta minst 1040 poäng ärpoäng varav-

lagda
successiv fördjupninginnebära-

omfatta nivåerna i vissa fallpåbyggbar l-40 samtattvara genom-
ellerl-60 41-80även

lärande skall skebelysa betingelser för att ett-
kompetensutveckling för redan verksamma lärarekunna utgöra en-

distansutbildningviat.ex.
koppling till forskning.ha tydligen-
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6.4 Specialiseringsområdet

Syftet med specialiseringskursema de skall detär möjligt förgöraatt
studenterna ytterligare profilera sin lärarkompetens för-att genom en
djupning eller breddning utbildningen och för verksamma lärareen av

utöka sin utbildning på motsvarande Specialiseringenatt kansätt. också
innebära perspektiv t.ex. åldersperspektiv på inriktningsdelenett nytt
eller breddning utanför den tidigare inriktningen. Specialiseringenen
kan vidare delar eller identisk med vissa inriktningskurservara av men
också stå fri från dessa kurser. Vissa kurser kan kopplas till lärares yrk-
esverksamhet t.ex. delvis Verksamhetsförlagd utbildningsom en men
till skillnad från inriktningskursema bör det inte finnas generella krav
på detta. Specialiseringskurserna bör, i likhet med inriktningarna, vara
tillgängliga för verksamma lärare. På så kan blivande och erfarnasätt
lärare, ibland via eller på distans, i ochnätet kurs,mötas vil-en samma
ket torde berika båda utbyte kurserna.gruppemas av

Specialiseringsdelen skall omfatta sammanlagt minst 20 eller 10 +
och10 kan således slags spetskompetenspoäng inom olikautgöra en

ämnen/ämnesområden, dvs. ytterligare fördjupning inriktningen.av
Specialiseringskurserna kan då 41--60 och/eller 61--80motsvara po-

och kan antingen specialutformadeäng för lärarutbildningens be-vara
hov eller hämtas det fristående kursutbudet eller andra utbild-ur ur
ningsprogram. valfrihetDenna för inflytande ochöppnar ett ansvarsta-
gande för studenterna.

Specialiseringskurserna skall i hög utsträckning tillgängliga viavara
modem kommunikationsteknik, dvs. på distans via eller via CD-nätet
rom/motsvarande. innebärDet studenterna vid lärosäte kan läsaatt ett

specialisering utvecklats vid högskola i landet på sikten som en arman
internationellt. utvecklingäven Denna det möjligt för ochgör motive-

landets högskolor fördjupa sig inom eller flera kunskaps- ochatt ettrar
forskningsområden. Lokalt utvecklas på sikt spetskompetenser blirsom
nationellt tillgängliga och totalt bredare utbud kan komma flerett, sett,
studenter och verksamma lärare till del.

Specialiseringskurser distribueras på detta studenternasättsom ger
parallellt med kunskaper inom specialiseringen erfarenheteräven- -

och kunskaper hur de blivande lärare kan arbeta med modemom som
kommunikationsteknik i den pedagogiska yrkesverksamheten. Dvs.
kunskaper och insikter informationsteknik pedagogiskt verktygom som

dess förutsättningar, möjligheter och begränsningar.-
De specialiseringskurser med hjälp modern kommuni-som ges av

kationsteknik kommer också lättare tillgängliga för redan verk-att vara
lärare. lärare kanDessa eller mindre individuellt kompe-samma mer

tensutvecklas breddning, fördjupning komplettera sinattgenom
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kangrundutbildning med specialiseringar. på få tillgångDe så sättnya
till aktuell forskning kunskapsområden.och nya

Pâ liknande det gäller inriktningsområdet illustre-sätt närsom ovan
här vad kan med specialiseringen. Benämningar ochras som avses om-

fång skall i slutänden utvecklas och beslutas lokalt. Specialiseringen
fördjupning ämnesfördjupning inriktningenkan t.ex. sevara en av

fristående breddning i förhållandeexempel eller till inrikt-ovan en
ningen via universitetsämnen idé- och lärdomshistoria,t.ex. som so--
ciologi, ñlosofi, miljövetenskap, kemi, matematik Vidare kanetc. spe-
cialiseringen perspektiv på inriktningen fokus påutgöra ett t.ex. en-
specifik åldersgrupp kultur med inriktning barn, samhälls-mot yngre
kunskap inriktning åldersintervall,med visst naturkunskap medmot ett
inriktning "ungdomar/vuxna eller på kunskapsområdemot ett som
bam- och ungdomsvetenskap, folkbildning, vuxenpedagogik, integra-

förskola Specialpedagogik, jämställdhettion skola, och genuspers--
pektiv, gruppdynamik konflikthantering,mångkulturalitet, och ochsex
samlevnad, kommunikation och internationalisering.IT samt

Specialiseringen skall:
omfatta och organiseras individuella eller kol-minst 20 poäng som-
lektiva kurser eller20 10 10poäng poäng+om

komplettering till, breddning och/eller fördjupning ellervara en av-
perspektiv tidigare studierett nyttge

kunna kompetensutveckling fördjupning, breddning,utgöra en-
komplettering för redan verksamma lärare
kunna deltagandeorganiseras för nationellt t.ex. via distansutbild--
ning
ha tydlig koppling till forskning och möjligt lokalt utveck-omen-
lingsarbete.

verksamhetsförlagda delarna6.5 De

Lärarutbildningskommittén kapitel redovisat sinhar i tidigare påsyn
betydelsen lärarutbildningen delvis Verksamhetsförlagd ochärattav
vad denna del innehålla. avsnitten allmänt utbildningsområdebör I om

inriktningoch de båda skall innehålla Verksamhetsför-attovan anges
lagda delar vardera. Förslaget innebär jämfört medminst 10 poängom
dagens lärarutbildningar dels i de flesta fall, ökad omfattning denen, av
verksamhetsförlagda utbildningen, dels möjlighet till ökatdelen ettav
djup i den del utbild-praktiska yrkeskunskapen störreattgenom en av
ningen kopplas till den kommande yrkesverksamheten. Nedan redovi-
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kommittén vad de verksamhetsförlagda delarna på generellt planettsar
kan innehålla.

allmännaDet utbildningsområdets verksamhetsförlagda inslag skall
studenterna praktiska erfarenheter det kommande yrket ochge av ge

perspektiv på de teoretiska studierna. erfarenheterDessa kan ut-vara
gångspunkt för teoretiska studier inom utbildningen.I de verk-senare
samhetsförlagda inslagen får studenterna möjlighet till övning för att
utveckla praktisk yrkeskunskap och förmåga till reflektion de fo-över
kus, uppgifter och spörsmål behandlas i de centrala kunskapsom-som
rådena och de tvärvetenskapliga ämnesstudiema i det allmänna utbild-
ningsomrâdet.

verksamhetsförlagdaDen delen inriktningen skall systematisktav
förbereda studenterna för kommande yrkesverksamhet, bl. atta. genom
de får lära andras erfarenheter. Det innebär de både självständigtattav
och under handledning får sina kunskaper i ämnen/ämnes-omsätta
områden. skall få tillfällenDe goda sig i skapa betingelsertränaatt att
för och åstadkomma lärande i ämnet/ämnesområdet hos alla elever,

också utveckla förmågan kunna bedöma och värdera eleversattmen
lärande och utveckling.

Vidare skall den verksamhetsförlagda delen befrämja utvecklingen
vetenskapligt förhållningssätt till läraryrket- fördjupatett t.ex. ettav

på förhållandet mellan teori och praktik. Via dessasynsätt praktiska
studier förbereds studenterna för i framtid kunna arbeta iatt en ar-
betslag, vilket bäst sker de ingår i arbetslag. skallDe dåatt ettgenom
aktivt följa arbetslagets planering och delta i det löpande arbetet som
arbetslaget för. verksamhetsförlagdaDen delen skall dessutomsvarar

utgångspunkt för teoretisering och kunskapsbildning- t.ex.vara genom
studenterna möjlighet utveckla begrepp och teorier för tör-att att attge

stå skillnaden mellan universitetsämnen och skolämnen eller förståatt
vad förenar små barns lärande och lärande.som vuxnas

6.6 Examensarbetet

Examensarbetet skall, Lärarutbildningskommittén diskuterat när-som
i föregående kapitel, få studenterna fördjupa de kunskaper deattmare

inhämtat under sina studier såväl i det allmänna utbildningsområdet
i inriktningen. specialiseringenNär inneburit fördjupning ellersom en

perspektiv tidigare studier kan denna ligga till förgrundävenav exa-
mensarbetet. Enligt kommitténs uppfattning kan examensarbetet med
fördel förläggas tids- och poängrnässigt till inriktningen eller even-- -
tuellt specialiseringen. Skälet härtill inriktningen studentensär utgöratt
kompetensprofil blivande lärare och det denna skall för-ärattsom som
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skall förmågaExamensarbetet studentenexamensarbetet.djupas via ge
isina inhämtade kunskaperreflekterametodisktpå översättatt ett re-

yrkesverksamheten.den kommandelation till

lärarutbildningens möjligheter6.7 Den nya

möjligheter till kombina-visa på denedanKommittén kommer att nya
förden föreslagna strukturenproñleringsmöjligheterochtions- nysom

också i avsnittKommittén kommer 9innebär.lärarutbildning att, av
lärarutbildningenexempel på hur i denkapitel, någradetta nyamange

specifikaspecialisering-ar vilka vissaochvälja inriktning-arkan ger
dem får inom någrahuvudsakkompetensprofiler i motsvarar mansom

lärarutbildningsprograrnmen.de nuvarandeav

kombinationerindividuellaNya och

ingick istatligt regleradelärartjänstemaUnder den tid då systemetvar
Skolförordningen innehölldåvarandefasta ämneskombinationer. Den

ingick i deundervisningsämnenvilkasåledes bestämmelser somom
i skulleutbildning lärare dessavilkenolika tjänsterna och ämnensom

antalet betyg/poänguniversitetsärnnensåvälha. Därvid reglerades som
riksdagens beslutgrundskollärarutbildningDenämne. som genomper

den tidigare klasslärar-rskr. 366UbU 31,1984/852122,prop. ersatte
inrikt-grundskolan 1988/89 hade tvåförämnesläramtbildningenoch

respektiveundervisning i årskurserna 1-7ningar, nämligen motmot
årskurserna hade sinGrundskollärarutbildning för 1-7årskurserna 4-9.

naturvetenskapligaochmatematikdels inriktning ämnen,mottur en
Grundskollä-samhällsvetenskapligaochdels svenska ämnen.moten

olikariksdagsbeslutet femhade enligtrarutbildning för årskurserna 4-9
matematik/naturorienterande naturoriente-specialiseringar; ämnen,

prak-Samhällsorienterandesvenska/språk,rande ämnen samtämnen,
högskole-kombination med Eftertisk-estetiskt i ämne.ämne annat

beslutmed ochreformen då linjerna1993, ersattes upp-program om
decentraliserades högskolan,utbildningarna tillolikaläggningen deav

ämneskombinationerspecialiseringar ochinriktningar,antalet olikahar
varierarinom 4-9-utbildningama, ochsärskiltutökats väsentligt, nu

till högskola.från högskola
ämneslärarlinjenden gamlaläraregymnasieskolansFör ersattes av

tvåämneskombi-utbud fastavanligen medgymnasielärarlinjen, ett av
före-finns dock inte några centralaavregleringenSedan 1993nationer.

gymnasielärarprogrammet.ämneskombinationer förskrifter fastaom
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Högskoloma erbjuder emellertid fortfarande i regel lärarutbildning
för såväl grundskolan för gymnasieskolan i vissa ämneskombina-som
tioner studenten har välja mellan. Studenten har i dessa fallatt ingasom
andra möjligheter själv påverka valetatt ämnen sökaän attav genom
till den högskola erbjuder inriktning eller ämneskombinationsom en

bäst önskemålen. Undantagetmotsvarar gymnasielärarpro-ärsom
på vissa lärarutbildningsorter där eftergrammet 1993 infört attman en

student endast söker ingângsämne och sedan fritt får väljaett sitt
andra ämne.

finnsDet också möjligheten för dem redan fullgjort ämnesstu-som
dier och först därefter fattar beslutet bli lärare i grundskolan 4-9att
eller gymnasielärare söka till den praktisk-pedagogiskaatt utbildningen

40 Denna till lärarexamenpoäng. innebärväg frihet förstörreom en
studenterna kombinera Det förutsätter dockatt ämnen. de tidigareatt
har läst sådana skolämnen.ämnen motsvararsom

majoritetenFör lärarstudentema gäller dock de får hålla tillattav
godo med den kombination högskolan erbjuder.ämnenav som

dagI måste student före påbörjad utbildning välja mellanen en att
bli antingen förskollärare, fritidspedagog, grundskollärare, bildlärare
eller någon lärarkategori. Grundskollärarutbildningen skallannan avse
antingen eller något äldre elever och urval vissa iettyngre ämnenav
grundskolan.

Den struktur för lärarutbildning Lärarutbildningskommitténny som
föreslår innebär betydligt möjligheter förstörre lärarutbildningsanord-

erbjuda kombinationer och föratt studenterna kombineranaren attnya
inriktningar och specialisering-ar till individuell kompetensprofil.en
Studenternas möjligheter välja kommer fortsättningeniatt även att vara
beroende högskolornas kursutbud. Kommittén förutsätter allaav att
högskolor försöker erbjuda de inriktningar kommunerna har störstsom
behov Högskoloma bör också samverka för bredda det möjligaattav.
valet för den enskilde studenten. Det Lärarutbildningskommitténsär
förhoppning både högskolorna och studenterna medatt tiden blir allt

benägna utnyttja den lärarutbildningens möjligheter.attmer nya
Specialiseringen enligt kommitténs bedömningär det inslag i den

lärarutbildningen där de olika högskolorna kommer ha detnya att mest
diversiñerade utbudet. Specialiseringskursema bör bli intressanta också
för andra lärarstudenter och i vissa fallän också kurser ingår ivara som
andra utbildningsprogram eller i det fristående kursutbudet. Framför
allt kan specialiseringskursema fungera kompetensutvecklingskur-som

för verksamma lärare. kan förväntaMan sig många dessaser att av
kurser helt eller delvis, och med hjälp modern kommunikationstek-av
nik, anordnas distansutbildning. Härigenom behöver lärarstuden-som

val specialisering inte begränsastemas till den högskolansav ut-egna
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flytta till högskola forbud. Studenter behöver inte heller atten annan
tennins omfattning.igenom kurs eller halven om en en

Lärarutbildningskommittén föreslagna strukturen detDen görav
förändra och komplettera inriktningar ochmöjligt för högskolorna att

innehållet i dessa från termin till termin.specialisering-ar liksom Det
snabbare tillgodose krav på för-möjligheter för högskolorna attöppnar
hittills varit möjligtlärarutbildningen vad med denyelse än re-somav

bundna utbildningsprogrammen.lativt
Även perspektiv innebär strukturenavnämarens/arbetsgivarensur

grundskolan och ioch flexibilitet. Både imöjlighet till anpassningen
utbildning kan elevernas val påverka under-grad i gymnasialhögreän

i fall, elevernas val inte till-för lärares tjänstgöring eller,laget värsta-
förskjutningartjänsteunderlag. Drastiskagodoses hänsyn till läraresav

till under följdelevvalen sker knappast från åri ett annat utanett en av
fall skola till den lärare,tendenser förstärks. sådana kandå Iår atten se

sin utbildning medfår kompletteratjänsteunderlag minskar, en nyvars
vill införa viss profil på någon skola harinriktning. kommunEn ensom

lämplig specialiseringskurs pålärarna genomgåmöjlighet låtaatt en
distans.

förutsättningar för studenternaden strukturen finns såledesI attnya
med individuella kombinatio-skall skaffa sig lärarutbildningkunna en

studenterna möjlighet kombineraocksåDet attsystemet gerner. nya
utbildning med flera inriktningar eller fleraoch dessutom utöka sin

specialiseringar.
exempelvis utbilda sig för både undervisa istudent kanEn att ex-

för arbeta elevernaempelvis naturvetenskapliga och med påämnen att
elever kan då utnyttja lärarens kun-fritid. blivande lärarensderas Den

fritiden.naturvetenskaplig verksamhet på Enskaper för någon även
inriktning förskolan med inriktningstudent kombinerar mot ensom en

vidare barnens intresse förläs- och skrivinlärning kan bygga påmot
blivandeaktiv läsförmåga.språk och bokstäver tills barnen når Enen

läs- skrivin-gymnasieskolan kan också studera ochlärare i svenska i
elever med bristerläming och utbildad för undervisabli bättreännu att

yrkesämne kan väljaoch skrivförmåga. blivande lärare ii läs- En attett
svårigheter lära sigstudera också hur stöder elever med att mate-man

matik.
antal tjänstgöring åter vilja stude-verksam lärare kan efter årsEn ett

arbeta inom delvid högskolan antingen för kunnaatt aven annanra
för vidga perspektiven påskolan alternativt skolform eller atten annan
komplettera eller fördjupaarbetet for ämnesmässigtdet eller att enegna

och specialiseringbefintlig kunskap. med inriktningredan Systemet gör
barns lärande, specialiseringdetta möjligt. inriktning småEn motmot

inriktning medkonfliktlösning eller undervisning ettmot av vuxna, en
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eller specialisering med ämnesfördjupningämnenytt exempelären en
sådana val.
Ett arbetslag i skolan kan behöva komplettera sin sammantagna

kompetens eller några medlemmar i arbetslagetatt studerargenom en
specialiseringskurs. kanDet specialpedagogisk kurs, äm-en vara en en

nesfördjupning/-uppdatering, kurs IT-pedagogik, arbetsfor-en om om
i multikulturella miljöer, uppföljning och utvärderingsmetodermer om

Äveneller jämställdhet könsteorioch i undervisningssammanhang.om
skolan/kollegiet helhet kan låta viss personal läsaattsom genom spe-
cialiseringskurser kontinuerligt utveckla och sin kompetens.anpassa

kanDet exempelvis gälla kurser i pedagogiskt ledarskap, specialpeda-
gogik, entreprenörskap eller liknande.

Som kommittén tidigare visat kan såväl inriktningar specialise-som
ringar utformas så de ämnesstudier- i eller flerautgöratt ett ämnen -
eller övergripande/tvärvetenskapliga/nya kunskapsområden eller per-
spektiv-/profileringskurser i förhållande till andra delar utbildning-av

Flertalet framförallt inriktningarna torde, enligt kommitténs be-en. av
dömning, komma ämnesstudier i olika formerutgöras och kom-att av
binationer.

påExempel organisering kombinationen inriktning ochav
specialisering

Uppläggningen och innehållet i ämnesstudier kan varieras med hjälpav
med inriktningar och specialiseringar.systemetav

Kommittén belyser med följande exempel från engelska hurämnet
ämnesstudier kan riktas olika elevåldersgrupper olika kom-mot genom
binationer inriktning-ar och specialiseringar. Engelska kanav orga-
niseras och individen studeras på minst olikatre sätt.av- -

det förstaFör kan lärarutbildningen erbjuda inriktningen engelska
där studeras åldersinriktning.ämnet Inriktningen omfattar minstutan
40 och däri ingår engelskdidaktik, dvs.poäng hur kunskapsstoffet dis-

och blir tillgängligt för elevgrupp. Därefter väljer studentenponeras en
specialisering med åldersperspektiv på engelska belyseretten som an-

tingen hur små barn lär, hur ungdomar lär eller hur lär.vuxna
Studierna i specialiseringskursema upplagda på sådantär ett sätt att
frågor gällande barns respektive ungdomars och lärande ivuxnas eng-
elska innehåll. Studenten fårutgör till delar själv förett stora ta ansvar

integrering med inriktningen sker.att en
Ett organisera inriktningensätt engelska denannat inne-att är att

hållsmässigt profileras viss åldersgrupp; åldersgruppenmot ären
inbyggd i inriktningen och kunskapsurvalet därmed till ele-anpassat
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i visst åldersintervall. Därvid ingår språkdidaktik,ett i detta fall hurver
kunskapsstoffet disponeras och tillgängligt för åldersmässigtgörs en
bestämd elevgrupp. sådanEn inriktning kan sedan kombineras med en
specialisering fördjupar engelskkunskapema den kursenutan attsom
behöver innehålla didaktik eller åldersinriktad. Den kan ocksåvara
kombineras med inriktning i språk eller med in-ett annaten annan en
riktning i sig innehåller flera ämnen.som

Ett tredje alternativ inriktningen läses i förstaär exempletatt som
med den skillnaden inriktningen består 30att poängovan men av eng-

elska med språkdidaktiskt perspektiv och 10 integrerade,ett ål-poäng
dersinriktade studier där viss åldersgrupps lärande i främmandeen

Ävenspråk innehållet. dennautgör inriktning kan sedan kombi-typ av
med specialisering fördjupar engelskkunskapemaneras utanen attsom

den kursen behöver innehålla didaktik eller åldersinriktad.vara
Dessa exempel på olika organisera ämnesstudiersätt att avseddaär
belysa de möjligheterna för lärare underatt grundutbildningenattnya

skaffa sig eller efter tids yrkesverksamhet kompletteraatt sinsenare en
utbildning till individuell eller bredare kompetens vadänen mera en

möjligt i den nuvarande lärarutbildningen.ärsom
Den lärarutbildningen kan också utnyttjas så lärare fårattnya en en

smalare och djupare utbildning inom begränsat ämne/ämnesområde.ett
Således kan inriktning omfatta 60 i ochpoäng ett äm-en samma
ne/ämnesområde och sedan kompletteras med specialisering i formen

fördjupning eller åldersprofilering. Ytterligare möjlighetav en ären en
två inriktningar i kombinerasatt 1-40ämne 41-80poäng +samma

poäng. kanDet tillämpligt för studentert.ex. bliattvara som avser
lärare i praktisk-estetiskt för brett åldersintervall.ett ämne ett

Ett exempel kan student villannat ha djupare kunska-vara en som
i matematik för kunna undervisa på gymnasieskolansatt t.ex.per na-

turvetenskapliga Han/hon kan bygga på sin matematikinrikt-program.
ning med eller flera specialiseringar formi fördjupningskurser ien av
matematik.

Det således möjligtär lärarexamen med endastatt ta ämneett ut-en
det allmänna utbildningsområdetöver kärnan. sådanEn ettämneslära-

kommer knappast kunna få heltidstjänstatt påänre annat storaen
skolor. Lärarutbildningskommittén därför studenter normaltattanser
bör avrådas från begränsa sin utbildning till endastatt ämne.ett

Trots det sedan finns1988 möjlighet inomatt för grund-att ramen
skollärarutbildningen kombinera praktiskt-estetiskt medämne etts.
visst finns parallellt de s.k.ämne ettämnesutbildningamaannat kvar
inom det praktiskt-estetiska området. korresponderarDe med
ettämnesexamina i dagens examensordning föreskriver iblandsom
mycket omfattande studier i det aktuella Musiklärarexamenämnet. om-
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bildlä-musik sådan liksomfattande varav 120160 ärpoängpoäng en
och slöjdlärarexamen kräver 80idrottslärar-hushållslärap, po-rar- , utbildningar fortfa-Sökandetrycket till dessai respektive ämne. äräng

tvåämneskombinatio-grundskollärarutbildningamastillrande högre än
i allmänhetheltidstjänstgöringmöjligheterna till sämreärtrots attner,

i skolsystem.för ettämneslärare dagens
kommittén föreslår innebärlärarutbildningsstrukturDen attsomnya

flexiblare utbud, och där-erbjudaläramtbildningsanordnaren kan ett
för studenternamed utökade möjligheter sättaatt samman examenen

med eller kun-kombineraspraktisk-estetisktdär ämneämne annatett
estetik/konstnärligabiologi, slöjd ochidrott ochskapsområde, ut-t.ex.

sådanSamhällsorienterandebild och Entxycksfonner eller ämnen.
möjligheter få arbeta hel-lärarekombination störreämnen attger enav

andra fördelar ikan finnasmindre skolor.tid på Det även t.ex.även -
organiseringendenarbetslag eller iformeringen ämnes-avegnaav

med kombinera idrottundervisningenövergripande inslag i att t.ex.-
kunskapsområde.ellermed ämne annatettannat

för arbete inomLärarutbildning6.8

fritidshemförskoleklass ochförskola,

har två inriktningar,ungdomspedagogiskNuvarande bam- och examen
arbete fritidspedagog.ocharbete förskollärare motmot en somsomen

anordnas flertalet högskolorbåda inriktningarna,De som svararavsom
utbildningenvissa delarlärarutbildning, har oftastför gemensam.av

förskolaninom för-i dag huvudsakligenFörskollärare arbetar samt
förskola-förskoleklass-grundskola medförskoleklass. Integrationen att

skolbar-i arbetslag kring definnas medförskollärare kanäven yngre
nen.

de huvudsakligenfritidspedagoger gäller påFör sätt att ar-samma
de i alltskolbamsomsorgen,inom fritidshem ibetar attmen numera

grundskolan.arbetslag/kollegier inommedverkar iutsträckningstörre
till grundskolordag lokaliseradeiallra flesta fritidshemmenDe är

fritidshemsverksam-och den frivilliganärheteller deras omedelbara
obligatoriska skoldagen. Fri-med denallmänhet integreradheten iär

verksamhetsområdeninom andrafinns ocksåtidspedagogtjänster än
ungdomspsykiatrisk verksamhet,ochfritidshem, barn-skola och t.ex.

kriminalvården.behandlingshem och inom
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Såväl förskollärare fritidspedagoger kan arbeta inom grund-som
skolan såvida de har utbildning för den undervisning de skall be-en
driva".

Enligt föreskrifterna i skollagen förskoleverksamhetens uppgiftär
pedagogisk verksamhet erbjuda barn, inteatt går i skolan,genom som

fostran och omvårdnad. Skolbamsomsorgens uppgift kompletteraär att
skolan och erbjuda bam meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.en
Förskoleklassen, skolfonn, skall stimuleraär utvecklingsom en egen
och lärande hos barn lixom. höstterminen det år barnet fyller år tillsex

barnetdess börjar skolan.

Mot fördjupad utbildningen

förslagetI till lärarexamen kapitel 8 lärarutbildningsexaminaNya an-
Lärarutbildningskommittén för undervisning och pedago-attger arman

gisk verksamhet i förskola och fritidshem krävs minst 140 Detpoäng.
innebär den tidigare utbildningen till förskollärare och fritidspeda-att

120 kommer upphöra.poäng Förutom det för alla lärareattgog om
allmänna utbildningsområdet 60 skall utbildningen omfattapoängom
inriktning minst 40 antingen med inriktningpoäng, försko-motom en
lan eller med inriktning tiitidshem. bådaI fallen skall utbild-moten
ningen också innehålla specialisering minst 20 poäng.om

Inom det totala 140 finns möjlighetprogrammet poäng väljaattom
ytterligare specialisering 20 breddning ellerpoäng perspek-en om som
tiv. Alternativt kan inriktning totalt 60 kombineras medpoängen om en
specialisering 20 Såväl inriktningen förskolanpoäng. in-motom som
riktningen fritidshem kan ha särskild betoning, kulturmot ocht.ex.en
estetik, bam och naturvetenskap, lek och rörelse, barns språkutveck-
ling, bam och ungdomsvetenskap.

Bakgrunden till kommitténs förslag förlängning med 20om en po-
den tidigare utbildningenäng står finna i de omfattande föränd-attav

ringar under 1990-talet skett för de personalkategorier arbetarsom som
med barn i förskoleåldem och för dem verkar med barn ochsom ung-
domar inom fritidshem. finns fleraDet motiv för likvärdig ut-en mera
bildning oberoende barns ålder: Yrkesuppdragets karaktär ochav
komplexitet, samhälls- och yrkesuppdraget i relation till barns och ung-
domars utveckling också visioner i svensk utbildningspolitik. Detmen
ställs krav på förskolan har uppdrag bygger påettnya som nu som en
läroplan och inte uppgift bygger på råd och anvisningar. detAtten som
fortfarande finns påtagliga skillnader i den tidsmässiga omfattningen av

37Skollagen, 2 kap. 3§.
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barn och för äldre barn ochför å sidan småutbildningen lärare enaav
grad med utbild-sidan, hänger i högungdomar å den andra samman en

ningstradition.
blev statlig angelägenhet årUtbildning för arbete med små barn en

införts.folkskoleseminarier i statlig regidvs. efter det100 år1963, att
familjepolitisk verksam-uppfattas längre enbartFörskolan inte vara en

både barnsutbildningspolitisk, där fokus påocksåhet ärutan nuen
innebär också pålärande.och Det synsättatt ett gemensamtomsorg

från tidig ålder skallutveckling och lärandeoch ungdomarsbarns ut-
tillverksamheterna måstevecklas och de pedagogiskaatt anpassas var-

andra.
innehållsliga prioriteringen i lä-omfattningen ochtidsmässigaDen

skallidén läraren denrarutbildning har hitintills byggt på äratt som
i skolan kvalifikations-fasta kunskaper till elevernaförmedla

främst barn socialisations-uppdraget och att yngreomsorg avser
alltmerkommer lärarens yrkesuppdraguppdraget. Inför 2000-talet att

till barn ochkunskap och allaför bådeförändras attmot omsorgsvara
frågor värdegrund och i videxempel gällerungdomar. Till omsorgom

skolväsendet."helamening alla lärare i
hög kvalitet i förskola, skolautvecklingsplanRegeringens attanger

likvärdighet och rättvisa. godvuxenutbildning fråga Enoch är omen
lära.för individen utvecklas ochförutsättningari livet att attstart ger

utvecklat och befäst pedagogik med detFörskola och fritidshem har en
och lärande ienskilda barnets utveckling centrum.

komplice-enligt kommittén, minst likaKvalifikationsuppdraget är,
eller äldre barn/ungdomar.små barn Ommålgruppen äroavsettrat om

nyfikenhet och lust lära krävs grundläg-skolan skall grundlägga atten
kunskap innehållsligaocksågande pedagogisk kompetens en ommen

skall arbeta inom försko-defrågor. Kommittén att sommenar
ha möjligheten precisi fritidshem skalllan/förskoleklass eller att som

ämne/ämnesområde.andra fördjupa sig inom Dealla lärare också ett
ämnesområden,professionalitet med andrastärka sinbehöver t.ex.

eller svenskasociologi, bild m.m.och ungdomspsykologi,barn-
och mångkulturellti sekulariseratlisationsuppdraget ställer lärare ett

lika centraltutmaningar och därförsamhälle inför är oavsettstora om
i fritidshemmet.finns förskolan, i skolan ellerbarnen i

uppdelningen mellan kvalifikation ochtydligamånga gångerDen
Lärarutbildningskommittén, inte längre, vil-socialisation enligtgäller,

utbildningens inriktning ochfå konsekvenser förket också måste om-

barnmogen skola.för livslångt lärande: Betän-1994:45 Grunden EnSOU
förlängd skolgång.kande Utredningenav om

39 1996/97 ff..Regeringens utvecklingsplan 12 36
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fattning. skildaI dokument har inslag det kallats förskolepeda-av som
gogik framstått önskvärd inspiration också för skolans utveck-som en
ling. Verkligheten i skolan emellertid den grundskolläramaär oñaatt

de konkreta villkoren föravgör förskollärama/fñtidspedagogema.
Eftersom det i skolans värld i dag finns historiskt betingad skillnaden
mellan förskollärarkultur och skolkultur blir utbildningens längd en
central fråga för möjligheten till förändringsarbete i framtiden. Erfa-
renheter från lärarutbildning visar det redan vid försök till samord-att
ning i utbildningen mellan förskola, l-7- och 4-9-utbildning inte sällan
uppstår problem hänger med skilda hos såvälsynsätt stu-som samman
denter hos lärarna i lärarutbildningen.som

Om förväntar sig lärarna i förskolan och skolan skallattman samar-
beta på lika villkor måste deras utbildning jämförbar- vilket intevara
betyder den måste likadan. De måste också fåatt möjligheten fåattvara
tillgång till språk och kunskapsinnehåll.ett gemensamt ett gemensamt
Skall de kollegor framtidi kunna föra dialog kring densom en en pe-
dagogiska yrkesverksamheten förutsätter det inte bara vilja till atten
åstadkomma genuint eller förståelse varandrasett möte motiv ochav
syften. Det måste också finnas ömsesidighet i själva där bådamöteten

påverkas varandras erfarenheter förparterna den skullutan attav egen-
i kulturen går förlorad.arten

Lärarutbildningskommittén konstaterar utbildningens inriktningatt
och omfattning kan central faktor förutgöra motverka vi ochatt etten
dom-tänkande i den praktiska verksamheten. Vad utvecklingenavser
inom grundskolan framhåller regeringen just särskilt integreringen av
den pedagogiska verksamheten för barn och ungdom för nå högreatt
kvalitet i såväl förskolans skolans och fritidshemmens verksamhet.som

integreradEn verksamhet för organisering iöppnar arbetslag därt.ex.
olika personalkategorier kan samverka med varandra i barnens utveck-
ling och lärande. Exempelvis utvecklas fritidspedagogens arbete allt

kompanjonlärarskap med övriga lärare.mot ett Utöver det allmän-mer
utbildningsområdet kan denna lärare, enligt kommittén,na grupp av

behöva fördjupa sin kompetens inom något ämne/ämnesområde t.ex.

°° SOU 1997:21 Växa i lärande. Delbetänkande Barnomsorg och skola-av
kommittén; SOU 1997:157 Att omvärlden. Förslag till läroplanerövra för för-
skolan. slutbetänkande Skolakommittén.Barnomsorg ochav
9 Hansen, M. 1999. Yrkeskultur i fritidspedagogenLäraren, ochmöte. sam-
verkan. Göteborg Studies EducationalIn Sciences 131. Göteborg: Acta Uni-
versitatis Gothoburgensis; 1992.Haug, P. Educational reform by experiment.
The Norwegian experimental educational för 6-years-olds 1986-programme
l990 and the subsequent reform. Stockholm: Orlenius,HLS; 1999.
92Regeringens utvecklingsplan 1996/97:l12 44.
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ungdomssociologi, etnologi, samhällsvetenskap,Specialpedagogik, na-
turvetenskap m.m.

skilda utbildningstraditio-ökad integreringutvecklingEn mot aven
baserad helhetssyn ioch lärande och påbyggd på ut-enomsorgner,

enligt Lärarutbildningskommittén,bildningspolitiken, förutsätter, ut-
lärarkåren. sådanyrkesidentitet hos Envecklandet gemensamav en

inriktningar ochutbildning därutgå ifrån jämförbarmåste menen -
specialiseringar kan variera.

exempel på specifikaVissa6.9

kompetensprofiler

lärarutbildnings-redovisat den föreslagnakommitténSom gerovan
kombina-utveckla och individuellastrukturen goda möjligheter att nya

kunskapsområden. Nedan redovisasochtioner ämnen exem-somav -
föreslagna strukturen leder tilltillämpningar denpel antalett somav-

i dagens uppsättningmotsvarigheter ocksåkompetensproñler harsom
lärarutbildningsprogram.av

Modersmålslärare

modersmålslärare på hemsprâkslä-Mellan och utbildades1977 1988
behörighetoch undervisararlinjen, omfattade 80 poäng attgavsom

kanmodersmålet deendast i modersmålet. dagI ämnenär ett av som
vilket betyder studenterna blirväljas på grundskollärarprogrammet, att

i andra jämte modersmålet. Detbehöriga undervisa också ämnenatt
grundläggande och särskild behö-innebär samtidigt dels kraven påatt

grundskollärarpro-för övriga studenter pårighet desammaär som
resultat ha genomgåttsökande skall med godkäntdelsgrammet, att

förfinns mycket talarmodersmålet.språkprov i svenska och Det som
andrai eller fleramodersmålslärare skall undervisa ämnen.även ettatt

detjänstgöring osäkerenskilda modersmålsläramasDe är änmera
förändras. Oñaelevunderlaget snabbt kanflesta andra lärares, eftersom

Skolans allmän-för heltidstjänst.inte tillräckligt elevunderlagfinns en
förverkligasmed invandrarbakgrundintentioner få fler lärareattna

undervisar också i andrasnabbt modersmålslärare ämnen än mo-om
dersmål.

modersmåls-funnits få sökande tillSedan emellertid så1993 har det
utbildningen inte kun-inriktningen gmndskollärarprogrammetinom att

alltför få studenter klarar inträ-främsta orsakernaDe är attnat starta.
särskilduppfyller kraven för behörighet. Endesproven i svenska eller
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orsak har antagligen varit den osäkra arbetsmarknaden förannan mo-
dersmålslärare.

Det tveksamt detär huvud finnsytterst över tillräckligttagetom
många potentiella sökande uppfyller kravet på s.k. balanserad två-som
språkighet. Skälen till detta helt naturliga. Nyetableradeär invandrare
har vanligen begränsade kunskaper i svenska, eftersom de inteännu
hunnit komma tillräckligt långt i sin utveckling svenska språket.av
Däremot har de vanligtvis sådana kunskaper de uppfyller språkkra-att

i modersmålet. demHos bott länge i landet varierar däremotven som
färdigheten i svenska språket alltifrån inga kunskapernästan alls till

infödds kompetens.nästan Andra generationen till invandrare ochen
flyktingar, i sin har till delen svensk skolunderbyggnadtur, största en
och goda kunskaper i svenska språket, de kan ha begränsningar imen
modersmålet, vilket medför de i stället kan ha svårt klaraatt språk-att

på det området.proven
Eftersom de söker till den reguljära utbildningen för moders-som

målslärare har skiftande kunskaper i sitt modersmål och svenska detär
enligt kommitténs uppfattning orealistiskt begära så goda kunskaperatt
i både modersmålet och svenska samtliga sökande ska kunnaatt under-
visa såväl i modersmålet i något eller några andra Sökandeämnen.som

saknar tillräckliga kunskaper i svenska för kunna undervisa isom att
andra modersmåletäven kanämnen såledesän begränsa sina studier till

det för alla lärare allmänna utbildningsområdet och inriktningen mot
undervisning i modersmålet specialiseringskurs-er. Härigenomsamt
skulle möjligheterna till det blir tillräckligt många utbildadeatt mo-
dersmålslärare öka. Dessa studenter skall, för ha sådana kun-att antas,
skaper i svenska de svårigheter kanatt genomgå utbildningenutan på
svenska och utföra sina kommande arbetsuppgifter, nämligen att un-
dervisa i modersmål och studiehandledning. Kunskaperna ige mo-
dersmålet och svenska skall dokumenteras i språkprov. Grundläggande
behörighet bör krävas och eventuellt särskild behörighetäven inom
vissa ämnen.

Lärarutbildningskommittén förslår utbildningen lärare iatt av mo-
dersmålet skall omfatta sammanlagt 140 dvs. det allmännapoäng, ut-
bildningsområdet 60 inriktningpoäng, 60 poängom samten om en
specialisering 20 Efter studier det allmännapoäng. utbildnings-om av
området och inriktningen undervisning i modersmål och studie-mot
handledning på modersmål skall läraren behärska både modersmålet
och svenska i tal och skrift, ha goda kunskaper båda språkensom upp-
byggnad för kunna jämföra språken sinsemellan.att Läraren skall vara
väl förtrogen med faktorer påverkar den tvåspråkiga utvecklingensom
hos barn och ungdomar i den språkgrupp läraren Lärarenrepresenterar.
skall ha goda kunskaper kultur och samhällsliv i de kulturerom
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med både synliga ochvardagskulturHit hör bl.a.han/hon tillhör. osyn-
kultu-muntlig tradition och andralitteratur,liga regler och levnadssätt,

minoritetskultursärskilda insikter i denskall harella fenomen. Läraren
kunskap mellankultu-hahan/honi Sverige representerar samt omsom

kunskaperskall vidare ha sådanakommunikation.rell Läraren att
samhälls- och naturorien-framför alltstudievägleda inomhan/hon kan

matematik.terande ochämnen
sedan komplettera sin utbildningkanmodersmålslärareutbildadEn

i ytterligare någotkunna undervisainriktning förmed någon attarman
det i omedelbar anslutningkanVissa studentereller några göraämnen.

modersmålsundervisningen. bå-Förslutfört inriktningentill de motatt
val-särskild behörighet för denskall uppfylla kraven pågäller deda att

imycket goda kunskaperbör det krävasinriktningen.da Därutöver
del utbildningen börspråkprov. dennadokumenterade i Isvenska av

studenter.svenskasamläsning ske med
År modersmålslä-verksammai 2 000fanns det Sverige1997 nästan

hemspråkslärarlinjen och drygt 100genomgåttEndast har300carare.
Skolöverstyrelsen. de övrigaAv 1 600behörighetstörklaratshar av

utländsk eller svensk lärar-har 400modersmålslärama närmare annan
s.k. behörig-lärarutbildning och har400utbildning. 800 saknar annan
lärare.tjänstgöringoftast längre erfarenhethet, dvs. somav

modersmålslärare mycketverksammafinns således blandDet en
dem har lång erfaren-lärarutbildning. Mångaandel saknarstor avsom

särskildahittills inte funnits någraharmodersmålslärare. Dethet som
vidareutbildatmodersmålslärare.vidareutbildningskurser för De som

första handvidareutbildningskurser ii ordinariesig har deltagit som
ämneslärare.mellanstadielärare ellersig till låg- ellervänt

föreslår regeringen uppdrar åt någonLärarutbildningskommittén att
modersmålsläraresärskilda kurser förhögskolor anordnaeller några att

bör ivariera mellan olika läsår. Kursernavilka kani vissa ämnen,
Ävenämnesdidaktiska färdigheter.ochhand ämnesteoretiskaförsta ge

sig till bred kategori lära-vändervidareutbildningskurserde en avsom
avsedda för modersmålslärare.särskiltha visst antal platserbör ettre

93 hemspråkslärarlinjen endastgenomgåttOmkring har1 200 menpersoner
Tuomela,lärare. Hyltenstam, V.verksamma Se K.,dessa300 är somav

minoritetsundervisning-Invandrar- ochTvåspråkighet med förhinder1996.
Studentlitteratur.Sverige. Lund:ien
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Studie- och yrkesvägledare

Den nuvarande utbildningen till studie- och yrkesvägledare omfattar
sammanlagt och120 vid högskolor; Högskolan Malmö,poäng treges
Lärarhögskolan i Stockholm och Umeå universitet. harDen såvälen
beteendevetenskaplig samhällsvetenskaplig grund. Examensbe-som
skrivningen för studie- och yrkesvägledarexamen framgår bilagaav

finnsDet ofta inte för heltidstjänst studie-avsattaresurser en som
och yrkesvägledare på mindre grundskolor och gymnasieskolor. Mer än
hälften studie- och yrkesvägledama i undersökning deattav uppger en
kombinerar studie- och yrkesvägledararbetet med andra arbetsuppgif-
ter. kanDessa undervisning, kurativt arbete eller skollednings-vara
uppgiñer. Vissa skolor låter lärare försöka utföra de vägledande upp-
gifterna de saknar såväl utbildning kompetens för dessa.trots att som

Enligt läroplanema förutsätts såväl lärare studie- och yrkes-som
vägledare bidra med underlag för elevernas val utbildning och yrke.av
Med hänsyn till lärare och vägledare har olika utbildning och erfa-att
renheter deras uppgifter i elevernas studie- och yrkesvägledningär inte
desamma.

Då skola prioriterar för med utbildning för atten resurser en person
arbeta med studie- och yrkesvägledning kan denne delta i planeringen
och utvärderingen skolans verksamhet tillsammans med lärarkolle-av

Den kunskap arbetsmarknaden och utbildningsväsendetgoma. om som
studie- och yrkesvägledaren får under sin utbildning och under sin
tjänstgöring denne blir väl insatt i skolan organisationgör ochatt som
samhällsinstitution. Han/hon kan också stöd för kollegorettvara som
behöver utveckla sin fönnåga genomföra utvecklingssamtal.att

Kommittén bedömer också studie- och yrkesvägledama bör haatt
det allmärma utbildningsområdet. Detta värdefullt såväl för studie-är
och yrkesvägledamas kompetens för främjandetegen som av samar-
betet mellan lärare och studie- och yrkesvägledare.

Kommittén föreslår därför studie- och yrkesvägledarutbildningenatt
skall omfatta 140 och bestå det allmänna utbild-sammantaget poäng av

ningsområdet, inriktning 60 specialisering i formpoäng samten om av
fördjupning. Studenter valt inriktning och specialisereing enligten som

kan lärarexamen med inriktning studie- och yrkes-ta ut motovan en
vägledning. studenterDe så vill kan, bl.a. för öka sina möjlig-attsom
heter få heltidstjänst på skola, utöka sin utbildningatt atten en genom
välja ytterligare inriktning eller specialisering. kanDet t.ex.en vara

9 Skolverkets 126; Utvärdering grundskolan 1995; Studie- ochrapport nr av
Årskursyrkesorientering
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något samhällsvetenskaplig jämställdhet, uppföljningämne, och utvär-
dering eller mångkulturalitet.

Vuxenpedagogik

Lärarutbildningskommittén skall enligt direktiven analysera vilka krav
skall ställas på lärarutbildningen för tillgodose behovetattsom av vux-

enpedagogik och särskildäven överväga vuxenpedagogisken examen.
Kommittén har tillsammans med Kunskapslyftskommittén genomfört

hearing vuxenpedagogik. De båda kommittéema ville bl.a. haen om en
belysning frågan det finns särskild vuxenpedagogik ochav om en -
såvida detta falletär Vuxenutbildningens arbetssätt skulle kunnaom-
befrukta undervisningen i andra skolformer.även

Kunskapslyñskommittén har behandlat frågan det finns speciellaom
vuxenpedagogiska/vuxemnetodiska arbetssätt i avsnittet pedagogis-om
ka ideal och realiteter i betänkandet Vuxenutbildning och livslångt lä-
rande SOU 1998:51. Kunskapslyftskommittén dengör- sägersom -

försök beskriva vuxenpedagogiskt förhållningssättett att i följandeett
punkter:

Undervisningen utgår från deltagarnas tidigare kunskaper, erfaren--
heter och värderingar dem möjligheter bearbetasamt dessaattger
tillsammans med kunskaper.nya
Undervisningen bygger på upplevda problem i verkligheten, skapar-
sammanhang och helheter och deltagarna ökad förståelse förger en
omvärlden.
Deltagarna får inflytande undervisningensöver innehåll och- upp-
läggning, varigenom de också kan för sin inlärning och sittta ansvar
kunskapssökande.
Deltagarna får möjlighet utbyta erfarenheter, diskuteraatt åsikter-
och tillsammans lösa problem.
Undervisningen medverkar till förbättra deltagarnas självförtro-att-
ende och bidrar till deras personliga och sociala utveckling.

Lärarutbildningskommittén, delar Kunskapslyftskommitténs be-som
dömning vad kärmetecknar god pedagogik för vuxenunder-av som en
visningen, konstaterar samtidigt detta förhållningssättatt mycketär en
bra utgångspunkt också för undervisningen ungdomsskolans elever.av
Även i grundskolan och gymnasieskolan och motsvarande skolformer
skall undervisningen utgå från elevernas tidigare kunskaper och erfa-
renheter och dessa elever skall de ha inflytandeäven undervis-över
ningens innehåll och uppläggning skillnaderDe finns ligger iosv. som
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och kunskaperandra erfarenheter ochelever haratt annanenvuxna
förvärvsarbeteekonomi, barn,studiesituation för etc.ansvargenom

Lärarutbildningskommittén vill dock slå fast det mycketäratt mera
uppgiftvad skiljer i lärarens vid undervis-änär gemensamt somsom

Kommitténrespektive ungdomar. därförningen attanseravav vuxna
skall ha den övervägande delen sinskall undervisalärare vuxna avsom

de också skall ha kun-tillsammans med andra lärareutbildning attmen
gäller i undervisningförutsättningarde särskildaskaper som avom

tjänstgöra i komvux skall såle-elever. Lärare att t.ex.avsersomvuxna
utbildningsområdet, ha eller fleraallmännaha det för alla läraredes en

kunskaper och i det ämnesområde deinriktningar dem omsom ger
specialisering.undervisa i minstskall samt en

allmänna utbildnings-skall samtliga lärare inom detframgåttSom
lärande och undervisning och hur läro-få kunskaperområdet om om

för ungdomar och Kommit-skall utformas bam,bäst vuxna.processer
insikter också i huralla lärare skall ha fåttsåledestén att vuxnaanser

inriktning förenasredovisat hur studierna kanKommittén harlär. enav
viss engelska för undervis-inriktas åldersgrupp,med eller t.ex.mot en

föreslår vidare det skall finnas specialise-Kommitténning attvuxna.av
vilken de lärarstudenterundervisningring vuxna, somsom avser av

ha i sin lärarexamen. kurs börtjänst i komvux bör Dennasökaavser
verksamma lärare.också tillgänglig förvara

folkhögskolanssärskild lärarutbildning för behov.finns i dagDet en
Lärarutbildningskommittén föreslår inte några ändringar i den utbild-

förslag tillredovisar i kapitel 8 examensbeskriv-ningen. Kommittén
skiljer sig endast språkligt frånför folkhögskollärarexamen.ning Den

dagens.

proñleringarPedagogiska6.10

Lärarutbildningskommittén behandladirektiv skallEnligt regeringens
pedagogiska profileringar.lärarutbildning för olikafrågor om

olikalärarutbildning kan användas påprofileringBegreppet inom
utbildningsprogram leder fram tillkanDetsätt. ett en egensomavse

examensbeskriv-villkor inom existerandeeller särskiltett enexamen
vanligaprofilering det utbildnings-ning. kan också gällaDet en av

framgått valtLärarutbildningskommittén har,programmet. ovan,som
med-lärarutbildning med strukturföreslå sammanhållenatt en somen

lärarutbildning olikastudenten profilerar sin ämnen, tvär-motattger
kompetensområden valetämnesstudier ochvetenskapliga avgenom

specialisering.inriktning och
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Kommitténs förslag till struktur för den lärarutbildningen in-nya
möjligheter för högskolorna erbjuda, och således föratt sm-rymmer

denterna välja, inriktning eller specialisering, där utbildningenatt inom
tvärvetenskapliga ämnesstudierämnen, och kompetensområden har en

särskild pedagogisk eller metodisk profil. Kommittén förutsätter att en
sådan pedagogisk eller metodisk profil inte omfattar det allmänna ut-
bildningsområdet. bör studenternaHär uppmärksamma desnarare pe-
dagogiska och metodiska principer gäller för den övriga läramt-som
bildningen. Härigenom får studenterna möjlighet betrakta olikaatt pe-
dagogiska eller metodiska profileringar skilda perspektiv ochur re-
flektera dessa skillnader.över

skallDet examensbeviset framgå val inriktning och specialise-av av
ring för vilken undervisning lärarutbildningensamt avsedd. Detär
kommer då tydliggöras studenten valt särskildatt pedago-t.ex.om en
gisk profilering. En student kan sin sammansättning inrikt-genom av
ningar och specialisering också få utbildning för både det allmänna
skolväsendet och för skola med alternativ pedagogisk profilering.en en

6.11 Sammanfattning av

Lärarutbildningskommitténs bedömning
och forslag:

Lärarutbildningskommittén föreslår:
struktur för lärarutbildning uppbyggd väl integreradetre0 en ny av

utbildningsområden: allmänt utbildningsområde, inriktning och spe-
cialisering,

det allmänna utbildningsområdet 60att skall omfattapoäng0 om
centrala kunskapsområden för läraryrket lärande, socialisation,som
värdegrund, yrkesverksamhetens samhällsuppdrag och centrala,
tvärvetenskapliga ämnesstudier,

inriktningen-ama skall omfatta minst 40att ochpoäng0 motsvara
det eller de ämnen/ämnesområdenämne den blivande läraren avser

arbeta med,att
specialiseringen-ama skall omfatta sammanlagtatt minst 20 poäng0

och innebära fördjupning tidigare studier, breddning eller ettav av
komplement till dessa, alternativt perspektiv på tidigare in-ett nytt
hämtade kunskaper,

minst 10 det allmänna utbildningsområdetpoängatt respektive0 av
inriktningen-ama skall verksamhetsförlagda innebärandevara en
ökning såväl omfattning djup i de praktiska studierna,av som



1999:63 Lärarutbildningens lg5lstrukturSOU nya

utbildningen innehålla examensarbete studentenskallatt ett0 som ger
systematiskt reflekteraförmåga på sina inhämtadesätt överatt ett

relation kommandekunskaper i till den yrkesverksamheten,
specialiseringar skall organiserasinriktningar och så de ocksåatt att0

redan verksammakan användas för kompetensutveckling lärare,av
utbildning med särskild pedagogisk eller metodisk profil kanatti or-

för inriktningar och specialiseringarganiseras inom så attramen
för både det allmärma skolväsendetstudenter kan få utbildning och

för skolor med alternativ pedagogisk profilering.en
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Utbildning lärare i yrkesämnen7 av

Bakgrund7.1

har under 1990-talet skett genomgripande förändringarDet i förutsätt-
ningarna för undervisningen inom yrkesutbildningarna på gymnasial
nivå. viktigaste motivet härför den fortgående,Det snabba ochär ge-
nomgripande utvecklingen samhället och yrkeslivet. Kunskapsin-av av
nehållet och komplexiteten har ökat produktioneni och tjäns-av varor

inteDet räcker längre i de minst kvalificerade uppgiñemater. att ens
arbeta efter instruktioner. Förmåga lösa problem, samverka olikapåatt
plan och uttrycka sig i tal och skrift kommer krävas allapå nivåeratt att
i yrkeslivet. Under harde åren produktionsmetodema för-senaste t.ex.
ändrats informationsteknik i olika former och höggradig auto-genom
matisering. Arbetsorganisation och arbetslivsstruktur har förändrats.

blir förnaturligt de flesta byta sysselsättningDet och yrkesin-att t.o.m.
riktning flera gånger under den yrkesverksamma perioden livet.av
Ökad internationalisering näringslivet ställer krav på språkkunska-av

fortsattaDen utvecklingen teknik och arbetsfonner i arbetslivet,per. av
endast delvis kan förutses vid given tidpunkt såsom vid ettsom en re-

formbeslut, har gjort det nödvändigt finna strukturer för denatt gymna-
siala utbildningen möjliggör kontinuerliga förändringar.som

förhållandenDessa ledde till krav på längre och flexibelen mera yr-
kesutbildning har högre kvalitet och bredare kompetens änsom ger en

tidigarede tvååriga yrkeslinjema. Gymnasiereformen i början 1990-av
talet innebar således dessa med treåriga med yrkes-att ersattes program

dels innehåller kärna allmärma dels har minstämnen, ämnen,som en av
15 % utbildningen förlagd till arbetslivet, s.k. APU. Deav nya pro-

bredare de gamla yrkeslinjema. Genom alternativa valär ängrammen
profil och kurser möjligheter till viss grad specialise-av gren, ges en av

ring. Färdigutbildning i yrket förutsätts ske i den kommande anställ-
ningen. Flexibiliteten utbildningeni uppnås uppsättning val-genom en
bara kurser, utbyte kurser, förändring innehåll i befintligagenom av av
kurser och specialutformade strukturDenna på dengenom program.
gymnasiala yrkesutbildningen visar på komplexiteten i försörjningen av
lärare med rätt kompetens.

Redan gymnasierefonnen i övergången mellan 1960- och 70-talen
hade mål samla utbildningarna ovanför grundskolan inärmastattsom

skolform där de olika utbildningarna hade lika värde deävenen om
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ledde till olika fortsättningar. reformeringenOckså gymnasieskolanav
under 1990-talet har detta mål.sina I verkligheten har detettsom av
varit svårt helt få bort statusskillnadema mellan olika studievägar iatt
gymnasieskolan. Sådana skillnader finns också mellan olika lärargrup-

i gymnasieskolan, liksom inom lärarutbildningen. led iEtt samhäl-per
lets ambition utveckla kvaliteten i gymnasieskolans utbildningar haratt
varit få olika lärarkategorier samarbeta. detta krävsFör de läratt att att
sig värdera varandras kompetens. för dettaEtt nå mål lä-steg att är en
rarutbildning där blivande gymnasielärare i olika delvis utbildasämnen
tillsammans.

identifieraFör undergrupper gymnasielärare går det vanligenatt av
anknyta till historielärare,såsom språklärare, fordonslärare.ämnet,att

komplicerat blirMer det finna klarläggande och lätthanterliga be-att
teckningar för olika ämneslärare. Förr benämndes lärare igrupper av
yrkesinriktade karaktärsämnen för yrkeslärare. Lärarutbildningskom-
mittén använder begreppet lärare i yrkesämnen.

hälften elevernaMer i gymnasieskolan studerar på någotän av av
med yrkesämnen. Varje år sålunda 50 000 ele-tasprogrammen ca nya

in dessapå lärare undervisarDe i ka-ver program. som programmens
raktärsämnen för 2/3 undervisningstid.änsvarar mer av programmens
Antalet verksamma lärare i yrkesämnen fler vilket8 000, kanär än
jämföras med de 13 000 adjunkter gymnasieskolansutgör störstasom
lärargrupp. 1996/97Läsåret utgjorde lärarna i yrkesämnen 29% helaav
gymnasielärargruppen. den kommunala vuxenutbildningenI tjänstgör
ytterligare lärare i yrkesämnen.1 500 i yrkesämnenLärarna alltsåär en
mycket lärargrupp och för de utbildningsupp-stor storaansvarar en av
gifterna på gymnasial nivå. tjänstgörandeMer 85% de lärarna iän av
yrkesämnen har vederbörlig pedagogisk utbildning.

Hälften lärarna i yrkesämnen enligt redovisning år 1996av var en
äldre.eller50 år yrkesämnenvissa lärarnas medelålderI ännuvar

högre. Inom Industriprogrammets för Textil och konfektion ärgren
lärare äldre år. Medelåldern hos yrkeslärama55 sålundaän ärvarannan

hög och pensionsavgångama kommer kulminera ungefär samtidigtatt
med de barnkullama når gymnasieåldrama frånunder årenatt stora

till2003 2011.

95Utbildningsbehovet lärare i yrkesämnen. Skolverkets 143.rapportav nr
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arbeta i yrkesänmen7.2 lärareAtt som

Alla lärare ställs inför i grunden enhetlig uppgift sina eleveratten ge en
gedigen grund kunskaper, självförtroende och vilja söka och ut-attav
veckla kunskap entusiasmera dem till optimala studieprestatio-samt att

kärnan i lärarrollen densammaMen så varierar givet-ärävenner. om
vis uppgifter, arbetsmiljö och arbetsmetoderlärarnas med hänsyn till

studietörmågastadium, elevernas ålder och utbildningsuppgiftenssamt
inriktning. Också inom gymnasieskolan, och i tillämpliga avseenden

för kommunalmotsvarande utbildningar vuxenutbildning, finns många
differenser. kanske djupgående skiljelinjen i gymnasielärar-Den mest

i allmänteoretiska ochgår mellan lärarna dem i yrkes-ämnengruppen
viss mån kan tala två lärarkulturer. harI Denämnen. röt-omman ena

i traditionell akademisk utbildningsmiljö. andra lärargrup-Denterna en
skall föra sina elever från grundutbildning baserad de all-påpen en

mänbildande grundskolans tillpå år yrkesspeciñkämnena senare en
anställning i arbetslivet.kompetens möjliggör ensom

Lärarutbildningskommittén skall här försök beskriva degöra ett att
karaktäristiska förutsättningarna för rollen lärare i yrkesämnen ochsom
det kan utmärkande för denna lärargrupps verksam-sägassom vara

framhållahetsuppgift. måste denFörst lärare iatt storaman gruppen
yrkesämnen i sig heterogen i många avseenden, till vilket kommitténär

utmärkande,återkommer nedan. Vissa drag kangemensamma man
dock finna.

Undervisningen högi yrkesämnen i grad verklighetsanknuten.är-
Med undantag för den del den nödvändiga fackteorin inteav som
går integrera utbildningen förlagd till verkstadsgolvetäratt an-
tingen i form i skolan ellersimulerad i reell produktionsmiljö under
de perioder då elevernas utbildning förlagd till arbetsplats, APU.är

säkerhetsfrågor,innebär patient- och kundkontakter,Det att pro-
duktionsekonomi, verksamhetsorganisation och mycket annat na-
turligt in utbildningen lärarens arbetsuppgifter.i ochvävs
Eleverna befinner sig i ständigt lagarbete med läraren vägle-som en-
dande deltagare. detta avseende och i den verklighetsanknutnaI un-
dervisningen i gymnasieskolan har yrkesutbildningen varit före-en
gångare.
Undervisningsgmppema genomsnittligt mindre i kärnämnen,är än-
vilket leder till kontakter mellan lärare och elever. Till dettanärmare
bidrar också många lärare i yrkesämnen har elevgruppatt samma
under många lektioner. sociala roll f°ar därför betydel-Lärarens stor
se.

i yrkesämnen har vanligen undervisningsvolymLärare ochstörre-
lägre lön den genomsnittlige kämämnesläraren.än

1119-0986Anlita...
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Genom de kontakterna med arbetslivet påverkasnära den gymnasi--
ala yrkesutbildningen kontinuerligt, snabbt och djupgående för-av
ändringar produktionsmetoder och strukturer i arbetslivet.av
Den anknytningen yrkesutbildningen tillnära arbetslivet gör attav-
eleverna vanligen sambandet mellan skola och arbetsliv och för-ser
står sin utbildning. Utvärderingar olika inyttan av av program gym-
nasieskolan har visat eleverna med yrkesämnenatt program anser
sin utbildning mycket positiv och meningsfull. I liggertätenvara
vårdlomvårdnads- och jord/skog/naturbruksinriktningarna. Eleverna
på Samhällsvetenskapligt eller Naturvetenskapligt har inteprogram

positiva uppfattning sin utbildning.samma om
Utbildningen på gymnasieskolans med yrkesämnen skiljerprogram-
sig på markant från grundskolans utbildning. För vissa eleverett sätt
innebär övergången till utbildning med yrkesämnen de föratten
första gången får uppleva de utvecklas, de framgångsrikaatt äratt
och duktiga. På med yrkesämnen finns få de eleverprogrammen av

har de högsta betygen från grundskolan och många de eleversom av
har låga betyg.som

Eleverna på med yrkesämnen kommer i högre grad änprogrammen-
de söker sig till övriga från familjer har kort ut-som program som
bildning och därför inte kan sina barn allt det stöd i studiernasom ge

de kan behöva. Dessa har också andel eleverstörresom program en
har modersmål svenska. finnsHär också alla deannat änsom pro-
där könen dominerar starkt.ettgram av

Ser slutligen på lärarnas bakgrund skiljer den sig hos lärarna iman yr-
kesämnen från kollegornas inom andra ämnesområden på följande sätt.

iLärarna yrkesämnen skall ha lång erfarenhet arbetslivet redanav-
före lärarutbildningen.
I gengäld den teoretiska utbildningsnivån låg hosär många lärar-av-

i yrkesämnen. relativtEn andel dem verkar i sko-storna av som nu
lan har inte fullständig gymnasieutbildning och många saknar t.ex.
kunskaper i engelska. vissaAv lärare i yrkesämnen har det dock se-
dan länge krävts högskoleexamen för anställning i yrket.en
Den söker till utbildning lärare i yrkesämnen har yrkeskun-som av-
skaper och lång erfarenhet från arbetslivet och därigenom myck-ett

tydligt alternativ till bli lärare, nämligen kvaret inomatt att vara yr-
ket med kända arbetsuppgifter och lönenivâ det integör atten som
alltid förefaller lockande kosta på sig lärarutbildning. Dettaatt en
påverkar rekryteringen till yrkeslärarutbildningama.

Den gymnasieskolan med sina ökade inslag kärnämnen, till-nya av
komsten yrkesärnnen, kursplaner med innehåll i gamlanyttav nya nya
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och uppdelningen yrkesämnen i flera delämnen ställerämnen storaav
också krav lärare i samarbetarpå yrkesämnen med andra lärare föratt

eleverna den optimala utbildningen. förutsättningEn för ele-att attge
på med yrkesämnen skall få bra undervisning bl.a.ärverna program en

lärarna i yrkesämnen stöder undervisningen i kärnämnen ochatt att
ilärarna kärnämnen stöder undervisningen i yrkesämnen.

Förändringen yrkesutbildningen till breda programområden inne-av
det krävs flerabär specialkompetenser vad enskild lärareänatt en nor-

malt har. åligger därför kommunen ochDet skolledningennärmast att
komponera det lärarlag bästapå uppfyller de alltmer komplexasättsom
kompetenskraven. På skolor torde det lättare klara é:större attvara

inom den lärarkåren skolor,på små behöver hämtaänmesta egna som
del kompetensen samverkan med andra skolor. Vissaen av genom spe-

cialkompetenser måste både och skolor hämta frånsmå arbetsli-stora
vet.

främst de tekniskt/industriellt inriktadeInom studievägarna kunde
yrkeslärare i den gamla gymnasieskolan undervisa i hela yrkesäm-en

förekomDet emellertid då flera lärare med olika kompe-ävennet. att
undervisade inom ämnesområde. Det är ärtenser ett nytt attsom nu

behöver in expertis utifrån reguljärt inslag på allata ettman som pro-
med yrkesämnen.gram

det gäller utnyttjandeNär arbetslivets specialkompetens förav un-
dervisningen sig oftastdet kortare insatser. Det torde interör om vara
möjligt kräva lärarutbildning dessa specialister. lärareEn iatt ettav
yrkesämne måste i sådant fall fungera pedagogiskt stöd. Den ordi-som
narie läraren bör därför ha bred kunskap och dessutom ha tidsut-en

för handledarfunktion i sin tjänstgöring.rymme en
Om experten/Specialisten får frekventa och volymmässigt omfattan-

de undervisningsuppdrag bör ansträngningar för rekryteragöras att
denna tilltill läraryrket och genomgå lärarutbildning. Enattperson
kombinerad läraranställning och anställning i företaget skulle kunna
leda till värdefull kompetens överförs från arbetslivet till yrkesut-att
bildningen i gymnasieskolan och vice versa.

aktuellaDen utvecklingen i arbetslivet och de krav den ställer och
kommer ställa yrkesutbildningenpå på gymnasienivå naturligtvisatt är

ocksågrundläggande för uppgiftlärarens och påverkar därmed i hög
grad utbildningen lärare i yrkesämnen.av

lärare i yrkesämnen skall haEn bred kunskapsbas för kunnaatten
hålla arbetslagets hela karaktärsärnnesutbildning. Lärarenssamman
funktion ledare för både elevgruppen och i aktuella fall förär att vara
lärarlaget, vilket innebär läraren behöver utbildning i ledarskap.att en

skallLäraren ha djup kunskap inom del karaktärsämnesblock-en en av
bredså möjligt. skall pedagogiskLäraren ha god förmåga,et som-
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beredskap för tilloch förmåga samverkan dels med kollegor inom ka-
raktärsämnesblocket, dels med kollegor i kärnämnen ha förståelsesamt
för betydelsen kompetensutveckling viljaoch deltaga i sådan.attav
Utbildningen skall syfta till läraren skall kunna tjänstgöraatt även utan-
för den kommunala skolan i andra utbildningsinstitutioner och i produ-
cerande företag med utbildningsuppgifter.

7.3 Nuvarande utbildning lärare iav

yrkesämnen

För till yrkeslärarutbildning krävdes tidigare dels grundut-att antas en
bildning från yrkesskola, gymnasieskola eller lärlingsutbildning, dels

lång period välmeriterad yrkesverksamhet. Lärarutbildningenen av
består då 40 praktisk-pedagogisk utbildning.poängnu som av

Utbildningen under arbete i företagen har dessa läraressetts som pa-
rallell till andra lärargruppers ämnesstudier i högskolan. Det respek-är

universitettive och högskola beslutar hur många års yrkeserfaren-som
krävshet för antagning. Tidigare skiftade kraven från två till femsom

beroendeår på yrkesområde. vårdområdet krävdesInom två år, inom
handel och administration fyra år och inom industri- och hantverk fem
år. skiftarNumera kraven i högre grad mellan de olika lärosätena. Det
förekommer således krav på två i fallår något skall de ha fullgjorts-
under de fem fyraåren, på års allsidig och aktuell yrkeserfaren-senaste
het eller fyra år under de 10 åren då sökande dessutom skall hasenaste
deltagit i kurser i branschens regi, slutligen fem års allsidigt.ex. samt
yrkeserfarenhet.

Arbetslivets fortlöpande förändring och reformeringen av gymna-
sieskolan ledde till utbildningen lärare i yrkesämnen. Iöversynen av av
betänkandet Höj Ribban föreslogsSOU 1994:101 rad kvalitetshö-en
jande åtgärder, bl.a. lärare i yrkesämnen skulle ha 80 i hög-att poäng
skolekurser förutom grundutbildning, yrkeserfarenhet och den praktisk-
pedagogiska utbildningen. Genom ändring examensordningenen av
införde regeringen kravet i relevanta,60 yrkesinriktade hög-poäng
skolekurser för gymnasielärarexamen i yrkesämnen. höjdaDe kraven
motiverades med lärarna själva borde ha utbildning på högre nivåatt en

den där de undervisar.än
Yrkeslärargruppen på många heterogen. Tre kanär sätt grupper ur-

skiljas, baserade på nivån för den grundutbildning krävs försom an-
ställning inom respektive bransch.

förstaDen lärarna i karaktärsämnena på följandeärgruppen pro-
Medieprogrammet, Naturbruksprogrammet och Omvårdnads-gram:
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dennalärare inom gäller det sedanFör längeattprogrammet. grupp
finns högskoleutbildning naturligt led i utbildningen för yrkes-ettsom

bransch.Typexempelverksamhet inom respektive omvårdnadslärar-är
alla har sjuksköterskeexamen eller motsvarande med minst trena, som

högskolestudierårs bakom sig. nytillkomna antagningskravetDet om
60 högskolepoäng har därför inte i praktiken inneburit föränd-några
ringar.

lärarna för yrkesinriktade karaktärsämnenDen andra iärgruppen
och fritidsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammetBam-

och vissa ämnen/ämnesområdenHotell- och Förresturangprogrammet.
finns naturlig högskoleutbildning inrättad sedan lång tid. andraFör äm-

saknas i dagens läge relevant, fackinriktad högskoleutbildning. Förnen
karaktärsämnena Estetiska lärarfråganpå kompliceradärprogrammet
vad beträffar högskoleutbildningen. inriktningarvissa finns etable-För
rad pedagogiskt inriktad grundutbildning, det gäller bild ochnärt.ex.
musik. andra inriktningar det ställt med högskoleutbild-För är sämre

fortsättningenningsmöjlighetema. i vikt gymnasieskolansDet är attav
behov lärare inom dessa områden beaktas de berörda högskolor-närav

utbildningsinriktning och volym bestäms. Medie-För respektivenas
och fritidsprogrammen finns till del likartade problem.Bam- en

Tredje slutligen lärarna för karaktärsämnena i de tek-ärgruppen
niskt/industriellt inriktade gymnasieprogrammen Byggprogrammet,
Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet, Hantverks-

Industriprogrammet och Livsmedelsprogrammet. deFörprogrammet,
branscher betjänar har grundutbildningen fornärmastsom programmen

kompetenteden yrkesarbetaren avslutats gymnasienivå förpå sedanatt
kompletteras och fmslipas under anställning inom respektive bransch.

etablerade högskoleutbildningen inom branschområdetDen har varit
inriktad på tekniker- och ingenjörsnivåema och syftat till kom-att ge

för produktionsledning, produktutveckling o.dyl. har därförDenpetens
inte innefattat handgripliga, praktiska yrkeskunskapen.den fåYtterst
individer har skaffat sig den dubbla kunskapen först gåatt ettgenom
yrkesinriktat i gymnasieskolan och därefter ingenjörsutbild-program
ning förpå högskolan. Utmärkande ingenjörsutbildningama ocksåär

helhetskaraktär. praktiskaderas möjligheten studera enstakaDen att
lämpade kompletterandekurser för studier för yrkesarbetare saknas i

grad.hög
Tekniker ioch ingenjörer har allmänhet det breda meritspektrum

antagningskraven ställer. Möjligen kan den hantverks-som mer
mässiga delen i grundutbildningen saknas eftersom den inte ingår som

normalt inslag i ingenjörsutbildningen. tekniker, ingenjörer ochDeett
civilingenjörer väljer söka sig till läraruppgiften gymnasie-iattsom
skolan viktigt positivt tillskottoch till lärargruppen. Kombinatio-är ett
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tekniska och naturvetenskapliga med yrkesinriktatämnen ämnenen av
förefaller särskilt lämplig för lärare med den bakgrunden. Personer med
högre teknisk utbildning dock synnerligen efterfrågade inomär arbets-
livet i övrigt. konkurrensenI ingenjörema har skolan haft svårt attom
erbjuda tillräckligt goda ekonomiska villkor. Detta torde kunna förklara
varför så få tekniker och ingenjörer hittills sigsökt till gymnasie-pass
skolans läramppgiñer.

7.4 tillgången påPrognos lärare iöver

yrkesänmen fram till år 201 1

Skolverket har gjort tillgången utbildadepåöver lärare ien prognos
yrkesämnen 1996-2011. pekarRapporten för tillgången helttre
avgörande faktorer. konstaterasFörst gymnasieskolan nåsatt av en
"elevpuckel under det första decenniet 2000-talet. Det det inle-ärav
dande l990-talets babyboom når gymnasieåldem. Samtidigtsom
konstateras medelåldern på yrkeslärarkåren hög ochatt är att uppemot
hälften lärarna i yrkesämnen igår pension under det de-närmasteav
cenniet. Den tredje avgörande faktorn gäller ansökningsvolymen till
yrkesläramtbildningarna. har minskatDenna radikalt de årensenaste
till följd försämrat studiestöd och det kompetenshinder kravetav som
på 60 högskolepoäng finns såledesDet risk för bristutgör. påstoren
lärare i yrkesämnen under det inledande decenniet 2000-talet.av

Mycket risk för lärarbrist bedöms gälla för de industriellt ochstor
merkantilt inriktade Byggprogrammet, Elprogrammet,programmen
Fordonsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hant-
verksprogrammet exklusive frisörer, Hotell- och restaurangprogram-

Industriprogrammet och Livsmedelsprogrammet.met,
riskStor för brist på lärare i yrkesämnen befaras för Energipro-

Naturbruksprogrammet och Omvårdnadsprogrammet.grammet,
Medieprogrammet och fritidsprogrammetBarn- bedöms hasamt en

balanserad tillgång på lärare.
Prognosen alltså visar markant bristsituation utgår i stortsom en

från antagningen lärarutbildningentill skall ligga påatt 1996 års nivå.
kontrollEn antagningstalen till höstterminema 1997 och 1998, dvs.av

efter det kravet 60 högskolepoäng införts, visar emellertidatt attom
antagningen blivit lägre. För med befarad risk för lärarbristgrupperna
har antagningen sjunkit till mellan 47 % och 50 % 1996 års volym.av
Den bedöms ha balanserad tillgång har haft ökning.grupp som en svag

96Utbildningsbehovet lärare i yrkesämnen. Skolverkets 143.rapportav nr
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grupperade efter Skolverketsredovisas här bedömningProgrammen av
för brist lärare.risken på utbildade

Antal till lärarutbildning:antagna

ht -96 ht -97 ht -98Program

för lärarbristMycket riskstor
Handels- och administxationsp. 53 18 8

18 4 6Byggprogrammet
Elprogrammet 6 3 4
Fordonsprogrammet 5 9 6

Hantverksprogrammet 21 21 14
Hotell- och Restaurangp. 29 15 18
Industriprogrammet 18 9 8
Livsmedelsprogrammet 5 7

risk för lärarbristStor
Energiprogrammet 5 l 5
Naturbruksprogrammet 50 43 49

6797Omvårdnadsprogrammet 175 150

tillgångBalanserad
Medieprogrammet 23 20 39

och fritidsprogrammet 60 60Bam- 54

Höjningen kraven med 60 högskolepoäng för lärare i yrkesämnenav
till fått negativa effekter rekryteringen.har på Samtidigt kan detsynes

konstateras antagningen inte uteblivit helt för något programomrâde.att
finns för samtliga programinriktningar antal sökandeDet ett som upp-

grundutbildning,fyller alla de antagningskraven, dvs. erfarenhettre
yrkesverksamhet yrkesrelevanta högsko-från minst 60 ipoängsamt

lestudier. med komplett meritproñl kan alltsåDenna rekryterasgrupp
till yrkeslärarutbildningen, inte tillnärmelsevis i tillräckligt antal.men

undvika brist lärare i yrkesämnen på de där Skol-För påatt program
verket förutser sådan utveckling skulle det behövas tredubb-nu en en
ling antagningen till lärarutbildning.av

vilken lärare i yrkesämnen huvudsakligen rekryterasDen grupp ur
har inte högskoleutbildning i dag och högskolan har inte alltid utbild-
ningar lämpar sig för yrkesarbetare vill bli lärare. Detsom som para-
doxala har således inträffat vällovlig, kompetens- kvalitets-ochatt en

97inkl. i Göteborg29 vt
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doxala har inträffatsåledes vällovlig, kompetens- och kvalitets-att en
höjande reform i praktiken får effekt. Utbildas inte tillräck-motsatten
ligt många lärare i yrkesämnen för fylla vakansema i skolornaatt
kommer dessa besättas med vikarier någon lärarutbildning alls.att utan

på i7.5 Kravet 60 högskolekurserpoäng

Motiven

För bli lärare i yrkesämnen krävs i dag omfattande yrkeserfa-att utöver
renhet relevanta högskoleinriktade högskolekurser minst 60 poängom

40 praktisk-pedagogisk utbildning. flestaDe högskolorpoängsamt
dessa relevanta yrkesinriktade högskolekurser särskiltettanger som

behörighetskrav för antagning till gymnasielärarutbildning iyrkesäm-
nen.Vid de tre-fyra antagningstillfällen då det antagningskravetnya
gällt har tolkningen i varit det skall kurser i detfackin-stort sett att vara
riktade med så anknytning möjligt till detämnet gymnasie-nära som

undervisningen skall omfatta.ämne som
lärare får viktigEn del sin legitimitet gedigna kunska-en av genom

inom det ämne/ämnesområde undervisningen skall Förper som avse.
lärare i yrkesämnen just kunskaperna inom yrkesområdetrepresenterar
och erfarenheterna från antal arbeteårs i yrket denna del legiti-ett av
miteten. Kraven på kompetens i arbetslivet har höjts. Som följden av
detta har utbildningen inom gymnasieskolan förändrats. Lärarutbild-
ningskommittén därför lärare i yrkesämnen bör ha bredareattanser en
och djupare kompetens den får grundläggande studier iän man genom
yrkesämnen i gymnasieskolan och yrkeserfarenhet. Kommittén anser
således det finns skäl för ha kvar kraven på eitergymnasialaatt att stu-
dier. Kommittén dock det finns anledning analysera vilkenatt attanser
inriktning dessa studier bör ha.

kan knappastDet ha föresvävat någon de potentiella lärarstu-att
dentema i sina yrkesspecifika högskolestudier skall förkovra sig i den
praktiska kompetensen. fmslipande och fårdigutvecklandeDen kun-
skapen i VVS-teknik har den blivande läraren tillägnat sig i prak-t.ex.
tiskt utövande yrket i arbetslivet. inte hellerDet denna praktiskaärav
inriktning tekniska högskolekurser har huvudsakligen fack-utansom
teoretiska kunskaper, där materialkunskap, hållfasthetsberälcning och
liknande förs till högre nivå. Högskolestudiema kommer alltså atten
innebära högre fackteoretisk kompetens tillförs.att en

9 Högskoleförordningen. Bilaga 2 Examensordning. 15. Gymnasielärarexa--
men



163lärare yrkesämnenUtbildningav i1999:63SOU

påundervisaskallyrkesämnen ettiläraren programEftersom ett
självhanvad hon ellerkompetensområde änbredaretäcker ettsom
hög-fördeldetskullegymnasiestudierunder sinasiglärde omenvara

karaktärs-inominriktningar programmetsandragälldeskolestudiema
sådantverkstadsmekanikem. Inom nyttför ettprocessteknikämne, t.ex.

grundut-inte någonlärarenblivandedenemellertidharämnesområde
ellerformelltsigsåledesochyrkeserfarenhet ärellerbildning re-vare

skaffa sigförsthögskolestudier. Att ävenbedrivaellt kompetent att
intedetresursinsats ärtids- ochså attkräversådan kompetens storen

alternativ.realistisktett
framhållsoña ärhögskolestudier attmedkompetensvinstEn som

medförtrognablistudier,forskningsbaseradebedrivafårstudenterna
Kom-väsentligtvadfinnasöka ärsjälvochhögskolemetodik osv.som
lärarepåpekasamtidigtvill ävenattuppfattningendendelarmittén men

såledeskanhögskolan. Detinomlärarutbildningfår sinyrkesämneni
förmotivetstatusskäl atthögskolemässigheten eller ärinte somvara
fram-Somhögskolekurser.från60skall ha poängi yrkesämnenlärare

fortfarandedetkapitel finns status-tyvärrdettainledningengått avav
mellanochgymnasieskolanistudievägarolikamellanbådeskillnader

sigtillägnatyrkesmankunskaperlärare. Dekategorierolika ensom
fortbildningfallförekommandeiochyrkeserfarenhetlångvariggenom

kvalificerad inommycketeller honomhennegjortharyrketinom
kom-enligtförtjänarerfarenheterochkunskaperSådanayrkesämnet.

inhämtadekunskaperlika högbedömning genomstatusmitténs som
högskolestudier.

ilärarestudier böreñergymnasiala göraKommittén yr-att enanser
lära-förbehövsDetta attfackteoretiskt kompetent. t.ex.kesämnen mer

orsakssamband förförklaraochskeendenanalyseraskall kunnaren
ochutvecklingyrketskunskaphaskall också yr-eleverna. Läraren om

kunskaperaktuellahalärarenVidare börsamhällsperspektiv.iket ett
såle-böri yrkesämnenbranschen. Lärarnainomarbetsorganisationom

fårvadyrkesmässig kompetens änoch djuparebredareha mandes en
frågaintedetyrkesefarenhet ärochstudiergymnasiala ommengenom

Lärarutbildningskommitténkategori lärare.tilldemgöraatt annanen
bedömasbörhögskolestudieri 60relevansen poängdärför attanser

fackteoretisktlärarnaskallstudierna görautgångspunktenmed att mera
kompetenta.

Fråganfackteoretiska kurser. ärinte mångadagiHögskolan har
i yrkesämnenlärareutbildningeftergymnasial görvilkenockså ensom

kommitténvilketyrkesområdet äveninomkompetent man,ommera
relevantavadi dagtolkning ärvidare ännågotförordar, somgör aven

högskolekurser.yrkesinriktade
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Eftergymnasial utbildning inom tekniskt-industriella området

harDet visat sig svårast rekrytera lärarstudenteratt till det tek-vara
niskt-industriella området beroende på de ofta saknaratt 60 ipoäng
relevanta yrkesinriktade högskolekurser. Enligt kommitténs bedömning
finns det inom detta område eftergymnasiala utbildningsformertre som
skulle kunna den efterfrågade påbyggnadsutbildningen,ge nämligen
utbildningen till högskoleingenjör, yrkesteknisk högskolutbildning och
kvalificerad yrkesutbildning. Nedan beskrivs dessa utbildningsfor-tre

bakgrunden utbildningsbehovmot hos lärare imer yrkesämnen.av

Högskoleingenjör

Utbildningen till högskoleingenjör omfattar i allmänhet 120 högskole-
det finnspoäng högskoleingenjörsutbildningarävenmen omfattarsom

80, 160 och 180 Som särskildapoäng. behörighetskrav gäller matema-
tik D, Fysik B och Kemi dvs.A, kurser ingår i Naturveten-som
skapsprogrammet normalt inte i med yrkesämnen.ettmen program
Ingenjörsutbildningen bedrivs 26 högskolor i landet. I många fallav
finns undervisningen förlagd också till filialer på närliggande orter.
Den geografiska spridningen sålundaär ganska I Norrland harstor.
fyra högskolor denna utbildning. Högskoleingenjörsutbildningen är
organiserad med mycket antal inriktningar.ett stort Det antalet,största
nämligen 15-20, har Mitthögskolan och Mälardalens högskola medan
KTH och Chalmers erbjuder 5-6 inriktningar. Det finns relevanta in-
riktningar för alla gymnasieprogram med tekniskt inriktade yrkesäm-

Högskoleingenjörsutbildningen läses vanligennen. hel utbild-som en
ning i mån plats kan enstaka kurseräven studeras.men av

Lärarutbildningskommittén konstaterar utbildningen till högsko-att
leingenjör braär komplettering för yrkesarbetare vill blien lä-en som

i yrkesämnen. Endast fåtal demett utbildarrare sig till lärareav ärsom
högskoleingenjörer. Två förhållanden påverkar detta. Personer med
yrkesutbildning och långvarig yrkeserfarenhet har mycket sällan den
behörighet fordras för bli till utbildningenattsom antagna högsko-av
leingenjörer. Högskoleingenjörer dessutomär eftersökta på arbets-
marknaden och erbjuds därför anställningar i löneläge med vilketett
skolan inte kan konkurrera.
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högskola, HYrkesteknisk YT

organise-högskoleutbildningyrkestekniskdecennier finnsnågraSedan
gymnasialadels denefterpåbyggnadeftergymnasialrad ensom
Vidarbetslivet.frånyrkeserfarenhet trettondelsgrundutbildningen,

nå-60 Ihögskoleutbildning poäng.yrkestekniskerbjudshögskolor om
bedrivsIndustriinriktad utbildningpå 80utbildningen poäng.fall ärgot

inriktning. PåverkstadstekniskhardemTiohögskoleorter.tretton av
administ-merkantil inriktning,medutbildninghögskolornatvå gesav

vidstuderarstudenter800Carespektive kontor.ekonomiochration
högskola.yrkesteknisk

skräddar-högskolanyrkestekniskadenvidUtbildningen varasynes
Utbildningeni yrkesämnen.lärarutbildningförunderlagsydd ensom

brist-lösaför kunnavolymtillräckligintenärvarande attfördockhar
iblivande lärareförutbildningeftergymnasialgällerdetsituationen när

yrkesämnen.

yrkesutbildning, KYKvalificerad

medyrkesutbildningkvalificeradförsök medriksdagenbeslöt1996 om
utbild-polytekniskatill denanknyterarbetsplatsintegrering. KYstark

kvalificeradpropositionenframhöll iRegeringenningstraditionen. om
Utbild-bl.a. följande:1995/96: 145prop.yrkesutbildning m.m.

iskalldenmening ochtraditionelliakademiskskall inteningen vara
ochkunskapkändpraktiskt tillämpahandlaväsentliga delar attom

yrkeskom-specialiseradfördjupad ellerskallteknik.känd Den enge
både denbehärskasigskall lära teo-eleveninnebär attvilket attpetens,

förverkligaskantillämpningen. Dettapraktiskadengrunden ochretiska
fallmångaarbetslivet och itillutbildningenknytningnära avgenom en

Kritisktorganisation.lärandeii arbeteskerlärandetatt engenom
där-ochhelheter ärsigläratänkandekreativtoch attsamt processerse

utbildning.i dennainslagväsentligaför
riktareftergymnasial ochalltsåår,funnits i ärKY, ett parsom nu

yrkeserfarenhetochyrkesutbildninghartill demsig genomsomensom
Utbildningenyrkesområde.inom sittkunnandebyggt an-stortettupp

ochkompetenshögrearbetskraft medbehovtill arbetslivetsknyter av
ocksåDärför skalllärandet.arbetsplatsförlagda storutnyttja detvill en
tillåts, såsomanordnareOlikaarbetsplats.skeutbildningendel av

ledasalltidskall dockUtbildningenföretag.ochskolormyndigheter, av
kommunalahögskolan,representation frånobligatoriskmedgruppen
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vuxenutbildningen och de delar arbetslivet berörs utbild-av som av
ningen.

Den kvalificerade yrkesutbildningen eftergymnasialär intemen
högskoleutbildning. Genomförd utbildning 80 kvalifice-poängom ger
rad yrkesutbildningsexamen. Samma typ poängsystem i hög-av som
skolan tillämpas, dvs. veckas studier detpoäng ien ärger en men nor-
malfallet inte fråga högskolepoäng. I vissa kurserna skerom av sam-
verkan med reguljär högskola och för dessa högskolepoäng. För attges
få deltaga i kvalificerad yrkesutbildning krävs genomgånget nationellt

eller motsvarande kunskaper. kanDet dessutomprogram ställas sär-
skilda behörighetskrav i form kunskaper i eller yrkeserfaren-ämneav
het.

År 1998/99 216 olika KY-kurser i intervallet 20-120 påges poäng
Ävendrygt 100 i landet. på ganskaorter små Ockelbo, Gimo,orter som

Olofström, Moheda, Reftele, Aneby, Alfta och Färgelanda anordnas
kvalificerade yrkesutbildningar. harKY alltså sprid-avsevärt störreen
ning YTH.än

Intresset för KY vilketär sannolikt berorstort, på det möjligtäratt
snabbt skapa utbildningar såatt de arbetsmarknadensatt motsvarar ak-

tuella efterfrågan på utbildade med vissa kompetenser. Det finns KY-
utbildningar anknyter till samtliga gymnasieprogram finns isom som
dag dessutom antal intesamt har någonett motsvarighet isom gymna-
sieskolans nuvarande Totala antalet studerande i kvalificeradprogram.
yrkesutbildning under innevarande år 1999 beräknas 12 000.till

Kvalificerad yrkesutbildning sålunda påbyggnadsutbildningger en
kvalificerad karaktär för yrkeserfama inom yrkesarbetarkategorin.av

Den medverkar till höja yrkeskunskapen inomatt respektive yrkesom-
råde och anknyter till aktuella behov i det moderna arbetslivet. KY-
utbildningen just den högre fackkompetens eftersträvassynes ge som
för utbildning till lärare i yrkesämnen. Utbudet ochär täcker allastort
de programinriktningar där bristen på lärare kommer att störstvara som
och där högskoleutbildningar sällsynta ellerär svårtillgängliga.

Förslag

Den kurser lämpadetyp för yrkesarbetareär inom tekniskt-av som
industriella området önskar höja sin yrkeskompetens, dvs. densom

rekryteringsgmppenstörsta för lärarutbildning i yrkesämnen, iges
första hand i de just angivna eftergymnasialatre utbildningarna till

9923 § Förordning 1996:372 försöksverksamhet med viss kvalificeradom en
yrkesutbildning.
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eftergymna-kvalificeradochhögskolayrkestekniskhögskoleingenjör,
be-kommitténsenligtutbildningarna ärAllayrkesutbildning.sial tre

denförgymnasial utbildningpåpåbyggnad somlämpligadömning som
Lärarutbild-yrkesämnen.förlärareutbildningentillsökaönskar av
kvalificeradstudier inomocksåsåledesföreslårningskommittén att

med deparallelltkravgodtasskallyrkesutbildningeftergymnasial som
högskolekurser.yrkesinriktaderelevanta,inuvarande 60 poängen

ilärareutbildningFörslag7.6 avom

yrkesämnen
de kompe-redovisatläraruppdragetkapitel 3 DetiharKommittén nya

i yrkes-också lärarnasåledesgällerha. Deböralla läraretenser som
uppdraglärarutbildningarnasframhållitkommitténDet omämnen.

kapitel 6struktur ärlärarutbildningensdenochkapitel 4 nyaom
i yrkesämnen.lärarnaockså förrelevant

dethaförslagkommitténsenligtskallÄven yrkesämnenilärarna
kompetenserDe60utbildningsområdet poäng. er-somallmärma om

läraresdelomistlig ut-kommitténenligtdettahålls är enavengenom
möjlighetfårlärarstudentervärdesärskiltockså attbildning. Det är av

kompe-för denrespektfåochandrainom ämnenlärarekännaläraatt
iinledningsvisberörtkommitténdettillMed hänsynbesitter.detens

gymnasiesko-iolikamellanstatusskillnaderkapiteldetta programom
betydelsesärskilt attdet storlärargrupperolika äroch mellanlan av

genomgårgymnasieskolaniläraretjänstpåsiktarstudenter somensom
kom-varandrasförRespektentillsammans.lärarutbildningsindelar av

och lärarekärnämnenilärareförförutsättning attärpetenser en
samverka.skall kunnayrkesämneni

studenter ämnarskall delärarstudenterövrigamed alla somlikhetI
utbildningsom-allmännadetistudiernaanknytayrkesämnenilärarebli

ämnen/ämnesområden.till sinarådet
förslagkommitténsenligtsåledesböryrkesämnenibli lärareFör att

uppfyllas.följande krav
yrkesområdet.inomgrundutbildningkrävasdetbörförstadetFör- alternativtmotsvarandeellergymnasieskolavidsketthakanDenna

särskiltvillKommitténhögskola.vidgrundutbildninggenom en
utländs-frånyrkeskunskapervalideringförslagentillhänvisa avom

utbildningarka

utbildningar.utländskafrånyrkeskunskaper°° Validering1998:165SOU av
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För det andra bör det krävas omfattande yrkeserfarenhet. Lärarut--
bildningskommittén har förslagövervägt kravetett påatt yrkes-om
erfarenhet borde i visst antal årett avståttanges från detta.men
Kommittén det i fortsättningenävenatt böranser möjligt att tavara
hänsyn till de skilda förhållandena inom olika branscher bl.a. i fråga

hur länge på arbetsplats.om stannar Avman skäl villen samma
kommittén inte heller reglera yrkeserfarenheten skall ligga föreom
eller efter de postgymnasiala studierna.
För det tredje bör det krävas minst 60 eftergymnasialapoäng studi--

Dessa kan högskoleutbildningutgöraser. till sjuksköter-av en t.ex.
ska, högskoleingenjör eller studier vid yrkesteknisk högskola. Lä-
rarutbildningskommittén den kvalificeradeatt eftergymnasialaanser
yrkesutbildningen mycketär lämplig utbildning för blivandeen lära-

i yrkesämnen. Den leder just till denre avsedda fördjupade kompe-
inom yrkesområdettensen utbildningenatt innehåller såvälgenom

teori lärande i arbetet. Kommittén föreslårsom därför frånpoängatt
kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning skall motsvaraanses
högskolepoäng vid antagning till lärarutbildning.
För antal de utbildningarett kan komma ifrågaav utbild-- som är
ningen omfattande 60än Som framgåttpoäng.mer fordras 80t.ex.

för kvalificeradpoäng yrkesutbildningsexamen. Utbildningen till
sjuksköterska omfattar 120 Kommitténpoäng. självfallet attanser
studenterna bör ha fullföljt sina yrkesstudier fram till Detexamen.
innebär lärare inom olikaatt yrkeskategorier kommer ha olikaatt
lång utbildning. Kommittén föreslår således kraven föratt examen

lärare i yrkesämnen skall formulerassom en relevant yrkesinriktad
högskoleutbildning eller, sådan inte finns, relevanta yrkesinrik-om
tade högskolekurser minst 60 poäng.om
För det fjärde bör liksom andra lärare också lärarna i yrkesämnen ha-
det allmänna utbildningsområdet omfattar kunskaper läran-som om
de, socialisation, värdegrund, läraryrkets samhällsuppdrag och cent-
rala, tvärvetenskapliga ämnesstudier. Denna kärna kunskaperav
omfattar 60 Som framgåttpoäng. kommitténs förslag till strukturav
för lärarutbildning ingår där också Verksamhetsförlagdny utbild-
ning.

Den sammanlagda omfattningen lärarutbildningen för lärare iav en
yrkesämnen blir således minst 120 Det börpoäng. naturligtvis vara
möjligt för lärare i yrkesämnen dessutom läsaatt inriktning, t.ex.en
Specialpedagogik, och specialisering. Kommittén deten i ochattanser
för sig önskvärt lärarexamen också förvore lärarna i yrkesämnenom
liksom för övriga lärare i gymnasial utbildning kunde omfatta minst
180 poäng. Kommittén vill emellertid framhålla lärarna i yrkesäm-att



169Utbildning yrkesämnenlärare i1999:63SOU av

yrkeserfarenhet.omfattandeskall ha120de poängenutöver ennen
Kommitténhögskolepoäng.tillgodoräknasdock intekanDenna som

krävai yrkesämnenlärarnaorimligtdärfördetbedömer att meravsom
utbildning.eftergymnasialomfattande

till lärar-sökandepotentielladominerandedenEftersom gruppen av
studeratinte haryrkesämnen,industrianknutnaframförallt iutbildning,

alternativfinnasdetböreller KYYTHinomhögskoleingenjör,till en
lämpligmedkursereftergymnasialarelevantainnefattarstudieväg som

högskolarespektivedärvid påankommerDetinriktning.fackteoretisk
med andrasamverkaneller ut-siginomlärarutbildningmed att genom

kurser.erbjuda dessabildningsanordnare

Övriga utbildningbeträffandeförslag7.7 av

yrkesänmenilärare

yrkeserfarenhettidTillgodoräknande somav

välmeriteratpå sättyrkesämnenilärarutbildning ettSökande till som
börlärarutbildninghagymnasieskolani attlärare utantjänstgjort som

ansökan tillvidlärartjänstgöringsintillgodoräkna sigfåpå något sätt
bör fåyrkeserfarenhetlärarutbildning. tidtillräckligharinteDe avsom

bedömningsgrundeninomlärartjänstgöringsindelsigtillgodoräkna av
fålåtar-tjänstgöringentidenhalvaFörslagsvis böryrkesverksamhet. av

motsvarande två årsdock högstyrkeserfarenhet,relevanträknas som
övrigt.iarbetslivetfrånyrkeserfarenhet

på deltidStudier

bådeyrkesämnenilärareutbildningentillsökerdeEftersom avsom
deyrkesverksamhet harflera år långochgrundutbildningskall ha enen

gårstudentersituationsocial änsigskaffahunnitofta somannanen
bostads-familj,harhögskolan. Detillgymnasieskolanfrånraka vägen

tilloch rättpå sättordnade permanentvanligenförhållandena ettär mer
till dåhänsynmåstefaktorerkostnad Dessa ta orga-hög manetc. man

deltid.studier påtillmöjlighetlärarutbildningen attniserar gegenom
företagtid iresterandeanställning påmöjliggörDeltidsmodellen en

studenten.förfmansieringsbördandärmedoch lättarskolaieller en
medkan skesåalltidskalldistansutbildning närtillMöjlighet ges

måstedem,förunderlättaförutbildningskvalitetbibehållen att som
lärar-Kombinationendeltid.arbetaförpå hemorten att avstanna

frekvent.relativtförekommeryrkeslärarutbildningochtjänstgöring
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Yrkesverksamhet i företag jämsides med lärarutbildning på deltid bör
också bli vanlig.

Samverkan med yrkeslivet

Arbetslivets organisationer har naturligt intresseett sig föratt engagera
yrkesläramas utbildning eftersom eleverna efter slutförd utbildning på

med yrkesämnen går till produktionsanställningprogram eller lärlings-
anställning för färdigutbildning i arbetslivet.

Yrkesnämndema, dvs. partssammansatta i branscherna medorgan
utbildningsfrågor huvudsakligt verksamhetsområde, harsom spelat en
mycket viktig roll för utvecklingen gymnasieskolans utbildningar.av
Också lärarutbildningama bör kunna utnyttja dem stöd. För desom
branschområden saknar yrkesnämnder börsom efterparterna sträva att
den luckan Det förefaller naturligt också rikstäckandeatt ett sam-
râdsorgan för yrkeslärarutbildningama mellanupprättas arbetslivets

Centrala yrkesnämnden,parter, t.ex. och högskolorna för lärarutbild-
ning för samverkangöraatt reguljär och verkningsfull.

Ett lokalt samverkansorgan, programråd eller dylikt, finns i många
kommuner med gymnasieskola. Ett sådant samverkansorgan bör föra
dialog mellan skola och arbetsliv också lärarnas kompetensutveck-om
ling. Engagemanget hos företag och andra arbetsplatser for elevernas

börAPU utnyttjas för på naturligtatt ocksåett sätt lärarna i yrkes-ge
möjlighetämnen följa med iutvecklingenatt teknik och arbetsfor-av

inom respektive bransch.mer
Företagens anställda med spetskunskap inom yrket bör, kom-som

mittén berört i inledningen detta kapitel, utnyttjas för kompletteran-av
de utbildningsinsatser i gymnasieskolan. Detta kan utbildadet.ex. vara
handledare, eftersom dessa har viss pedagogisk utbildning och erfaren-
het. En kombination anställning i företag och anställning iav skolan
kan, kommittén framhållit, leda tillsom värdefull kompetensatt förs

frånöver arbetslivet till yrkesutbildningen i gymnasieskolan och vice
Det kan förmodligen också leda tillversa. vissa fullgjortatt utbild-som

ningsinsatser i skolan på sikt kan rekryteras till lärarutbildning och där-
efter till fast tjänst lärare.som
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7.8 Kompetensutveckling för verksamma
lärare i yrkesämnen

i yrkesämnenLärarna i gymnasial utbildning medär stor etten grupp
mycket diversiñerat utvecklingsbehov det gäller ämneskompetens.när
Ofta finns få lärare med yrkesinriktning på skola eller isamma en en
kommun, i vissa fall kanske endast lärare. kan dåDet svårt fören vara
denne hävda sina behov kompetensutveckling i konkurrens medatt av
övriga lärare i syrmerhet det inte alltid finns tillgång till kompe-som-
tensutveckling särskilt anpassad för yrkesområdet i fråga. Lärarutbild-
ningskommittén föreslår behovet sammanhängande kom-att av mera
petensutvecklingsinsatser kartläggs i samverkan mellan skolor,
branschföreträdare företrädareoch för högskolor med lärarutbildning i
yrkesämnen. kan ske inom förDetta regionala utvecklings-t.ex. ramen
centra.

Kunskaperna det finns i arbetslivet. Kompetensutvecklingom nya
för lärare i därföryrkesämnen bör baseras på samarbete mellannäraett
skolan och arbetslivet. Möjligheterna för lärare i samband med ele-att

arbetsplatsförlagda utbildning få kontakt med utvecklingenvernas av
teknik borde utnyttjas i högre grad. formDenna kompe-ny m.m. av

tensutveckling borde reguljärt inslag i arbetet. Lärarutbild-ettvara
ningskommittén det avgörande för lärare i yrkesäm-äratt attanser en

skall kunna följa med i utvecklingen inom sin bransch han ellerattnen
hon har stöd rektor få organisera sin tid så detta blir möjligt.att attav

formEn kompetensutveckling visat sig särskilt verkningsfullav som
för lärare yrkesämneni yrkesstudier, vilket innebär läraren tjänst-är att

tid arbetsplats inompå yrkesområdet. Lärarutbildningskom-gör en en
mittén förutsätter sådana studier prioriteras högt vid bedömningenatt

hur för kompetensutveckling skall användas.av resurserna
Yrkesstudiema skulle kunna organiseras i samarbete mellan skola,

företag och högskola och innehålla systematiska studier arbetspro-av
Härigenom kan läraren tillägna sig metod beskriva, analy-attcesser. en

och förstå hur arbetsprocessen utvecklas inom yrkesområdet ochsera
kan därigenom både utveckla sitt yrkeskunnande och tillgodose sitt be-
hov kompetensutveckling.av

Kommittén vill också peka på den möjlighet till kompetensutveck-
ling verksamma lärare det innebär skolanärav som en engagerar en
yrkesverksam lärare under kortare avsnitt utbildning. Kom-som av en
binerade tjänster i företag och i skola ordning samtidigt påär etten som
positivt kan bidra till kompetensutvecklingen de i skolan verk-sätt av

lärarna.samma
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självklaraSlutligen vill kommittén det förhållandet ocksånämna att
lärarna i yrkesämnen skall delta det arbetet medi att ut-gemensamma

blir alltveckla kompetensen inom arbetslaget. vanligare medDet ar-
betslag bestående lärare i både kärnämnen och yrkesämnen. Dettaav

varför detgäller emellertid inte överallt, behövs fortsattännu ut-en
veckling därvidlag.

studier och forskning för lärare7.9 iHögre
yrkesänmen

studenter med gymnasielärarexamen mål finns liksom förFör en som
alla andra studenter formell möjlighet till forskarutbildning. såAtten

få harytterligt inom lärare i yrkesämnen utnyttjat denna möj-gruppen
lighet hänger givetvis med rad praktiska problem eller hin-samman en

Avsaknaden forskarkultur inom lärare i yrkesämnender. av en gruppen
främst och starkt nyttobetonadeberor på den korta grundutbild-egna

därför avvaktande attitydningen. finns till högreInom ut-engruppen
bildning och forskning det för individen kan svårt bryta sigattvarasom

skulle kunna tjänaexempel på forskning inspirerandeDe somur. som
förebilder berör aldrig den verklighet lärarna i yrkesämnennästan som
arbetar

Lärarutbildningskommittén det finns behovatt ett stortanser av yr-
kespedagogisk forskning och läget inte tillfredsställande i dag.äratt

behov påtalades redan och i betänkandet Höj Rib-Detta 1964 senast
han arbetslivet inom bl.a.finns forskning ArbetslivscentrumDet om

sig aktiv forskningsmiljö eller professur med yrkespe-men vare en en
dagogisk inriktning. och för sig förekommer enstaka forskningspro-I
jekt den samlade bilden pekar på behovet omfattande insatser.avmen

motiv för yrkespedagogiskforskning inom området utbild-Ett är att
i utsträckning i lärosalar jämfört traditionellning mindre medutövas

ämnesutbildning, leder till andra villkor för lärande.Hur kopplasvilket
elevernas lärande arbetsplatser till undervisningen i skolanpå Hur
sker samspelet mellan yrkesämnen och kärnämnen läggs härHur
grunden till kompetensutveckling, dvs. hur utvecklas deltagarnas för-

situationer uppgiftermåga klara olika och relaterade tillatt typerav av
Frågeställningama berör huruvidayrkesutövning utbildningssyste-en

förbereda sigverkligen stöder individen inför yrkesperioder imet att
perspektivet livslångt lärande.

° Höj Ribban. Lärarkompetens för yrkesutbildning, ñ".SOU 1994:101 114s.
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När arbetslivet omvandlas, gamla upphöryrken eller förändras och
utvecklas, förändras också yrkesutbildningen. Den yrkespedago-nya

giska forskningen kan bidra till fördjupa kunskapen relationenatt om
mellan arbetsliv och utbildning. historiskaDen och komparativa di-
mensionen viktig i detta sammanhang. ocksåDet angelägenär är en
kunskap för lärare på gymnasie- och högskolenivå, skall kunnasom
relatera undervisningen till denna omvandling. behövsDet dessutom
jämförande studier yrkesutbildningama i Europa.av

denna bakgrundMot föreslår Lärarutbildningskommittén de hög-att
skolor i dag för utbildning lärare i yrkesämnen utvecklarsom svarar av
aktiva forskningsmiljöer, bl.a. inrättande antal professurerettgenom av
med inriktning yrkespedagogik och lärarutbildning för yrkesärn-mot

ochI med den uttalade kopplingen mellan utbildning och arbetslivnen.
Lärarutbildningskommittén det naturligt i dessa forsk-attser som man

ningsmiljöer aktivt samspelar med olika intressenter inom arbetslivet.
finnsHär goda möjligheter utveckla verksamhetsnära ochatt en

tilllämpbar forskning kan föras in i lärarutbildningen. Vidare börsom
forskarutbildningsprogram utvecklas i samverkan med företrädarenära
för arbetslivet. Doktorander och forskare kan då arbeta med forsknings-
och utvecklingsfrågor brygga mellan arbetsliv och utbild-utgörsom en
ning.

Antagningskriteriet 60 högskolepoäng kan långsiktigt skapa en mer
positiv attityd till forskarutbildning och forskning hos lärarna i yrkes-

De här angivna åtgärderna skulle förmodligenämnen. också ha all-en
statushöjande effekt för yrkesutbildningsområdet.mänt

Det självklart disputerade lärare i yrkesämnenär skall kunna fåatt
lektorstjänst. Skollagen 2 kap. varje3 § kommun och lands-attanger
ting skall efter för undervisningen i gymnasieskolan,sträva att gymna-
sial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning anställa lärare harsom
forskarutbildning.
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Sammanfattning7.10 av

bedömningLärarutbildningskommitténs
förslagoch

grundutbildning inombör krävasyrkesämnenbli lärare iFör att yr-0
yrkesinriktadfullföljd relevantyrkeserfarenhet,omfattandeket,

yrkesinrik-relevantainte finns,sådaneller,högskoleutbildning om
utbild-det allmärmaminst 60högskolekursertade poäng samtom

kvalificeradfrånha. Poängkommeralla lärareningsområdet attsom
högskolepoängskallyrkesutbildningeftergymnasial motsvaraanses

omfattningen denlärarutbildning. Genomantagning tillvid att av
yrkena kom-mellanvarierarhögskoleutbildningenyrkesinriktade
utbildning.olika långyrkeskategorier haolikalärare inom attmer

inriktningha fackteoretiskbörstudiernaeftergymnasialaDe av re-0
genomförda föreantingenyrkesområdet ochför antag-levans vara

i lärarutbildningen.eller ingå Lärarex-lärarutbildningenningen till
omfatta minst 120i yrkesämnenläraresåledes förkommer attamen

poäng.
ha lärar-i yrkesämnenläraretjänstgjort utan attPersoner somsom0

vidyrkeserfarenhethögst två årtillgodoräknafåutbildning bör som
lärarutbildning.tillansökan

distans.deltid och kunna följas påockså påLärarutbildning bör ges0
utbild-stöd förhögskolornautnyttjasYrkesnämnder bör somav0

samrådsor-inrättasbör ocksåyrkesämnen. Detningen lärare i ettav
Centrala Yr-arbetslivetsochmellan högskolorna parter, t.ex.gan

kesnämnden.
kompetensutvecklingsinsatserbehovetföreslårKommittén att av0

och före-branschföreträdaremellan skolor,samverkankartläggs i
i yrkesämnen. Dettautbildning läraremedför högskolorträdare av

utvecklingscentra.regionalaförinomkan sket.ex. ramen
kompetensutveckling föryrkesstudierKommittén förutsätter att som0

bedömningen hurvidhögtprioriterasyrkesämnenlärare i av resur-
i kommunerna. Kom-användaskompetensutveckling skallförser

detdeltar ii yrkesämnenläramavidaremittén förutsätter att gemen-
arbetslaget påinomutveckla kompetensenmedarbetet attsamma

respektive skola.
utveckla aktivaböri yrkesämnenutbildar lärareHögskoloma som0

inriktningprofessurer medinrättabl.a.forskningsmiljöer attgenom
lärarutbildning i yrkesämnen.yrkespedagogik ochmot



1999:63SOU Nya Iärarexamina 175

8 lärarexaminaNya

1 Bakgrund

I gällande högskoleförordning bilaga 2 Examensordning och inu -
Förordning för Sveriges lantbruksuniversitet bilaga regleras vilka ex-
amina får avläggas inom grundläggande högskoleutbildning ochsom
vilka krav skall uppfyllas för respektive Dessa kravsom ut-examen.
trycks i examensbeskrivning för respektive Examensord-en examen.
ningen består för närvarande examensbeskrivningar för generellatreav
examina magister-, kandidat- och högskoleexamen för 42 yrkes-samt
examina. bilaganI till Förordning för Sveriges lantbruksuniversitet
återfinns examensbeskrivningar för ytterligare yrkesexamina.10 Av de
förstnämnda yrkesexamina tolv lärarexamina; barn-är och ungdoms-
pedagogisk bildlärarexamen, flyglärarexamen, folkhögskollä-examen,

grundskollärarexamen, gymnasielärarexamen, hushållslä-rarexamen,
idrottslärarexamen, musiklärarexamen, slöjdlärarexamen,rarexamen,

specialpedagogexamen, studie- och yrkesvägledarexamen. Lydelsen
framgår bilaga till betänkandet.4av

Examensordningen trädde i kraft juli1 1993 och delvar en av en
högskolereform med högskolelag och högskoleförordning. Denny ny

då de tidigare gällande utbildningsplanemaersatte med föreskrifter om
uppläggning och innehåll i de olika utbildningslinjema. För just lä-av
rarutbildningsområdet dessa tidigare utbildningsplaner centralt fast-var
ställda, relativt omfattande och detaljerade. Högskolerefonnen innebar i

bl.a. linjerna avskaffades och målstymingstort att den tidiga-att ersatte
regelstymingen. deEtt mâldokumenten just examensord-re av nya var

ningen och dess examensbeskrivningar alla kortfattade och indela-var
des i omfattningsdel och måldel samt i vissa fall inledningen en en
och övrigtdel. För lärarutbildningama innebar examensbeskriv-en
ningama dessutom avsevärd kondensering jämfört med tidigareen
dokument, harmonisering med övriga utbildningarssamt styrdoku-en
ment.

Kommittén ingen anledning frångå examensbeskrivningar iattser
examensordning målstymingsdokument vill, bakgrunden motsom men
vad redovisats i tidigare kapitel, föreslå reviderade examensbe-av som

skrivningar för lärarexamina. De examensbeskrivningama bör,nya av
harmoniseringsskäl, i princip följa disposition och uppläggningsamma

tillämpas i dagens examensbeskrivningar, dvs. omfatta delsom en som
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mâlformuleringar ochredovisardelomfattningskrav, enen somanger
föreskrifter.innehåller övrigadel som

kategoriindelningfrån dagensmedvetet bortsettKommittén har av
fram-behoven ioch analyseratistället diskuteratlärarutbildningen och

det därmed förändradejfr. kapitel 3 ochläraruppdragtidens skola och
jñz kapitel 4.lärarutbildningenuppdraget för

inhämtat material,med hjälpkommittén,diskussioner hardessaI av
och förslagerhållna synpunkterbehovproblem ochbeskrivna samt

för kommitténsutgångspunkterprincipiellafonnulerat antal övervä-ett
kapitel 5.och förslag jfr.ganden

gällerDet t.ex.:
lärarutbildningen ochskallfortsättningsvis attäven styraatt staten-

medutvärderingsbara måltydliga,skalldet samtgöras upp-genom
drag,

skall organiserasläraregrundutbildningenatt en samman-somav-
användas för kompe-också kanvissa delarhållen utbildning där

tensutveckling lärareav
flexibel och såväl bredareskall blilärarutbildningenatt ge enmer-

ökad specialisering,möjligheter tillgrundkompetens som
kunskapsområden/ämnen ställer krav påläraruppdraget, oavsettatt-

för alla lärare,kompetenser är gemensammasom
vida-praktik i lärarutbildningen skallteori ochsamspelet mellanatt-

yrkesinriktning,stärka utbildningensreutvecklas för att
behörighet för forskarut-lärarutbildning skallgrundläggandeatt ge-

yrkesverksamhet.pedagogiskmed inriktningbildning mot

fortill strukturFörslag8.2 ny
lärarutbildning

förtill strukturfram till förslagkommitténOvanstående har lett ett en
komponenter;kapitel baseras påjfr. 6lärarutbildning tresomen ny

specialisering. Struktureninriktningutbildningsområde,allmänt samt
uti-relativt frihethögskolor fåruniversitet ochinnebär att,storatt en

innehåll iuppläggning ochutformaförutsättningar,från lokala enav
för denockså möjlighetStrukturen innebärflexibel lärarutbildning.

för densjälvvissastudenten inomenskilde taatt, ansvar egnaramar,
harkommer lärareprofilering. Förslagetyrkesutbildningens att somge

nödvändiga yrkeskunskapervadperspektiv på ärsomgemensamma
variation i sammansättningenindividuellsamtidigt har storenmen som

specialiseringar.inriktningar ochav
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En lärarexamen med inbyggd mångfaldmen en

Strukturen innebär, enligt kommitténs uppfattning, möjlighet haatten
lärarexamen för flertalet lärare. Utbildningen samtliga relativten ger en

kompetens och därutöverstor inriktning eller fleragemensam samten
eller flera specialiseringar. Detta leder till ökad flexibilitet ien en som

sin innebär möjligheter och fördelartur fyra perspektiv:ur
Studentperspektivet: Studenten får väsentligt frihetstörre att- genom
successiva val forma sin utbildning vad djup och bredd samtavser
olika kombinationer och kunskapsområden.ämnes- Möjligheterav

sig också föröppnar studenten komplettera sin lärarut-att senare
bildning med ytterligare inriktning eller specialisering.
Anordnarperspektivet: Högskolan får ökad frihet lokalt ochatten-

samverkan med kommuner, skolor och arbetsliv organiseragenom
och förändra utbildningen och erbjuda profilerat kursutbud uti-ett
från lokalt forsknings- och utvecklingsarbete. Genom samarbete
med andra högskolor kan utbudet inriktningar och specialisering-av

breddas ytterligare.ar
Avnämarperspektivet: Avnämama, främst i form kommu-- av
ner/skolor, kan få möjlighet påverka kursutbudet utifrånatt olika
behov kompetensprofiler och kompetensutveckling. På sikt ökarav
också möjligheten komponera kollegier och arbetslagatt till-som

täcker verksamhetens kompetensbehov och bredda ochsammans att
fördjupa den sammanlagda kompetensen.
Professionsperspektivet: Analogt med ovanstående får de verksam--

lärama, i eller individer, ökade möjligheter breddama grupp som att
eller fördjupa sin kompetens efterfråga och utnyttja utbu-attgenom
det inriktningar och specialiseringar. Det gäller såväl lärare medav
denna med äldre lärarutbildning.nya som en

Vissa inskränkningar i flexibiliteten kan uppstå lokalt inom högskolan
på grund för liten dimensionering ocht.ex. lärarutbildarnas begrän-av
sade kompetensprofil problemen kan sannolikt reducerasmen genom
samarbete mellan olika lärarutbildningsorter utnyttjandesamt genom av
modern kommunikationsteknik. Universitetets/högskolans och studen-

frihetsgrad kan dock innebäraternas vissa andra svårigheter. T.ex. att
få tillräckligt med studenter, särskilt på mindre högskolor, för att en
mångfald inriktningar och specialiseringar skall kunna erbjudas. Detav
kan också uppstå problem med dimensioneringen ochatt säker-styra
ställa rekrytering till utbildning för vissa lärarkategorier/-kompetenser
så utbildningen de aktuellaatt behovenmöter i förskola, skola, fritids-
hem och vuxenutbildning. Ytterligare bekymmer kan fåett attvara av-
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på basis de-lärarnaoch utnyttja deintroduceranämama rättatt avnya
kompetensprofiler.olikaras

liknande problemdessa ochLärarutbildningskommittén attmenar
examensrättighe-granskningfördelning ochförebyggaskan avgenom
parad med lokaldimensioneringsuppdraganpassningter, avgenom en

anpassningmedregional samverkanoch avnärnare, en av an-genom
rekryteringssatsningarsärskildanyttjandettagningssystemet, avgenom

examensbeskrivning.adekvatutformandetsamt av engenom
kvalitet ochsåledesuppgift blirExamensbeskrivningens att styra

utbildningen ochomfattning påminstalikvärdighet att angegenom
inslag/komponenter i utbild-definieradevissaomfattningminsta av

Även till den föreslagnamålformuleringama behöverningen. anpassas
väsentligade krav pårelativt fâ mål kanmedstrukturen så att angeman

läraruppdraget. ökaravsedda Kravetfordras för detkompetenser som
och konkretiseras ianalyserasexamensordningens måldå också på att

Högskoleverketsjfr.kursplanernautbildnings- ochlokalade rap-
inslag ioch utnyttjatlevandeportm bl.a. kanså de ut-utgöra ettatt

lärande.studentensenskildeoch i denbildningen eget
uppföljning och värde-kontinuerlig lokalfogasTill detta måste en

granskning kvalitet ochnationellliksommåluppfyllelsenring avenav
och högskolor ochmed universiteti dialogmåluppfyllelse, den senare

kopplad tilldirekt examensrätten.

utvärderingUppföljning och

medför antal punk-lärarutbildning påKommitténs förslag till etten ny
systematisktvarje lärosätedärmed krav påfrihet ochlokal attter stor

Högskoleverkets olika utvärde-och utvärdering.för uppföljningsvarar
uppfattarkommitténkvalitetssäkringsinsatser,ochrings- somsom

utvecklas,skall kunnalärarutbildningenförbetydelsefullamycket att
ochuppföljningarsystematiskamed utvär-behöver kompletteras mera

lokalt.deringar
regelmässiga och fortlöpandekommittén denuppföljningMed avser

det möjligtlärarutbildningeninformationinsamling gör attsomomav
kontroll hur lärarut-löpandedvs.hur den utvecklas,följa aven mer

i verksamhetensindikatorerutifrån debildningen fungerar som ges
uppfattar kommitténUtvärderinginformationsflöde.normala som en

olika delar lä-undersökning inomsystematiskdjupgående och avmer

m 1997:36regeringsuppdrag. HSV R,lärarexaminaExamensmål för ett rap.-
37-38.s.
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rarutbildningen. Utvärdering också syfta till förändringbör och utveck-
ling.

Utvärdering lärarutbildningen ställer krav på information så-av om
väl verksamhetens förutsättningar pedagogiska ochsom processer re-
sultat. Alla dessa komponenter måste bli belysta för kunna nå-sägaatt

vad misslyckade eller lyckade resultat beror på och för kun-got attom
lärarutbildningen.utveckla Frågor måste besvaras är t.ex.:na som

olikaHur utformningen utbildningen lokalt Hurstyr ramar av genom-
förs det pedagogiska arbetet vad gäller kvaliteter målmedvetenhetsom
och planmässighet, högskolelärarnas förhållningssätt kompetens,och
deras förmåga till kontakt, deras klarhet i framställningen etc

Utvärdering skall inte enbart beskriva, kartlägga eller mäta, utan
också uttrycka värdeomdöme, vilket kräver det finns bedöm-ett att
ningskriterier mål, eller värderingar jämförat.ex. att mot.som normer
Lärarutbildningskommittén har bedömningskriterier valt olikasom
kompetenser.

Utvärderingen skall heller inte begränsas till enbart be-att avse en
dömning vilka resultat dvs. i vilkenuppnås mån studenternaav som -
uppnått de beskrivna kompetensema. Syftet enbart vilkapåatt svara
effektema blir viss insats i förhållande till målet inte tillräck-ärav en
ligt. Utvärdering skall omfatta alla delar i lärarutbildningen, dvs. be-
skrivning och bedömning förutsättningar, mål, planer, genomföran-av
de och resultat.

komponentProcessen central bör ingå i bedömningenutgör en som
för kunna förstå och förklara orsaker till varför studenterna uppnåratt
eller inte uppnår angivna kompetenser. kapitel 16 utreder kommitténI

uppföljning och utvärdering led i styrningen lärarut-närmare som av
bildning.

8.3 Examensbeskrivningens olika avsnitt

Uppläggningen examensbeskrivningen för lärarutbildning bör,av en ny
enligt kommittén, ansluta till den tillämpas för övriga yrkesexami-som

allaDe kortfattade och inleds i vissa fall med redovisningärna. en av
befintliga inriktningar. har därefter omfattningsangivelseDe isamten
förekommande fall eventuella krav på tidigare utbildning. Därefter föl-

3 Jfr. Franke-Wikberg, 1992. Utvärderingens mångfald. Några ledtrådar
vilsnaför utbildare. Stockholm: Universtitets- och högskoleämbetet.

° vidare Karlsson,Se 1995. utvärderaO. Att vad kriterie-Ommot-
problemet vid intressentutvärdering. Studies Educational Sciences Stock-
holm: I-ILS Förlag.
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jer måldelen mâlfonnuleringar2-8 redovisar vadutgörssom av som
studenten skall ha förvärvat, utvecklat, tillägnat sig kunskaper förom

erhålla vissaFör examensbeskrivningar finns också vissaatt examen.
övriga föreskrifter.

Den examensbeskrivningen för lärare föreslås således innehållanya
avsnitt omfattning, mâldel och övrigtdel med föreskrifterett om en en
Verksamhetsförlagd utbildning, examensarbete och examensbe-attom

viset utbildningenvad för.avseddäranger

Omfattningskrav

utbildning förskollärareDagens och fritidspedagoger omfattar 120av
hushållslärare,Utbildningen bildlärare, idrottslärarepoäng. ochav

slöjdlärare omfattar likaså minst medan120 musiklärarutbild-poäng
ningen omfattar minst 160 Grundskollärarutbildningens inrikt-poäng.
ning undervisning i årskurserna omfattar1-7 140mot poäng.

Utbildning till grundskollärare med inriktning årskurserna 4-9mot
omfattar i dag minst 160 eller 180 Modersmålslärare utbildaspoäng.
inom detta Gymnasielärarutbildningen omfattar minst 180program.
eller 200 För dessa utbildningar finns, framgår bilagapoäng. som av
krav på visst antal i antal uppräknade Utbildningpoängett ett ämnen.

lärare i yrkesämnen omfattar minst 100/40 och kombina-poängav en
tion allmänt och yrkesämne kräver 160 utbildning.ämne poängsav

Utbildningen studie- och yrkesvägledare omfattar enligt dagensav
examensordning 120 poäng.

Kommittén föreslår lärarexamen skall kunna utfärdas tillattnu en
studenter minstuppnått 120, 140, eller160, 180 200 Kom-poäng.som
mittén har i kapitlet lärarutbildningens struktur redovisat vilkaom nya
delar ingår i grundutbildningen. korthet innebär förslagetI lä-som om
rarutbildningens omfattning följande:

Minst I20 erfordras för lärarexamen syftar till undervis-poäng som
ning i yrkesämnen i gymnasial utbildning. kapitelAv Utbildning7 av
lärare i yrkesämnen framgår det dessutom fordras grundutbildningatt
inom yrket och omfattande yrkeserfarenhet. Utbildningen omfattar det
allmänna utbildningsområdet 60 relevanta yrkesinrikta-poäng samtom
de högskolestudier minst 60 poäng.om

Minst erfordras140 enligt Lärarutbildningskommitténs för-poäng
slag för lärarexamen syftar till undervisning och pedagogisksom arman
verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskolans tidigare år och fri-
tidshem, undervisning i modersmål för syftar tillsamt stu-examen som
die- och yrkesvägledning.
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förskola,För förskoleklass, grundskolans tidigare år och fritidshem
omfattar utbildningen enligt förslaget det allmänna utbildningsområdet

60 minst inriktning 40poäng, specialiseringpoäng samtom en om om
minst 20 De ytterligare 20 erfordras förpoäng. poäng kansom examen

ytterligare specialisering ellerutgöras inriktningen i stället förattav av
40 omfattar 60poäng poäng.

undervisningFör i modersmålet omfattar utbildningen enligt försla-
det allmänna utbildningsområdet 60 inriktningget 60poäng,om en om

specialisering minst 20poäng samt poäng.om
studie-För och yrkesvägledning omfattar utbildningen enligt försla-

det utbildningsområdet 60 inriktningget poäng,gemensamma om om
60 och specialisering i form fördjupningpoäng minst 20 poäng.av om

studentEn har få efter respektiverätt 120 140attsom examen po-
enligt kan, han eller hon såäng önskar, få omfattandeovan om examen

160 innebärDetta i så fall studenten har studerat ytterligarepoäng. att
inriktning, omfattande inriktning eller ytterligare eller tvåen en mer en

specialiseringar vad fordras för 120 ellerutöver 140som examen
poäng.

Minst 180 erfordras för lärarexamen syftar till undervis-poäng som
ning och pedagogisk verksamhet i grundskolans år och iannan senare
gymnasial utbildning. Utbildningen omfattar det allmänna utbildnings-
området 60 två inriktningar minst 40poäng, speci-poäng samtom om
alisering minst 20 förLärarexamen grundskolanspoäng. årom senare
skall innehålla fördjupning i minst ämne/ämnesområde och förett
gymnasial utbildning fördjupning i två ämnen/ämnesområden. För-
djupningen kan antingen specialiseringen ellerutgöras attav av en re-
spektive två inriktningar omfattar i stället60 för 40 poäng.

undervisningFör i svenska och samhällskunskap krävs minst 60 po-
för undervisning i grundskolans år och minstäng för80 poängsenare

undervisning i gymnasial utbildning. förExamen undervisning och an-
pedagogisk verksamhet i ämneskombination med svenska ellernan

samhällskunskap i gymnasial utbildning omfattar således 200 poäng.
Förslaget innebär vidare det inte kommer finnas någonatt att av

vadfastställd mellan grundskolans tidigare ochstaten gräns ärsom se-
nare ar.

Målformuleringar

Lärarutbildningskommittén har tidigare i betänkandet diskuterat de bli-
vande läramas yrkeskompetens med utgångspunkt i olika kvaliteter -

vilka färdigheter, förmågor och kunskaper läraren behöver fört.ex. att
kunna utföra sitt uppdrag. Kommittén väljer betona olika aspekteratt
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förväntas hagrundkompetens blivande lärare utvecklatsom un-av en
personli-der sin utbildning. grundkompetens basDenna utgör en som

specifika, kompetenser byg-och för sammanhang och situation kanga,
Tyngdpunkten i lärarutbildningen måste därförpå och relateras till.gas

grund för livslångt lä-läggas på generella kompetenser, som germera
Lärarkompetens skall därför betraktasrande inom läraryrket. som en

ständigt förnyas, vilketdynamisk där kompetensen motsvararprocess
lärande.perspektivet livslångtett

redovisas i examensbeskrivning-kraven på grundkompetensenNär
efteruttrycks det olika handlingar studenten genomgångensomsomen

för. handlingar formulerasutbildning skall kunna Dessa attsvara som
förmedla och förankra...,studenten skall kunna organisera..., omsät-

leda samarbeta..., bedöma och värdera..., sigoch orienterata..., om....,
genomföra,till..., planera, utvärdera ochanalysera och ställningta
Handlandet skallutveckla..., tillvarata och systematisera... vara en

de in-medveten och ändamålsenlig aktivitet hänger medsom samman
erfarenheterkunskaper, de attityder och de studenten utveck-sikter, de

under utbildningen.lat och/eller tillägnat sig
kartläggning och analys tillämpningen hög-HögskoleverketsI av av

beskrivningar för lärarexamina i dagskoleförordningens betonasav
examensbeskrivningama finns mål intarbl.a. det i sär-att ett som en

i målet: För erhålla grundskollärarexamenställning. dagDet är att
skall studenten de kunskaper och färdigheter behövs förha attsom som

förverkliga skolans mål och medverka i utvecklingen skolanslärare av
inte dettaverksamhet. Högskoleverket diskuterar det enda målärom

mål ämneskunskaper, insikt i didaktik,behövs och övrigaattsom om
datorer olika medel för nå dettaförmåga använda är över-att attm.m.

mål.gripande
Lärarutbildningskommittén föreslår, med stöd Högskoleverketsav

målet för lärarutbildningen lyfts fram ochanalys, det citeradeatt
framträder just övergripande. målkompletteras så det Dettaatt som

högskolelagen skulle dåde allmärma målen i kap. kunnautöver 1 9 §
ha samladlyda: erhålla lärarexamen skall studenten kompe-För att en

förskolans, förskoleklassens, sko-så han/hon kan förverkligatens att
fritidshemmens, vuxenutbildningens eller studie- och yrkesväg-lans,

ledningens riktlinjer medverka iutvecklingen respekti-mål och och av
verksamheter.ve

målet kan uppfattas det enbart fokuserarövergripandeDet attsom
enskilde kunskaper, prestationer och utveckling in-den studentens ett

underlag för värdering den enskildedividperspektiv, dvs. stu-som av
utbildning.dentens kompetenser efter genomgången Lärarutbildnings-

°5 Högskoleverket 1997, 35.s.
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kommittén målen också skall fungera instrument förattmenar som
styrning utbildningen.av

Eftersom genomgången lärarutbildning skall leda fram tillen en yr-
kesexamen förväntas lärarutbildningen struktureras utifrån de kvaliteter

ligger till grund för de examensmål kommittén formulerar isom som
förslag till examensbeskrivning. Lärarutbildningen skall värderasen ny

förhållandei till dessa mål. Lärarutbildningens uppdrag handlar således
skapa förutsättningar för de i exarnensbeskrivningenytterst att attom

angivna kompetenserna utvecklas hos de blivande lärarna. När den en-
skilde lärarstudentens kompetens bedöms under utbildningen medför
det dels värdering de förmågor den enskilde studenten för-en av som

besitta etter genomgången utbildning, delsväntas granskningen av
utbildningens kapacitet skapa förutsättningar för dessa förmågoratt att
utvecklas.

Ur systemperspektiv skall målen därför utvärderingsbaraett vara -
både och interna intressen skall kunna värdera högskolans för-externa
måga skapa förutsättningar för målen kan nås. Examensmålenatt att
pekar högskolans för lärarutbildningen blir välut attansvar samman-
hållen och de lärare utbildas f°ar kompetens det omfattan-att att tasom
de de nationella styrdokumenten för skolanansvar som anger.

Övriga föreskrifter

Kommittén har bl.a. i kapitel 4 och redovisat6 motiv för och förslag
kravet på handledd praktik skall med krav på verksam-att ersättasom

hetsförlagda delar utbildningen. kommitténsAv förslag till övrigaav
föreskrifter framgår den verksamhetsförlagda delen utbildningenatt av
skall kopplad dels till det allmärma utbildningsområdet, dels tillvara
inriktningen-ama. dubbla kopplingenDen syñar till fördjupa deatt
verksamhetsförlagda studierna och kunskapsmässigt knytaatt samman
det allmänna utbildningsområdet med inriktningen-ama och på så sätt
stärka hela utbildningens yrkesinriktning. För också säkerställaatt en
utökning, jämfört med dagens praktikinslag, vardera delenattanges
skall omfatta minst föfinriktningsdelen10 inrikt-poäng 10 poäng per
ning.

ÖvrigtUnder också studenten skall ha fullgjort själv-att ettanges
ständigt examensarbete med angivelse minsta omfattning för attom
erhålla lärarexamen. modellDenna enligt kommittén, föredraär, atten
framför dagens målforrnulering kring examensarbete. Pâ så marke-sätt

examensarbetet inslag medelär uppnå målenatt ett utgör ett attras som
examensarbetet skall kopplat till yrkesutbildningen i sinsamt att vara

helhet.
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examensbeskrivning föreskrivs iförslag till detSist i kommitténs att
inriktningar och specialiseringarexamensbeviset skall vilka somanges

undervisning och/ellerfullgjort för vilken verksamhetstudenten samt
tydliggöra varjeförstnämndautbildningen avsedd. Det ärär attavsett

koppling tillutbildningsproñl. andrastudents speciella Det utgör en
förskollärareutbildning lärare, ochSkollagens paragraf krav påom av

och landsting skyldiga för under-fritidspedagoger: Kommuner är att
eller fritidspedagoger haranvända förskollärarevisningen lärare, som

undervisning de i huvudsak skall bedri-utbildning avsedd för denen
va.°°

examensbeskrivningFörslag till8.4

Lärarutbildningskommitténs förslag till examensbe-Nedan redovisas
för undervisning och pedago-för lärarexamenskrivning annanen ny

skola, fritidshem,i förskola, förskoleklass,gisk verksamhet vuxenut-
fram läm-yrkesvägledning. i kapitletbildning eller studie- och Längre

för fyraexamensbeskrivningar ytterligare examinaockså förslag pånas

Lärarexamen

Omfattning

kursfordringarefter fullgjorda minst 120, 140,uppnåsLärarexamen om
skall omfatta deteller Utbildningen 60160, 180 200 poängpoäng.

frågorutbildningsområdet behandlar lärande, socia-allmärma som om
samhällsuppdragoch yrkesverksamhetenslisation, värdegrund samt

ämnesstudier. skall utbildningentvärvetenskapliga Därutövercentrala,
specialiseringomfatta inriktning minst 40minst poäng samtom omen

minst 20 poäng.

pedagogisk verksamhetundervisning ochFör annan
och fritidshemförskoleklass, grundskolans tidigare årförskola, samt-

för undervisning modersmål krävs 140i minst poäng.
gymnasial utbildning ej yrkesämnenoch igrundskolans årsenare-

respektive två fördjup-krävs inkluderande180minst poäng en
ning-ar till minst i relevant-a ämnesområde-n.60 poäng

krävs Istället förgymnasial utbildning 120yrkesämnen i poäng.-
omfattande yrkeserfarenhetspecialisering krävsinriktning och samt

högskoleutbildningyrkesinriktad minst 60relevant poängomen

°° Skollagen, 2 kap. 3§.
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eller, sådan inte finns, relevanta yrkesinriktade högskolekurserom
minst 60 Poäng inom kvalificeradpoäng. yrkesutbildning skallom

högskolepoäng.motsvaraanses

För undervisning i svenska respektive samhällskunskap i grundskolans
år krävs minst 60 och i gymnasial utbildningpoäng minst 80senare
i ämnesområdepoäng relevant förär svenska respektiveämnetsom

samhällskunskap. undervisningFör i modersmål krävs inriktningen om
minst i60 relevant ämnesområde.poäng

För studie- och yrkesvägledning krävs inriktning studie- ochmot
yrkesvägledarprocessen och dess kunskapsbas minst 60 poäng samtom
specialisering i form fördjupning minst 20 poäng.av en om

Mål utöver de allmänna målen i kap.l 9§ i högskolelagenm

erhållaFör lärarexamen skall studenten haatt samlad kompetens såen
han/hon kan förverkliga förskolans, förskoleklassens,att skolans, fri-

tidshemmens, Vuxenutbildningens eller studie- och yrkesvägledningens
mål och riktlinjer och medverka iutvecklingen respektive verksam-av
heter. Vidare skall studenten sådan kompetensäga han/hon kan:att

förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund,-
skapa betingelser för och åstadkomma utveckling och lärande hos-
alla elever,
organisera begrepp, principer och information i omvärlden för att-
möjliggöra kunskapsbildning inom de ämnen/ämnesområden utbild-
ningen avser,

goda och relevantaomsätta kunskaper i ämnen/ämnesområden så att-
alla elever lär och utvecklas,
leda och samarbeta med elever så de får stöd i sin utveckling uti-att-
från sina behov och möjligheter,
bedöma och värdera elevers utveckling och lärande informerasamt-
och samarbeta med föräldrar/vårdnadshavare,
orientera sig analysera och ställning till allmänmänskliga frâ-taom,-

och förändringar i omvärlden,gor

°7 Den grundläggande högskoleutbildningen skall, kunskaper och fär-utöver
digheter, studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, för-ge
måga självständigt lösa problem förmågaatt följa kimskapsutveck-samt att
lingen, allt inom det område utbildningen Utbildningen bör ocksåsom avser.
utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå.
° Med elever bam, ungdomar och vuxenstuderande.avses
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genomföra,andra planera,tillsammans medsjälvständigt och utvär--
verksamhetpedagogiskundervisning ochutveckladera och annan

denna,delta i ledningensamt av
erfarenheter rele-och andrassystematiseratillvarata och samtegna-

professionell utveckling.grund förforskningsresultatvanta som

yrkesvägledning gäller iochstudie-med inriktningstudentFör mot
strecksatsenstället för fjärde ovan:

och olikayrkesvägledarprocessenstudie- ochutifrån förståelse av-
informerastöd kunna vägleda ochbehovochindividers avgruppers

yrkesval.utbildnings- ochinförungdomar och vuxna

respektive högskola bestämmer.målgäller deHärutöver som

Övrigt

minst verk-utbildningsområdet skall 10allmännadet poängAv vara
skall likasåinriktningminst l0samhetsförlagda och poäng varaper

verksamhetsförlagda.
fullgjort själv-skall studenten haerhålla lärarexamenFör ettatt en

detta skallminst 10examensarbete Iständigt arbete poäng. stu-om
arbetsuppgifternade kommandekunskaperdenten ha relaterat sina om

förtrogen med understudenten blivitteoriertill de vetenskapliga ut-
bildningen.

specialiseringarinriktningar ochskall vilkaexamensbevisetI anges
och/eller verk-vilken undervisningförstudenten fullgjort samtsom

avsedd.utbildningensamhet är

verksamhetförLärarutbildning8.5 annan

examensbenäm-lärarutbildningama medexisterandede i dagAv egen
förskola,verksamhet utanförriktade-beskrivning tvåning och är mot

närnli-vuxenutbildning,fritidshem och kommunalförskoleklass, skola,
folkhögskollärarutbildning/-exa-ochflyglärarutbildning/-examengen

skall dessauppfattningLärarutbildningskommitténsEnligt un-men.
därmedstrukturen ochkommittén föreslagnafrån dendantas nyaav

Flyglärarutbildningenlärarexamen.från den föreslagna,också om-nya
flygutbild-för grundläggandeoch utbildar lärarei dagfattar 40 poäng

Folkhögskollärarutbild-luftfart.utbildning inom civiloch övrigning
verksamhetdels föroch utbildar lärareomfattar också 40ningen poäng

studieförbund.för verksamhet inomi folkhögskola, dels
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Båda verksamheterna har delvis uppdrag försko-ett annat än
lan/förskoleklassen/skolväsendet/fritidshemmet och ingen dem kanav

lätt passa in i de refereratssägas till Någonresonemang som ovan.
förlängning utbildningarna har inte heller aktualiserats. Förslagav om

förlängning folkhögskollärarutbildningen skulle krävat.ex. övervä-av
ganden lärarnas behov kompetens i förhållande till uppdraget attom av

lärare inom den fria frivilligaoch folkbildningen. Kommittén harvara
inte underlag för några sådana överväganden. Kommittén före-göraatt

därförslår dessa utbildningar får behålla sina examina medatt änom-
viss reformering målformuleringama i respektiveen av examens-

beskrivning. lydelsen innebärDen inte ändringarnågra i sak jäm-nya
fört med de formuleringar gäller i dag de har språkligtsom men anpas-

så de, i likhet med målformuleringama för lärarexamen, beskri-sats att
de kompetenser studenten skall för erhålla jfr.äga attver en examen

förslag nedan. Inledningsstycket i beskrivningen flyglärarexamenav
har också förhållandeuppdaterats i till gällande internationella över-
enskommelser.

specialpedagogiskaDet bör liksom haprogrammet nu en egen exa-
mensbeskrivning. Enligt nuvarande examensordning skall utbildningen
omfatta minst 40 och den påbyggnadsutbildningpoäng är en
förutsätter avlagd lärarexamen. verklighetenI utbildningen dock 60är

och kommittén föreslår den utbildningenpoäng skallävenatt nya om-
fatta 60 Kommitténs förslag angående utbildning ipoäng. specialpeda-
gogik redovisas utförligt i kapitel 9 Kompetens för alla elever,mötaatt
liksom förslag till examensbeskrivning för specialpedagogexa-ett ny
men.

skolledarutbildningDen kommittén föreslår påbyggnads-ärsom en
utbildning och kommittén föreslår därför också en egen examen
Skolledarexamen för denna utbildning. Förslaget till utbildning och
examensbeskrivning redovisas i kapitel 10 En skolledarutbildning.ny

1219-0986Attlára.. .
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8.6 Förslag till examensbeskrivningar for
flyglärare folkhögskollärareoch

Flyglärarexamen

Omfattning

Flyglärarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar sammanlagtom
minst Därtill ställs krav flygutbildning, flygerfarenhet40 på ochpoäng.

enlighetgenomgången i med bestämmelserna för civil luftfarttest samt
Joint Aviation Requirements JAR och Flight LicensingCrew F CL.

erhålla flyglärarexamen skallFör studenten ha fullgjortatt en ar-
betsplatsförlagd del utbildningen.av

examensbeviset skall för vilken undervisningI utbildningenanges
avsedd.är

Mål de allmänna målen i kap. i högskolelagenmutöver 1 9§

erhålla flyglärarexamen skall studentenFör samlad kompe-ägaatt en
han/hon kan:såtens att

arbeta professionellt lärare i grundläggande flygutbildning ochsom-
övrig utbildning inom luñfarten,

kunskaper samhällets mål och regelverk för flygutbild-omsätta om-
ning och flygverksamhet, individers roll i märmiska-om
maskinsystem pedagogiska och didaktiska teorier ochsamt om
praxis,
utveckla flygsäkerhetsmässigt tänkande och, all flygoperativi verk--
samhet, iaktta och verkställa för flygsäkerheten lämpliga åtgärder.

målHärutöver gäller de högskolan bestämmer.som

m grundläggande högskoleutbildningen skall,Den kunskaper och fär-utöver
digheter, studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, för-ge
måga självständigt lösa problem förmåga följa kunskapsutveck-att samt att
lingen, allt inom det område utbildningen utbildningen bör ocksåsom avser.
utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå.
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Övrigt

erhålla flyglärarexamenFör skall studenten ha fullgjort själv-att etten
ständigt arbete examensarbete minst 5 detta skallIpoäng. stu-om
denten ha relaterat de vetenskapliga teorier studenten blivit förtrogen
med till de kommande arbetsuppgifterna.

Folkhögskollärarexamen

olkhögskollärarexamen kan utfärdasF med inriktning folkhögskolamot
eller med inriktning studieförbund.mot

Omfattning

Folkhögskollärarexamen efter fullgjordauppnås kursfordringar om
sammanlagt minst 40 poäng.

erhålla folkhögskollärarexamen skallFör studenten ha fullgjortatt
skol- eller studieförbundsförlagd del utbildningen.en av

examensbeviset skall för vilkenI undervisning utbildningenanges
avsedd.är

Mål utöver de allmänna målen i i högskolelagenm1 kap. 9§

För erhålla folkhögskollärarexamen skall studenten sådan kom-att äga
han/hon kan:petens att

förverkliga folkhögskolans och folkbildningsorganisatio-statens,-
mål för folkbildningen anlägga helhetsperspektiv påettsamtnemas

folkbildningens personlighetsutvecklande, kulturella, sociala och
samhälleliga uppgifter,

lärare i folkhögskolan eller ledare i folkbildningsar-annatsom som-
bete kunskaper för förverkliga målen för verksam-omsätta attegna
heten och medverka i utvecklingen denna,av
leda och undervisa, inspirera till självständiga studier stödjasamt-
individers och planering sina studier,gruppers av

° Den grundläggande högskoleutbildningen skall, kunskaper och fär-utöver
digheter, studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, för-ge
måga självständigt lösa problem förmåga följa kunskapsutveck-att samt att
lingen, allt inom det område utbildningen Utbildningen bör ocksåsom avser.
utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå.
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och kommunicera härvid praktiskasamarbeta och också använda-
och konstnärliga uttrycksmedel.

mål högskolan bestämmer.gäller deHärutöver som

Övrigt

folkhögskollärarexamen skall studentenerhålla ha fullgjortFör att en
självständigt arbete examensarbete minst detta skall5 Ipoäng.ett om

studenten relaterat vetenskapliga teorier studenten blivit förtrogenha de
med till de kommande arbetsuppgiñema.
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för9 alla eleverKompetens mötaatt

Inledning1

I Lärarutbildningskommitténs uppdrag ingår analysera behovetatt av
specialpedagogisk kompetens bland lärare och dimensioneringen av
den framtida specialpedagogiska utbildningen för förskolan, skolan,
vuxenutbildningen och specialskolan. kommitténsI arbete med att ut-
forma förslag till lärarutbildning har frågan specialpedagogi-en ny om
kens betydelse, innehåll och uppläggning varit ständigt närvarande. En
viktig gnmdprincip i föreliggande betänkande lärare skall utbildasär att
till kunna alla barn och ungdomar. principDenna ställermötaatt stora
krav utformningen lärarutbildning.på av en ny

"Specialundervisning,Behövs överhuvudtaget

svenska skolan i brytningstidDen konsekvens bl.a.är en som en av
strukturella förändringar i samhället och mål- och resultatstyr-genom

menningen också elever och föräldrar har inflytandeattgenom mer
både i vilken skolform barnen skall ochgå barnens situation iöver över
skolan i logisk konsekvens forskningsresultatEn såvälstort. av som
uppföljningar och utvärderingar inom området elever i behov sär-av
skilt stöd det inte längre finns behov organisation vid sidanär att av en

den reguljära undervisningen. Skolan förväntas i dag till förav vara
alla. Specialundervisning Organisationsform och ingetär sägeren om
kvaliteten i insatserna. Enligt Lärarutbildningskommittén bör begreppet
Specialundervisning i huvudsak användas för belysa skolans histo-att
riska utveckling. särskilda skolformema särskolanDe och specialsko-
lan förlorar i praktiken och i betydelse dvs. i organisatoriskmer mer
bemärkelse särskilda skolforrner de i rela-används-änannat attsom
tion till gällande förordningar för till elever iatt garantera resurser-
behov särskilt stöd.av

Specialundervisning och de särskilda skolformema särskolan och
specialskolan bör förstås del samhällets demokratiserings-som en av

förbunden med framväxten välfärdsstat, där lika rättig-process av en
heter till utbildning och aktivt deltagande i samhället grundstenar.utgör
Först den s.k. Omsorgslagen 1967 fick alla barn och ungdo-genom

i vårt land lagstadgad till skolgång. Specialundervisningenrättmar er-
andra former differentiering inte få gå i skolan allssatte t.ex. attav som

eller kvarsittning.
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utbildningspolitisktDen verksamhets-utmaningen ochärstora -
mässigt hur förskolans skolans personal skalloch hantera det faktum-

elever har olika förutsättningar, erfarenheter, ochkunskaper behov.att
skallHur elevers olikheter framstå och styrandeutgörasom resurser

förutsättningar i skolans pedagogiska arbete i för alla eleveren gynn-
riktning traditionstyngda uppfattningenDen detta skulleattsam vara

specialpedagogisk uppgift vid sidan den vanliga undervisningenen av
har visat sig ofruktbar. väl dokumenterat, den förhoppningenDet är att

avvikande elever erhållandet hjälpinsatser skallatt separatagenom av
komma ikapp sina klasskamrater de flesta falli helt orealistisk.är

enligt Lärarutbildningskommitténs övertygelse, inomDet denär, re-
guljära undervisningen, differentierings- och individualiserings-som
problematiken skall därförhanteras. skolan helhet be-Det är som som
höver specialpedagogiskt stöd i bl.a. arbetslagen för utveckla denatt
sammanhållna verksamheten. arbetslagets ochDet är gemensamma
mångfacetterade kompetens lärarutbildningen skall utbilda för.som

fundamenten till den struktur för lärarutbild-Detta synsätt utgör ett av
föreslår.ning Lärarutbildningskommitténsom

specialpedagogiska defmitionsfrâgan problematiskDen fleraär ur
aspekter. Specialpedagogiken tvärvetenskapligt kunskapsom-utgör ett
råde hämtar sin teori från, pedagogiken, disciplinerutöversom som
psykologi, sociologi och medicin. Specialpedagogiken har liksom öv-
rigt elevvårdsarbete dessutom politisk och normativ funktion efter-en

den handlar samhället ochhur dess medlemmar huruttryckersom om
märmiskor med avvikelser olika slag skall detha och i framtiden.av nu

1974 års Lärarutbildningsutredning framhöllLUT specialpeda-att
gogik inte skall armorlunda pedagogik för vissa och relativt fåvara en
elevenm den skulle medvetetLUT ansåg prövande och vi-att ettvara
dareutvecklande allmänna pedagogiska teorier i sökandet efter detav
ökade stöd elever under längre eller kortaremånga tid kan behövasom
i sin naturliga omgivning. Specialpedagogik blir då, enligt LUT, något

präglar förvardagsarbetet all skolans personal. så skerAtt utgör ettsom
ankommer speciellt på den särskilt utbildadegemensamt ansvar men

läraren, dvs. specialpedagogen/specialläraren.
Specialpedagogik kunskapsområde och forskningsdisciplinsom

specialpedagogiska åtgärder kopplade till och beroendeär närasamt av
utbildningspolitiska intentioner och beslut en skola för alla.t.ex.som

Enligt Läramtbildningskommittén specialpedagogikensär en av
angelägna uppgifter bidra till all personal i för-skola ochmest att att

skola kan den naturliga variationen elevers olikheter. Special-möta av

111 SOU 1978:86 års lärarutbildningsutrednmgs betänkande för1974 Lärare
skola i utveckling LUT, 279.s.
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pedagogik nödvändigti dagens skola kompetens- kunskaps-ochär ett
iområde utvecklingen skolans pedagogiska handlararbete. dåDetav

varje individs rättighet få utbyte skolan få deltaatt attom av genom
utifrån sina unika erfarenheter, kunskaper, förutsättningar behov.och
Lärarutbildningskommittén specialpedagogiska åtgärder börattmenar

kvalificerat komplement till skolans allmänpedagogiskaettses som
verksamhet däroch användas den allmänpedagogiska kompetensen

tillräcklig.är

specialpedagogiska9.2 Det programmet
och specialpedagogens uppgifter i dag

tidigare speciallärarexamenDen med specialpedagogex-1990ersattes
utbildningen har sinDen upprinnelse bl.a. i förändradedenamen. nya

på specialpedagogik i skolan frånövergången specialskolansyn som
och särskilda undervisningsformer till integrering i vanliga klasser
medförde. följd detSom framstår tydligt behovetsynsätteten av nya av
specialpedagogiskt kunnande hos alla lärare i grundskolan

Specialpedagogexamen, erbjuds vid Göteborgs universitet,som
Umeå universitet, Högskolan Malmö, Lärarhögskolan i Stockholm och

Örebro,Universitetet i erhålls efter genomgånget specialpedagogiskt
minst i realiteten40 60 poäng113. Under läsåretpoängprogram om

1998/1999 finns det totalt 630 nybörjarplatser på varavprogrammet
Ävencirka hälften på halvfart. det i vissa avseenden skett bety-om en

dande förändring den tidigare speciallärarutbildningen speglarav nuva-
rande examensförordning och dess olika inriktningar såväl specialun-
dervisningens tradition specialpedagogikens motsägelsefulla ochsom
motstridiga funktioner. konflikt handlarDenna specialundervis-attom
ningen skall, så långt det möjligt, leda till elever i behovär sär-att av
skilt stöd erhåller detta i sin ordinarie grupp/klass. Skolans verksamhet
skall med andra ord till elevens behov och förutsättningar. Föranpassas

klara detta skolanuppdrag måste tillvarata och bygga sin verksam-att
het på elever olika och differentiera i undervisningen. Skolanäratt

"z Från speciallärar- till specialpedagogutbildning: Gammalt vin i läglarnya -
eller frånRapport Institutionen för specialpedagogik. Lärarhögskolan i
Stockholm.
"3 Enligt exarnensordningen utbildningen egentligen "minst poäng40är men
samtliga lärosäten har förlängt den till 60 Förskolan och gymnasiesko-poäng.
lan hade från början krav på 40 medan grundskolan och vuxenutbild-poäng
ningen hade krav på Eftersom60 denna uppdelning inte funktionellpoäng. var
fattades lokala beslut 60 för också förskolan och gymnasieskolan.poängom
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förmår alltid uppdrag, vilketinte klara detta medföratt att grupper av
elever till.inte erhåller det har Specialundervisningenstöd de rätt
tvingas då lösa differentieringsproblemen särskilja elever-medatt att

från den ordinarie utbildningspolitiskaverksamheten. De och ideo-na
logiska intentionerna återspeglas i offentliga styrdokument kansom
således inte infrias.

specialpedagogiska yrkesfunktionen har breddats och fördju-Den
behöver ändå vidareutvecklas. Specialpedagogen förväntaspats men -

förutom kompetent pedagog ha beredskap för arbeteävenatt vara en -
inom specialpedagogisk funktion med övergripande för råd-en ansvar
givning, stöd och utveckling iåtgärdsprogram samarbete med kolle-av

och med tydlig knytning till skolans ledning. Specialpedagogensgor
yrkesuppgifter utförs på nivåer: individnivå, gruppnivå och organi-tre

Ävensatorisk nivå. disciplinmässigt har specialpedagogen brettett
kompetensområde; hon/han skall pedagogiskti arbete beakta såväl me-
dicinska förhållanden psykologiska, sociala och organisatoriska.som

kommer framgent finnas elever i kompliceradeDet mycketäven att
inlärningssituationer där orsakssambanden oftast så komplexaär att

i behov särskilt stöd i den reguljäraeleverna undervisningen. Iär av
utforrnandet sådant stöd har specialpedagogen oftast central roll iav en
samverkan med andra institutioner för tillvarata nödvändig kunskapatt
med relevans för det pedagogiska arbetet. Specialpedagogen får i detta
arbete viktig funktion vad gäller påverka, analysera och utvärderaatten
hur det särskilda gestaltar istödet sig undervisningens utfonnande. En
central uppgift för specialpedagoger stöd till arbetslag lär-ochär att ge

för utveckla samverkan och samarbetet såväl i arbetslagetattare, som
mellan familjen och skolan för eleven skall få adekvat stöd.att

Specialpedagogen förväntas arbeta med kvalificerade pedagogiska
uppgifter, kartläggningar/utredningar och klassrumsobservationer,som
i utvecklandet åtgärdsprogram utifrån elevers kunskaper, erfarenhe-av

och behov. Specialpedagoger får därigenom central funktion iter en
skolans kvalitetsarbete, i uppföljning och utvärdering den mål- ochav
resultatstyrda skolan.

Tillsammans med förväntas specialpedagogen förrektor garantvara
de elever olika skäl riskerar få eller har svårigheter underatt attsom av

skolåren erhåller goda betingelser för lärande oberoende orsaker tillav
svårigheterna i såväl förskolan, de obligatoriska frivilliga skolfor-och

i de särskilda skolformema. förDet dennayttersta ansvaretmema som
uppgift har rektor specialpedagogen kan med sin unika kompetensmen

centralt stöd för skolans ledning. kan innebära speci-Detutgöra ett att
alpedagogen tillsammans med elewårdspersonal deltar i skolansannan
ledningsgrupp diskuterar policyfrågor, sammansättningnär t.ex.man

elever i arbetsenheter/gmpper och lärare i arbetslag skolanssamtav
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segregering.motverkaförkompetensutvecklingsamlade attbehov av
medolika perioderarbetslag underingå ispecialpedagogenVidare kan
meddifferentiering, bl.a.pedagogiskmöjligheter tillutvecklasyfte att

åtgärdsprogram.planeradeochunderbyggdavälhjälp av
specialpedagogiskadetharexamensordninggällandeEnligt pro-

inlärningssituation,komplicerad motinriktningarfyra motgrammet -
utvecklingsstörning.synskada ochhörselskada,eller motdövhet mot

arbeteförkompetensinriktningrespektiveskall förUtbildningen ge
särsko-funktionsnedsättningar inomfrämstmedför eleverläraresom

för-elever inommedför arbetekompetensspecialskolanochlan samt
gällerDetsammai småplacerasgrundskolanochskolan grupper.som

specialpedagogiskavuxenutbildningen. Detochgymnasieskolanför
för arbetakompetensstudentenskall dessutom att somprogrammet ge

utvidgadevuxenutbildning medochskolai förskola,specialpedagog
medkonsultation/rådgivning, arbetepedagogiskarbetsuppgifter, bl.a.

utbildningenskallVidareklassrumsobservationer.ochåtgärdsprogram
lärarekompetenshörsel/dövoch utöverinriktningarnainom somsyn
lands-habilitering/rehabilitering inominomför arbetekompetensge

grundutbild-medicinskmedpersonalverksamhet förtingskommunal
medhuvudsak arbetarining vuxna.som

Utbildnings-uppdragStockholmLärarhögskolan ifick ett1992 av
kundedöv-/hörselläramtbildningenfråganutredadepartementet att om

ochdöva barnflestagrundutbildningen. Devariantutformas avensom
får använda sittstöd desärskiltbehovhabedöms inteungdomar omav

Lärarutbildnings-undervisningsspråk.teckenspråkdvs.språk som-
högskolor erbju-någraangelägetdetkommittén attär ytterstattanser

specialisering. Detoch/ellerinriktning ärteckenspråkkurser ider som
ele-stimuleraförkompetenshar sådani daglärareviktigt fler attänatt
del-blirungdomarochbarnså dövateckenspråklära attatt merverna

kvalitetsökning iocksåskerDärigenomsamhälle.ochaktiga i skola en
ungdomarna.ochhörande barnenför deundervisningen

både döva,förgrundskollärarutbildningstartade1994/95Läsåret en
ochteckenspråkinriktning språk,medhörselskadadeochhörande

speci-nuvarandedenförkonsekvenserfickutvecklingsvenska. Denna
Inrikt-döv-/hörselskada.inriktningmedalpedagogutbildningen mot

Utredningenhörselvården.pedagogiskadenomfattatharningen även
föreslårFUNKIS114skolansituation i attFunktionshindrade elevers

teckenspråkigochupphöraskallför döva ersättasspecialskolan av en
utbildningsvariantenutredningföreslårVidaregrundskola. attsamma

skallgrundskollärarutbildningen permanentas.av

FUNKIS.situation i skolaneleversFunktionshindrade114 1998:66SOU
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Inom den gällande inriktningen syn både lärarutbild-nu ryms en
ning för blinda/synsvaga elever och utbildning för personal, främsten
ögonsjuksköterskor och arbetsterapeuter, på syncentraler. De benämns
synpedagoger och arbetar främst med äldre människor dock finns-
ingen yrkesexamen. Förskollärare har kunnatäven studera denna in-
riktning och därigenom erhållit kompetens för arbeta påatt syncentra-
ler.

9.3 lägesbeskrivningEn

Regeringen och Skolverket har i olika sammanhang markerat godatt en
värdemätare kvaliteten i skolans pedagogiska verksamhet hur denav är

elevers behovmöter särskilt stöd. Skolans mål- och resultatansvarav
blir därigenom tydligt och synligt enskilda elevers prestationergenom
och resultat.

I grundskolan går 98,5 % alla elever och inom specialskolanca av
och särskolan går 1,5 %. Antalet inskrivna elever igmndsärskolan har
ökat markant under 90-talet. Totalt går läsåret 1998/99 16 095 elever i
särskola, ökning med 35 % från 1992/93. Sedan förra läsåret haren
elevantalet i grundsärskolan Ökat med drygt 10 %. Lärartätheten har
minskat något liksom andelen lärare med pedagogisk utbildning.115 En-
ligt Skolverket 1998 har det aldrig tidigare varit så andelstoren av
eleverna i åldern Även7-16 år skrivits i särskolan. elevantalet isom
specialskolan har ökat under 90-talet.11° Skolverkets tillståndsbeskriv-
ningar under 90-talet visar antalet elever med behovatt särskilt stödav
i grundskolan och gymnasieskolan ökade i 80 % landets kommunerav
under perioden 1991-94. Uppgifter från de åren tyder påsenaste en
fortsatt ökning i majoritet landets kommuner.en av

Lärarna i den reformerade gymnasieskolan skall utbildnings-möta
behov hos i alla ungdomar 98stort % ochsett utveckla konstruktivt
stödjande miljöer för lärande. En del eleverna har lämnat grundsko-av
lan med låg tilltro till förmåga lära, med kunskapsluckor,att medegen
läs- och skrivsvårigheter och med upplevelser skolan oftast varitattav
tråkig.

Trots antalet elever i behovatt särskilt stöd ökat, har antalet lä-av
rarveckotimmar inom specialundervisningen minskat med 20%änmer
mellan 1991/92 och 1996/97. Den så kallade vanliga undervisningens

115Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se.
115 Skolan. Jämförelsetal för skolhuvudmän 1997, årsrapport. Rapport 134.
Skolverket, 1998.
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minskat itidsperiod däremot intehade underresurstilldelning samma
utsträckning.samma .sig lärareattitydundersökningmEnligt Skolverkets treavanser en

behovtill elever ioch hänsynför upptäckakunskapersakna taatt av
lärarnagymnasieskolan 43 %grundskolan. Isärskilt stöd i attanser av

tillsynsutredningarSkolverketssådan kompetens.tillräckligde inte har
sviktar i sinkommunernatyder påtillståndsbeskrivningaroch att upp-

särskilt stödgiñ att ge
Uppfölj-Utvärdering GenomUGU-projektetUppföljningar inom

fårårskullarna i grundskolanknappt 20 %visar detning äratt somav
minskat ochspeciallärare harantaletEftersomspecialundervisning.119

detta elevernainnebärskuritsspecialundervisningsvolymen att spe-ner
inom området konstaterasstudieIcialundervisas i större grupper. en

definierardärvidskolan och lärarnaproblematiskadetbl.a. är attatt
medförspecialpedagogiskt stöd, vilketbehovandel elever istor aven

stödsvårigheter berövasuttalademycketelever hardeatt enavsom
till.12°och harskulle behövadeomfattning rättsom

oroandesignalerdessaLärarutbildningskommittén konstaterar äratt
tillsamhället leverhuruppmärksammaskäldet finnsoch attatt upp

tycks hotat, vilketsamhällsmålalla.skola för Dettamålet "en vara
för alla ständigtskolan dvs. skolanmedför denatt gemensamma --

måste försvaras.
bl.a.utbildningsinspektörerSkolverketharUnder 1998 genom

stöd Granskningen visa-behov särskiltelever iområdetgranskat av
lärandemiljö förhade bragranskade skolornafåtal de 55de att ett enav

"7 Skolverket,144.Attityder till skolan 1997. Rapportpå skolanVem tror nr
1998.
m och 1997.tillsynsutredningar 1995Skolverkets
"9 specialpedagogiskapedagogiken.motsägelsefullal998a. DenPersson, B.

specialpedagogik.Institutionen föruniversitet.Göteborgs11.rapporter nr
studie12° ditferentieringSpecialundervisning och En1998b.B.Persson, av-

specialpedagogiskaspecialpedagogiskagrundskolans användning resurser.av
specialpedagogik,Institutionen föruniversitet.Göteborgs10.rapporter nr

110.s.
medsammanfaller välz skolornagranskadeiakttagit deinspektöremaDet

forskning inomstyrkstillståndsbeskrivningarSkolverkets tidigare även avsom
1996.Emanuelsson, Persson, B.tältet. Sespecialpedagogiskadet t.ex.

Pedagogiskmotsägelsefull verksamhet.grundskolanSpecialpedagogik i en-
dilemma:1998. Pedagogiskt1, 25-39; Hang, P.forskning i Sverige, l

unikaHelldin, 1990.Stockholm; R. DenSkolverket.Specialundervisning.
tilluppfattningar relationenNågra specialläraresspeciallärarkompetensen om

Upsaliensis.Universitatismissgynnade ungdomar. Actasocialtemotionellt och
Uppsala.Education 37.Uppsala Studies in
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alla elever. Sådana skolor utmärks tydlig ledning för det pedago-av en
giska arbetet i riktning alla elever skallmot nå målenatt och av

lärarna samarbetaratt i arbetslag. Skolorna utmärks vidare trygghet,av
omtänksamhet och atmosfär mellanöppen mellanen samtvuxna vuxna
och elever. Demokrati- och värdegrundsñågoma hålls levande i verk-
samheten. Fokus skapa braär lärandemiljöer föratt alla samtidigt som
verksamheten totalt kännetecknas av omsorg.

Samtidigt konstaterar utbildningsinspektörema det särskildaatt stö-
det oftast enskilt eller i liten med dåligt tillvaratagandeges ettgrupp av
den lilla möjligheter forma lärandemiljöeratt präglasgruppens som av
inflytande och Det särskilda stödet främst inriktatär på ensidigansvar.
färdighetsträning i svenska och matematik. Diagnostik och normerade

vanligt förekommande.tester är Under 90-talet får allt fler elever dia-
främst symtomdiagnoser dyslexi,gnoser DAMP ocht.ex.som

ADHDJZZ Det tycks bli allt vanligare skolan bildar särskildaatt grupper
för elever med sådana diagnoser.

Utbildningsinspektörema har iakttagitäven det särskilda stödetatt
stödundervisning sällan följs eller utvärderas. Oftast samarbe-ärupp

med den reguljära Åtgärdsprogramundervisningentet dåligt utvecklat.
vanligenupprättas de används och fungerar sällan instrumentmen som

för samarbete sig i skolan eller mellan elev, föräldrar och skola.vare
Vidare visar granskningen det finns svårigheter med förankring-att

den specialpedagogiska yrkesrollen i skolan innefattaren av ävensom
handledning samt lärandemiljöer. Det specialpedagogiskaav

är kompetens förprogrammet sådanaavsett att utvidgade uppgifter.ge
Legitimitetsfrågan tycks dock problematisk på många skolor, bl.a.vara
beroende specialpedagogens grundläggandeatt lärarkompetens inteav
alltid varit direkt kopplad till den verksamhet han/hon arbetar In-
spektörema föreslår specialpedagogen skall knytasatt skolansnärmare
ledning och det övergripande specialpedagogiska arbetet bör ha fokus
på undanröja hinder för ochatt orsaker till svårigheter i undervisnings-
och lärandemiljöema. Detta har påpekats deäven årenssenaste ut-av
redningar på skolområdetm framförsHär pedagogiska strategieratt
med fokus på elever i behov särskilt stöd behöver vidareutvecklas såav

individualisering vad gälleratt stoff, innehåll, arbetsformer och arbets-

m DAMP Dysñmction Attention Motoric Perception dysfunk-motsvarar en
tion i uppmärksamhet, motorik och perception; AttentionADHD Deñcit Hy-
peractivity Disorder syñar på barn har koncentrationssvårigheterextremasom
och hyperaktiva.är Se vidare Kadesjö, B. l 996. Barn med koncentrationssvå-
righeter. Stockholm: Liber Utbildning.
23 Se SOU 1997:108t.ex. Att lämna skolan med rak SOU 1998:66rygg;
Funktionshindrade elevers situation i skolan FUNKIS.
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fåskall haVarje elev rätt attarbetsenhetensinomutvecklassätt ram.
och kun-sina erfarenheterförmågor,sinautifrånarbeteskolansdelta i
framgårgranskningenandra. Avsamspel medochgemenskapiskaper

området börspecialpedagogiskadetinomlagstiftningenockså sesatt
over.

tillvaraförmårskolan intevisarforskning taspecialpedagogisk att
undervisningen.ihos elevernaolikhetervariationennaturligaden av

differentie-de svåralösauppgiftfår då iSpecialundervisningen att
övriga elevertillrelationom de ihandtaringsproblemen attgenom

differentieran-organisatorisktdärmedfårsvagaste i klassen. Den en
den pedago-förersättningtill ellerkomplementfunktionde somsom

ochSpeciallärareindividualiseringen.124ellerdifferentieringengiska
utmaningarantalhanterahärigenomhar stortspecialpedagoger ettatt
intentionerutbildningspolitiskautgångspunkt iMeddilemman.och

enskilde elevendenförarbetasidanåspecialpedagogen attskall ena
Å risk fördetfinnssidanandrahjälp attoch fårklassi sinblir kvar

hennes/hansintehuvudhjälpfårinte någon tagetdå övereleven om
di-faktiskteleven. Dettastödja ärtid ettellerhar kompetens attlärare

skolor.flestadepålemma
föreställ-ochtraditionerkonstaterarLärarutbildningskommittén att

iförankradedjupttycksspecialpedagogiska insatserningar varaom
demeddel illatill överensstämmervärderingar,och storsynsätt som

styrdo-offentligaintentionemaiideologiskaochutbildningspolitiska
in-vuxenutbildning. Deochskolaförskoleklass,förskola,förkument

handikappolitik ochSverigesöverenskommelserm,ternationella som
fåhaft svårtharvilar på,övergripande mål attläroplanersvåra genom-

Lärarutbildningskommitténlärarutbildning.iminstoch intei skolaslag
i olikaocholikapåstudentersamtliga sättangelägetdet attsomser

utbildningspolitis-dedelaktivtlärarutbildningi sinsammanhang tar av
uppmärk-överenskommelserinternationellaochintentionerka som

specialpedagogiska frågor.sammar
iblandstöd förutsätteri behovmed barnpedagogiska arbetetDet av
medi-psykologisk ochsocial,bl.a.medsamarbeteochkontakteräven

grundutbildningensåvälutbildningenmedförexpertis. Detcinsk att -
uppmärksammabehöverspecialpedagogiskadet programmetsom -

professionellaandrakontaktytorochspecialpedagogikens motgränser
kompetensområden.

m 110.l998b,Jfr. Persson s.
funk-tillförsälcra deförstandardreglerI rättigheter, FN:s attFrämst Barns

Salamanca-gemenskapdelaktighet ochsamhälleochi skolationshindrade -
deklarationen.
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9.4 Förslag till ordningen ny

Det finns, enligt Lärarutbildningskommittén, behovett generellstort av
och grundläggande specialpedagogisk kompetens inom hela utbild-
ningsområdet. Inom förskolan, de obligatoriska och frivilliga skolfor-

fordras dessutom lärare med specialpedagogiskmema dvs.examen,
specialpedagoger. Om varje skola har behov 1-2 specialpedagogerav
skulle det betyda totalt 5 000-7 500 enbart i grundskolan under de

årennärmaste
För alla barn med funktionshinder/utvecklingshinder tidigär upp-

täckt förutsättning för adekvat stöd. Exempelvis bör förskollärarnaen
med sina kunskaper barns utveckling ha goda förutsättningar förom att
stödja hörselskadade barnt.ex. i derassociala och språkliga utveckling.
Samtidigt behöver denna personal stöd i form kompetensut-ges av

veckling och handledning för klara sin uppgift.att Kommittén vill un-
derstryka det viktär förskolansatt behovstor att specialpedago-av av
gisk kompetens uppmärksammas inriktningar/specialiseringarnär mot
specialpedagogik och det specialpedagogiska påbyggnadsprograrnrnet
utvecklas vid landets olika lärosäten.

Vidare har särskolan specialskolan ochsamt dess och kun-resurs-
skapscentra behovstort anställa lärareatt med specialkompetensav
inom olika specialpedagogiska områden.

I dag gäller principen lärare för elever med funktionshinderatt och
för elever i små först skall ha grundläggande lärarutbildninggrupper en
och därefter specialpedagogexarnen. detAtt så speglaren är såväl spe-
cialundervisningens och specialpedagogikens tradition främst genom

ettpsyko-medicinska sominfluenser tidigare på hur ochsynsätt var
funktionsnedsättningar/svârigheterelever med bäst lär och får sina be-

hov särskilt stöd tillgodosedda. Lärarutbildningskommitténav anser
däremot detär tveksamt segregerademedatt lärandemiljöer. Samtliga
elever både med och skador, funktionsnedsättningarutan och/eller svä-
righeter räkna med.är Kommitténatt konstaterar det inte själv-att är
klart döva, elleratt t.ex. blinda barn eller de med hörsel-synsvaga en
nedsättning enbart på grund denna funktionsnedsättning behöverav
eller skall undervisas specialpedagoger. De flesta andra barnärav som
och behöver lärare kan tillgodose de behov alla elever har.som som
Självklart kan del dessa barn i behov särskilt stöden precisav vara av

barn funktionsnedsättningarutan främst det finnssom när proble-en-
matik vad gäller deras identitet och självkänsla.

Lärarutbildningskommittén därför inom förattanser ramen en
flexibel obligatorisk skola för alla barn och ungdomar skall varje lärare

m Skolverket, 1998. Elever med behov särskilt stöd.av
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ungdomar.allaför barn ochhon/han lärareomfatta värderingen äratt
behöverför eleverskall kunnalärarevarjeinnebär attDet att somsvara
omfatt-tillräckligoch iinsatsfârhjälp bådeochsärskilt stöd rätt typ av

ochspecialpedagogermedsamarbetebl.a.förutsätterning. Detta annan
elewårdspersonal.

fåförstått ochbli ochrespekt,harVarje barn settmötasrätt att av
få sitt behovoch kunskaper sär-erfarenheteranvända sina attsamt av

gemenskap ochpräglaslärandemiljöistöd tillgodosettskilt avsomen
utvecklings-individen optimalaDärigenommed andra.delaktighet ges
skola harochi förskolaalla lärareförutsätterbetingelser. Det att en

dag.allmänhet har iitill den lärareförhållandeiutvidgad kompetens
gemenskapensden socialakunskaperbehöverAlla lärare t.ex. om

medarbetakanutveckling och hurindividensbetydelse för grup-man
utveckling iochlärandeindividersstimulera allaför gemen-att enpen

ska-kunskaper hurdärför halärare börmed andra. Allaskap manom
sittfram isnabbaregårbåde de eleverförförutsättningargoda sompar

och svårigheterfunktionshinderharde eleveroch förlärande avsom
harstöd lärareelevervissafall behövernågraolika slag. I ensomav

kompetens. Detspecialpedagogisk ärriktadoch t.ex.djupare mera
iinriktningmedfinns lärarearbetslagde flestadet iönskvärt att en

specialpedagogikvaltlärarealternativtspecialpedagogik som spe-som
välskolanenskildaför denmöjligheternaökarcialisering. attDet ge

utbildningspoli-förverkligadärigenomstöd ochoch integreratplanerat
lärare,tveksam tillLärarutbildningskommittén utövermål. är atttiska

enbartutbildas förfunktion,harspecialpedagoger attarmanensom
Specialpedagogikspecialpedagogiska frågor. Genommedarbeta att

medkombinerasspecialisering äm-och/eller annatinriktning somsom
specialpedagogiska kompetensendenne/ämnesområde kommer att

undervisningsäm-också ikunskapsinnehållkvalificerattillkopplas ett
nen. -

special-samladeskolansvill förstärkaLärarutbildningskommittén
f°ar ilärarutbildningenföreslåkompetenspedagogiska attattgenom

nivåer.fyrapåkompetensspecialpedagogiskutvecklauppdrag att
bör skeDetta attgenom

omfattarutbildningsområdetallmännai detväsentlig del gene-en-
specialpe-grundläggandeskolform,lärare,och för allarella oavsett

kunskaper,dagogiska
speci-ispecifik kompetensutvecklarblivande lärarevissa meraen-

inriktning,valalpedagogik avgenom
speci-områdetinomspecialiseringarslagserbjuds olikastudenterna-

tillkomplementspecialisering kan då ut-alpedagogik; utgöra etten
ellerfördjupningi formantingenhelhetbildningen enavsom -

breddning,
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det specialpedagogiska utvecklas och förstärks. Speci-programmet-
alpedagogens överordnade uppgift. identifieraär och undanröjaatt
faktorer i undervisnings- och lärandemiljöema orsakar ele-attsom

får svårigheter. medförDet specialpedagogen knytsattver närmare
skolans ledning, får utpräglad funktion kvalificeraden mera som
samtalsparmer i det pedagogiska arbetet på skolan och förtar ansvar
det övergripande specialpedagogiska arbetet.

Förslagen kan sammanfattas i och illustreras med följande figur:ovan

GRUNDUTBILDNING SPECIALPEDAGOGISKT
exkl. allmänna utbområdet PROGRAM

MEDA. SPECIALPEDAGOGIKI INRIKTNING/ SPECIALISERING

Specped somInriktning pedmot spec specialisering

Delar inriktningavAnnan inriktning specialiseringresp
kan tillgodoräknassom

B.UTAN SPECIALPEDAGOGKI INRIKTNING/SPECIALISERING

Inriktning 1 specialisering

Inriktning 2

Figur: Inriktning, specialisering och det specialpedagogiska programmet

Det Lärarutbildningskommitténsär förhoppning den generellaatt
struktur till lärarutbildning, här föreslås, lägger grunden till bå-ny som
de bredare och riktad specialpedagogisk kompetens inom helaen mera
skolväsendet. Exempelvis kommer möjligheten välja specialpeda-att
gogik inriktning, sannolikt medföra skolan i framtidatt fårsom att en
fler lärare med specialpedagogisk kompetens. På så kommer beho-sätt

nyrekrytering inomvet området tillgodoses. Vidareatt kom-av menar
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mittén möjligheten ha specialpedagogik inriktning elleratt att som spe-
cialisering ökar intresset hos verksamma lärare inom grundskolan,
gymnasieskolan och komvux vidga sin kompetens, vissaatt än-senare

tillda specialpedagogexamen. Möjligheten därvid tillgodoräknaatten
sig vissa delar genomgången specialpedagogisk inriktning ellerav spe-
cialisering torde ytterligare stimulera intresset för uppnå specialpe-att
dagogexamen och kanske också påbörja forskarutbildningsstudieratt
inom det specialpedagogiska området.

Det utbildningsområdetallmänna

Enligt kommittén bör samtliga blivande lärare utveckla kunskaper för
kunna den utmaning ligger i förutsättningarnamöta föratt attsom pe-

dagogisk verksamhet alltid varierar. betyderDet grundutbildningenatt
behöver fokusera villkoren för elever iäven svårigheter t.ex. påatt

grund funktionshinder/ utvecklingshinder skall kunna ingå i skolansav
gemenskap.

Alla blivande lärare skall utifrån kunskaper i specialpedagogik kun-
organisera arbetet med hänsyn till elevers olika behov tid, stimu-na av

lans och stöd. Vidare bör alla blivande lärare ha kunskap vad speci-om
alpedagogers fördjupade kunskaper skall användas till komplette-som
rande stöd i detta arbete. Den verksarnhetsförlagda delen i utbildningen
behöver särskilt uppmärksamma detta perspektiv.

Arbetet inom det allmänna utbildningsområdet bör ha fokus på att
alla lärare har för nå de utbildningspolitiska mål oftaattansvar som
sammanfattas i uttrycket "en skola för alla. fåFör bredare och för-att
djupade perspektiv på sarnhällsuppdraget och dess demokratiska vär-
degrund bör skolans historiska utveckling utifrån begrepp männi-som
skovärde, lika värde, social rättvisa och jämlikhet förstärkas i utbild-
ningen.

Specialpedagogik inriktningsom

Lärarutbildningskommittén föreslår vissa blivande lärare skall kun-att
utveckla specifik kompetens i Specialpedagogik, vilket kanna en mera

ske val inriktning specialpedagogik. samtligaI skolfor-motgenom av
behövs lärare med sådan kompetensprofil för bl.a. bidra medattmer en

fördjupade kunskaper hur olika faktorer påverkar förutsättningarom
och möjligheter för individers delaktighet och lärande. kompe-Denna

skall relateras till arbetslagets kompetens.tens kanDetgemensamma
innebära aktivt stödja och utveckla arbetsformer ochatt arbetssätt,
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värderingar bemötanden. kan ock-och Detsamtala förhållningssätt,om
uttryckta behov stödenskilda läraresarbetslagets respektiveså avvara

ipedagogiska arbetetför kunna utveckla det stort.att
specialpeda-inriktningenför utformningenUtgångspunkt är attav

utbild-självständigt kunskapsområde därgogik skall förstås ettsom
väsentlig grund för specialpedagogikensningspolitiska mål utgör en

orientering olika perspektiv-bör fåinslag. Studentennonnativa en om
verksamhetsförlagdapedagogiskt arbete.bas för Devals betydelse som

ditTerentieringha pedagogiskskall främstdelarna utbildningen somav
tyngdpunkt.

medfinner det angeläget eleverLärarutbildningskommittén t.ex.att
hörselskador långt detsynskador och såutvecklingsstörning, ärsom

i övrigt.lärare elever Detskall undervisasmöjligt ärsomsammaav
för sådana lärar-utvecklar kompetensviktigt lärarendärför attytterst

hög-inriktningar. Vid någraolika slagsuppgiñer, vilket bör ske genom
funktions-fysiskainriktning uppmärksammardärförskolor bör som

således för mångfaldKommittén pläderarerbjudas.nedsättningar en av
inriktningkan gällalandets lärosäten. Detinriktningar vid mott.ex.

Förkunskapskrav på teckenspråkhörselskador.medelever motsvaran-
inte kunna ställas.torde dockde 20 poäng

förhur behovet kompetenssärskilt uppmärksammasVidare bör av
synskadade elever skall tillgodoses. Detskall undervisalärare ärsom

inriktning eñersomuppfyllas inom reguljärtroligt detinte kanatt en
med ord inte tillräck-finns andrasynskadade elever litet. Detantalet är

för utbildade lärare inomhela tjänsterunderlag för tillskapaligt att om-
också iFUNKIS-utredningen. Statproblematik diskuterasrådet. Denna

de fårför lärare utbildashar särskiltoch kommun närattett syn-ansvar
kompetensutveckling börverksamhet. Behovetskadade elever i sin av

fristående kurser iför specialisering ochinomkunna tillgodoses ramen
ochsamarbete med kunskaps- resurscentra.

gymnasieskolan ochgrundskolan,förskoleklassen,förskolan,Inom
kunskap ilärarevuxenutbildningen finns behov utöver ett annatav som

ungdomar ochkompetens barn,ämne/ämnesområde har röräven som
utvecklingsstörning,inlämingssituationer,i komplicerade t.ex.vuxna

matematiksvårig-skrivsvårigheter,läs- ochkoncentrationssvårigheter,
begreppsförstâelse inom olikamedoch/eller svårigheterheter ämnes-

specialpedago-möjligheter studeradärför finnasområden. börDet att
inom för-inlärningssituationeri kompliceradegik med fokus på elever

gymnasieskolan vuxenutbildningen.ochskoleklass, grundskolan samt
studier inom någotbegränsadeinriktningen kanInom äm-även

specialpedagogiska kunskaperexempel på hurne/ämnesområde utgöra
olika skolämnen.kan användas i
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eleverLärare för med utvecklingsstörning

När det gäller inriktning särskolans verksamhetsområde bör dennamot
kunna fördjupas ytterligare alternativt breddas olika utbudgenom av
specialiseringar. Innehållet i inriktningen bör uppmärksamma förutsätt-
ningar för lärande där begåvningsmässig funktionsnedsättning kan leda
till komplicerade inlärnings- och/eller samspels- och kommunikations-
situationer. Studenten skall dessutom tillägna sig kunskaper ut-om
vecklingsstörning kombinerat flerfunktionshindermed alternativasamt
kommunikationsformer så lärande och utveckling stimuleras. Vidareatt
skall studenten möjligheter koppla specialpedagogikattges samman
med ämnen/ämnesområden med tyngdpunkt på didaktiska aspekter
inom inriktning.en annan

Särskolans behov lärare bör framgent tillgodoses inom förav ramen
inriktningen Specialpedagogik. Särskolan har akut behov formelltav
utbildade lärare. Lärarutbildningskommittén det därför angelä-ser som

redan verksamma lärare inom särskolan, saknar erforderligget att som
kompetens, möjlighet läsa inriktning specialpedagogikatt motges som
kompetensutveckling.

vidLärare teckenspråkig förskola, grundskola och gymnasieskola samt
vuxenutbildning

Utifrån de erfarenheter finns vid bl.a. Lärarhögskolan i Stockholmsom
Örebrooch Universitetet i variant nuvarande dövlärarutbild-av en av

ning föreslås sådan inriktning inrättas i den utbildningen.att Fören nya
tillträde till denna inriktning krävs kompetens i teckenspråk motsvaran-
de 20 Fokus i inriktningenpoäng. bör språk, teckenspråk ochvara
svenska och omfatta minst 40 med möjlighet till specialiseringpoäng i
form fördjupning motsvarande 20 Här bör det finnaspoäng. ävenav en
längre variant för dem inte har förkunskaper i teckenspråk.som

Specialpedagogik specialiseringsom

Specialpedagogik specialisering bör finnas med olika innehållsom
olika behov och intressen. Studenter med specialpedagogikmotsvarar

inriktning kan kombinera denna med specialisering. Studentersom en
med andra inriktningar kan antingen välja specialisering för fördjupaatt
sin inriktning med specialpedagogiskt perspektiv eller också kanett
specialiseringen breddning utbildningen. Eftersomutgöra deten av
finns intresse hos verksamma lärare för dessa kunskapsområ-ett stort
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tillgängliga kompe-specialiseringskursemaden bör även vara som
distansundervisning.formtensutveckling, bl.a. i av

Specialpedagogikmed inriktningkombinationSpecialisering i

ytterligare kan dettafördjupa sigväljerstudenter göraDe att ge-som
ske inomspecialisering bör kunnaspecialisering 20 poäng.omnom

kommunika-autism, tal-, språk- ochflerfunktionshinder,områden som
och alternativa kommunika-syn-/hörselnedsättningartionssvårigheter,

för betydelsensig förståelse ochbör tillägnationsforrner. Studenten av
ochoch skola mellan skolanmellan hemsamarbete inom skolan, samt

fåfunktionsnedsättningar skallmedhabiliteringspersonal för eleveratt
tillägnat siglärandemiljö. studentenutvecklingsfrämjande Utöver atten

hon/hanpedagogiskt-didaktiskt arbete skallbredare erfarenhet aven
specialpedagogisk forskning.fördjupa sig imöjligheteräven attges

i högskoleämnethögskolor hardeVid några examensrättsomav
i special-studenter med inriktningskallspecialpedagogik 0-80 poäng

ytterligarespecialpedagogik specialiseringvaltpedagogik och somsom
poängsnivå.fördjupa sig på 61-80kunna

ochlärare finns inomdet behovtillgodoseFör att resurs-somav
diskuterats inuvarande specialskolor, ochvid bl.a.kunskapscentra som

specialiseringbör det erbjudasutredningen FUNKISW,den statliga om
Skolverket ochkurser efter samråd medpoäng/altemativt fristående20

endast handlarhandikappfrågor. Genom detinstitut iStatens att ettom
utbildning varje år.denna knappast Där-mindre antal deltagare kan ges

högskolan imellan specialskolan ochsamverkan skeför bör även ge-
universitet och högskolor.bör åvila någranomförandet. Detta ansvar

specialpedagogik be-forskningsanknytning tillsärskiltHärvidlag bör
aktas.

Enbart specialisering

speci-skall möjlighet läsainriktning haBlivande lärare attoavsett --
omfatta kunska-Specialiseringen kanspecialisering.alpedagogik som

skrivsvårigheter,koncentrationssvårigheter, läs- och ut-t.ex.per om
förvärva kun-studenten skallTyngdpunktenvecklingsstörning. är att

möjlighetoch ungdomartill alla bamskaper medverkar attatt gessom
med in-exempelvis blivande lärareutvecklas inom Förgruppens ram.

kanförskola respektive fritidshemarbete iriktning pedagogisktmot

27 i FUNKIS.Funktionshindrade elevers situation skolanSOU 1998:66
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specialisering kurser belyser utvecklingsstörning,utgöras fysis-av som
ka funktionsnedsättningar och sociala och emotionella svårigheter.

Förslag till förändrat specialpedagogisktett program

specialpedagogiskaDet bör fortsättningsvisävenprogrammet vara en
påbyggnad på grundläggande lärarutbildning och omfatta 60 poäng.en
Alla kurser skall därför på fortsättnings- och fördjupningsnivâ.vara
Kommittén bedömer det angeläget de sökande har minst årsatt tresom
yrkeserfarenhet. Därigenom kommer de föra väsentliga erfaren-att
heter undervisning och olika perspektiv på pedagogisk yrkes-av annan
verksamhet. De studenter läst inriktning specialpedagogikmotsom en
och/eller valt specialisering specialpedagogik kan läsamot resteran-en

delarde det specialpedagogiska för lärarexa-programmet utöverattav
också få specialpedagogisk Den föregående grundut-men en examen.

bildningens inriktning vilka åldersgrupper eleveravgör specialpeda-av
arbetar med.gogen

detInom specialpedagogiska skall studenten genomfö-programmet
examensarbete 10 Utbildningen skall haett poäng. tydligra om en spe-

cialpedagogisk forskningsanknytning. Endast universitet och högskolor
har specialpedagogik disciplin forskningsområdeoch föreslåssom som

för specialpedagogisktansvara program.
Med de förändringar föreslagits bör utgångspunkt i detsom ovan en

specialpedagogiska elever i behov särskilt stöd.programmet vara av
Det bam och ungdomar, problembild sådanmot sko-ärsvarar attvars
lans reguljära pedagogiska verksamhet tillräcklig för tillgodoseär att
deras behov stimulans och stöd. WHO:s miljörelaterade handikapp-av
definition skall styrande för utbildningens uppläggning ochvara ge-
nomförande. Specialpedagogiken tvärvetenskapligt kunskapsom-som
råde, de politiskt-nonnativa perspektiven och specialpedagogikens
komplexa uppgifter centrala utgångspunkter för utbildningensär upp-
läggning, innehåll och genomförande.

Den enskilde studerandes utbildning skall möjligt verk-ettom vara
bidrag till den lokala skolans utveckling. Det sker bl.a.samt attgenom

de verksamhetsförlagda delarna studierna motsvarande 10 poängav
för dem läser hela respektive 5 för demprogrammet poängsom som
läser delar förankrasprogrammet i den organisationen. Detav egna
innebär specialpedagogens kommande yrkesroll befästsatt under ut-
bildningstiden.
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examensbeskrivningFörslag till9.5

Specialpedagogexamen

Omfattning

kursfordringarefter fullgjordauppnåsSpecialpedagogexamen om
avlagd lärarexamenDärtill ställs krav påminst 60 poäng. samtannan

yrkeserfarenhet.årstre

i högskolelagen.målen i kap 9§Mål de allmänna lutöver

sådana kom-skall studentenerhålla specialpedagogexamenFör ägaatt
han/hon kan:petenser att

ämneskunskaper iutveckla sina specialpedagogiskaochomsätta-
verksamhet,pedagogisk

ifaktorer finns i skolan och samhälletidentifiera beskrivaoch som-
i individers lärande och utveck-orsakar svårigheterochstort som

ling,
indi-genomföra pedagogiska utredningarkvalificeratpå sättett av-

individnivå,organisations-, ochsvårigheter påviders grupp-
samarbete mellan skola och hem,utforma åtgärdsprogram i-

och utbild-lärandemiljöer utifrån åtgärdsprogramutveckla skolans-
styrdokument,ningspolitiska

pedagogisk differentiering inomoch former förutveckla principer-
eller klassen,gruppen

samtalspartner/rådgivare för kollegor, elever,kvalificeradutgöra en-
frågor,föräldrar i pedagogiska

utvärdering delta ikvalificerad uppföljning ochgenomföra samt-
skolans utveckling kunna be-ledningen den lokala mötamot attav

hoven hos alla elever.

respektive högskola bestämmer.gäller de målHärutöver som

Övrigt

fullgjortskall studenten haerhålla specialpedagogexamenFör ettatt
detta skall studenten hasjälvständigt minstarbete 10 Ipoäng. ge-om

kommandestudie betydelse för denomfört vetenskaplig aven egen
vetenskapliga teorierrelaterad till dearbetsuppgifterna. skallDen vara

Minstblivit förtrogen med under utbildningen. 10studenten poäng av
verksamhetsförlagdaspecialpedagogiska skalldet programmet vara

studier.
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Antagning till det specialpedagogiska programmet

Lärare avlagt lärarexamen, och har års yrkeserfarenhet,tresom som
kan till det specialpedagogiskaantas omfattande 60programmet poäng
och leder till yrkesexamen specialpedagog. Antagning kan skesom
enligt gällande praxis för högskoleutbildning dvs. via kvotgruppen

för alla behörigaär och via behovsantagning.öppensom
Vid behovsantagning skall utbildningen väl förankrad i ochvara va-

del den lokala skolans utveckling det respektiveatt ärra en av genom
kommun ansöker utbildningsplats anmäla studeran-attsom om genom
de till utbildning. Behov utbildningsplatser till specialpedagogisktav

inom denna kvotgmpp föreslås respektive kommun definieraprogram
och fördelning platser bör ske i samverkan mellan kommuner och deav
högskolor erbjuder utbildning.som

Utbildning för inomarbete habilitering och rehabilitering

föreslagnaDe förändringarna den grundläggande lärarutbildningen,av
inriktningen det specialpedagogiska och specialisering iprogrammetav
Specialpedagogik innebär, enligt Lärarutbildningskommittén, kom-att
petenshöjande utbildningar inom habilitering och rehabilitering skall

del det specialpedagogiska programmet.vara en av
Det medför kompetensutveckling för personal inomatt habilite-

ring/rehabilitering för arbete inom syncentraler och inom den peda-
gogiska hörselvården föreslås bli utgångspunkt för utbildnings-en ny
vetenskaplig utbildning 40 poäng med specialpedagogik bas, isom
första hand för medicinskt utbildad personal ögonsjukskö-t.ex.som
terskor, arbetsterapeuter, audionomer och lärare vilka skall utföra ett
pedagogiskt arbete bland i huvudsak och äldre. Utbildningen ärvuxna

pedagogisk utbildning. Respektive utbildning skall omfatta 30 poängen
pedagogiska och specialpedagogiska Valba-av gemensamma moment.

kurser 10 föreslås ske i samarbetepoäng med adekvata vårdut-ra om
bildningar relaterade till de studerandes grundutbildning. Utbildning
med inriktning syncentraler föreslås leda till yrkesexamenmot synpe-
dagog. habiliterings/rehabiliteringsteamI finns ofta behov special-av
pedagoger har funktion i den arbetar inomänteametsom en arman som

syncentraler och den pedagogiska hörselvården.t.ex. specialpe-Dessa
dagoger bör ha genomgått specialpedagogiskt program.

m Habilitering innebär träning med medfödda eller mycket tidigtav personer
uppkomna handikapp, så de kan fungera så normalt möjligt.att Rehabili-som
tering innebär färdigheter de gång behärskatatt tränar såpersoner attsom en
de kan lära sig leva så normalt liv möjligt.att ett som
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områdetLagstiftning inom

Skollagsöversyn,föreslår denLärarutbildningskommittén att som rege-
förtydli-till beskrivnaskall ställningringen tillsatte 1999, även ta om
ochspecialpedagogiska yrkesrolleni denförändringarganden och en

skulle ilagstiftning. såregleras Detbörspecialpedagogexamen genom
specialpedagogerskyldighet anställakunna beröra kommunersfall att

utbildning.med adekvat
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skolledarutbildning10 En ny

Inledning1 1

Lärarutbildningskommittén har tilläggsdirektiv dir. 1998:47genom
fått i uppdrag lämna förslag till utbildning skolledare of-för detatt av
fentliga skolväsendet.

Regeringen framhåller förändringar det offentliga skolväsen-att av
det och rektors ökade ansvarsområde medför behov förändradett av en
skolledarutbildning. bör, enligt regeringen, omfattandeDenna vara mer

den Skolverket för närvarande för och dessutom leda framän ansvarar
till skolledarexamen. Enligt direktiven bör utgångspunkten fören en
sådan utbildning den kan omfatta högskolepoäng.40attvara

Lärarutbildningskommittén har innehåll omfattningochövervägt av
skolledarutbildning med utgångspunkt från intressestatens atten ny ge

förrektorer erforderlig kompetens sitt uppdrag i det offentliga skolvä-
sendet. flertalet dokument behandlar skolledarutbildning/rektors-I som
utbildning används ofta begreppen "skolledare och rektor synonymt.

Skollagen och i läroplanema används däremot begreppet kon-I rektor
sekvent. Lärarutbildningskommittén begreppet rektorattmenar sva-

funktionen leda skola dvs. skolledare. Kom-mot att attrar en vara-
mittén använder därför begreppetgenomgående rektor. Däremot an-
vänds begreppen skolledamtbildning och skolledarexamen i sam-
band med diskussioner utbildning för rektorer.om

Kommittén har det angeläget innehållet i och utform-sett attsom
ningen skolledarutbildning korresponderar med det förslag tillav en en

lärarutbildning kommittén Kommitténpresenterar. attny som menar
utbildningen viktigt medel förrektorer kvali-är ett att garanteraav en
tetsmässigt likvärdig skola i hela landet. Rektorema skall utbildas för

leda moderna skolor så personalen där har insikt i denatt att gemen-
värdegrund skolan vilar så demokrati och dialogpå attsamma som

verkligen de viktigaste ledningsinstrumenten och lärandet sättsutgör att
fokus.i
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tillbakablick10.2 En

Rektorer har funnits i Sverige sedan sju hundra Arbetetår.änmer som
förledare skola har traditionellt utförts lärare bedömtsen av en som

lämplig leda sina kollegor. fannsRektorer vid läroverken ochattvara
har sedan mitten 1600-talet fått sitt uppdrag från Vid dagensstaten.av
gymnasieskolor finns bådetjänster rektor och biträdande rektor.som

tidigaDen folkskolan hade inga särskilt utsedda rektorer. denI
starkt decentraliserade strukturen rådde i de 2 400 skoldist-änsom mer
rikten i landet, arbetade lärarna direkt under skolrådet. början sek-I av
let introducerades överlärare i de kommunema, och befattningenstörre
blev vanlig i de flesta kommuner i mitten 1900-talet. I samband medav
de skolreformema efter andra världskriget infördes tjänsterstora som
rektor vid landets grundskolor.

Rekryteringen rektorerav

vid tillsättning rektorer iDet Sverige äri daggängse mönstret attav
arbetsgivaren väljer den bedömer lämplig förut mestsom man vara
uppgiften. Från 1910-talet fram till 1990-talet har funktionen rektor i
skolförordningen främst varit reserverad för lärare vid de skolforrner,
där ledararbetet utföras.skall Från 1991 har förordningen ändrats så att
rekryteringsgrunden för rektorer blivit vidare. Den anställssom som
rektor skall utbildning erfarenhetoch ha förvärvat pedago-nu genom
gisk insikt. Under 1990-talet har basen för skolledarkåren därmed
kommit förändras något. undersökningI rekryteringsmönstrenatt en av

rektorerbland visade det sig försvarlig del de rektoremaatt en av nya
i grundskolan anställdes förskollärare.1994 verkadeDessasom var

ledare inom skolområden i del fall också omfattade barn-som som en
i fallandra enbart grundskola. Också inom gymnasieskolornaomsorg,

visade sig vidgning rekryteringsgrunden och sjätte nyanställden av var
rektor hade inte lärarbakgrund. Bland dessa dominerade tidigare syo-
funktionärer, också psykologer, militärer, civilingenjörer och soci-men

förekom bland de skolledama. fortsattaKommunernasonomer nya
omorganiseringar har medfört framförallt förskolläraryrket blivitatt en
allt vanligare bakgrund för skolors ledningspersonal.

Genom den starka betoningen personliga kvalifikationerav som
grund för utövandet rektorsskapet har i Sverige valt inteattav man an-
ordna särskilda utbildningar kvalificerar för tjänst rektor.som som

29 Lindvall, K. och Ekholm, 1997. Tillsättning skolledareM. rörelser iav -
tiden. Forskningsrapport 97: Högskolan i Karlstad.12.
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Tidigare rektorsutbildning/skolledarutbildning

Rektorer i Sverige efterutbildas det de blivit tillsatta. Redan underatt
1930-talet anordnades för överlärama skoladministrativa kurser där
skolledarpsykologi, pedagogik och utbildningsadministration ingick.
När den grundskolan introducerades sluteti femtiotalet anord-nya av
nade skoladministrativa kurser, främst bestående föreläsning-staten av

det statliga uppdraget med skolan. Endast fåtal landetsettar om av
rektorer kunde beredas plats på dessa kurser. Under 1960-talet ändra-
des på skolledarskapets innehåll, och utvecklande ledarskapettsynen
med sikte på skolans pedagogiska kämprocesser betonades i högre grad

administrativt ledarskap. Under börjanän 1970-talet experimen-ett av
terade med flera olika utbildningar, alla avsedda för be-man som var
ñntliga rektorer. Sedan mitten 1970-talet har Sverige deettav som av
få länderna i världen reguljär utbildning dimensionerad förären som
alla rektorer.

Riksdagen beslöt alla1976 landets rektorer skulle utbildas.att Den
statliga skolledarutbildningen SLUG utformades så deltagarnaatt äg-
nade dagar utspridda85 två år åt delta i kurser, läsa litteratur,över att
genomföra samhällsinriktad praktik och utvecklingsarbeten vid den

skolan.° Efter det landets alla rektorer deltagit i denna skolle-attegna
darutbildning beslöt riksdagen införa1987 samlat föratt ett program
skolledarutbildning, där och kommun hade för olika delarstat ansvaret

utbildningen. Uppdelningen skedde följd den pågåendeav som en av
decentraliseringen skolväsendet.av

Kommunerna för anordna rekryteringsutbildningartog attansvar
och för introduktion, och Skolöverstyrelsen förstaten tog genom ansvar
fördjupningsutbildningen. ochKommunerna svarade tillsarn-staten

för fortbildningen rektorer. Introduktions- och fördjupnings-mans av
skedena skulle genomföras under de första åren rektors verk-av en ny
samhet. Utbildningen byggde på de principer hunnit underprövassom
mitten sjuttiotalet och början åttiotalet. Detta innebar tonviktattav av
lades vid utbildningen skulle utnyttja rektoremas praktiska verk-att
samhet vid den skolan och de erfarenheter där gjordeattegna man
skulle underkastas kritiska reflektioner under utbildningens gång. Den-

utbildning liksom den tidigare SLUG, examinationsfri. Denna var,
examinationsfria uppläggningen hade flera motiv. Utbildningen var
obligatorisk för rektorer anställts, vilket innebar den inte skulleattsom
komma tjäna kvalifikationsgmnd för befattningen. utbildning-att Isom

betonades lärandet skulle ske skolledamas erfa-att atten genom egna

° Under åren 1976-1992 utbildades skolledare7 000 i den tvåårigaänmer
Skolledarutbildningen.



skolledarutbildning SOU 1999:63214 En ny

kunskaper konstrueradeslyftes fram till Nyarenheter bearbetning. av
traditionella litt-varför använda akademinsdeltagarna, undvek attman

kunskapskontroll.undervisning med åtföljandeeraturtunga

förHögskoleutbildningar rektorer

högskolorna intressera sig för rektorersUnder 1980-talet började ut-
Örebro Örebroi dag universitet genomför-bildning. Vid Högskolan i

kurser, attraherade såväl rektorer läraredes skoladministrativa som som
bli rektor. slutet åttiotalet började dessavilka hade aspirationer Iatt av

beteckningen Skolledarhögskolanhögskolekurser sammanföras under
forskarstudiermöjligheter skapades för övergångar tilloch sam-genom

Örebro,Högskolan Högskolan i Falun/Borlänge,arbete mellan i Lärar-
universitet. Andra högskolor följdehögskolan i Stockholm och Uppsala
åttiotalet ocksåför rektorer har sedan anordnats i Umeåefter. Kurser

Göteborgs universitet skapades i slutet åttio-och Kristianstad. Vid av
påbyggnadslinje för rektorer för dessa skulle kunnasärskildtalet atten

forskarutbildning. samband med högskolornaförbli kompetenta I att
utbildning fördes också diskussionerbörjade intressera sig för rektorers

skolledamas fördjupningsutbild-vilket värde i högskolepoäng somom
Vid del högskolor betraktade dennaning skulle kunna tillmätas. en man

med högskolepoäng,examinationsfria utbildning 20motsvara trots att
traditionella litteraturkrav och examinationer inte förekom-akademins

aktivitet dokumentation deltagarna uppvisademit. och denDen som
fullgod för tillgodoräknandesin utbildning betraktades dockfrån som

högskolepoäng.av

rektorsutbildning10.3 Nuvarande

följd decentraliserad skolorganisa-beslutenSom änen av om en mer
fördjupningsutbildningen förden rektorer 1992tion statligaersattes av

Besluten frånstatlig rektorsutbildning RUT. 1987 om ansvars-en ny,
innebär kommu-fördelningen mellan och kommunerna, attstaten som

rekryteringsutbildningar och introduktionsutbild-skall anordnanerna
skrivelsevilket också framhålls i frånningar, har inte förändrats, en

Lärarutbildningskommittén.Svenska Kommunförbundet till Kommu-
för skolans drift, liksom det fulla arbets-har huvudmarmaskapetnerna

för den enskilda skolan uppfyllergivaransvaret för lärarna. Ansvaret att

13 Kompetensprofil för ledare i skolan.Svenska Kommunförbundet 1999.
Skrivelse till Lärarutbildningskommittén.
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de nationella målen åvilar rektorn. Det medför landets kommu-t.ex. att
för rektorer via introduktionsutbildningatt får sådananer svarar nya

insikter och kunskaper de kan utföra sitt uppdrag med utgångspunktatt
i både de nationella och de kommunala målen. Kommittén diskuterar
här inte vad det kommunala kan innebära ifråga innehållansvaret om
och uppläggning. finnsDet antal olika exempel på hur landetsett
kommuner organiserar rekryterings- och introduktionsutbildningar for

rektorer. Vidare finns exempel kontinuerliga utbildningar förnya
erfarna rektorer sker i samspel med andra kommunala chefs- ochsom
ledarutbildningar.

Inför förändringen 1992 skolledamas utbildningsorganisation lätav
Skolverket engelsk företa utvärderande granskning detexperten en av
dåvarande utbildningssystemet Tidigare nationella och intematio-
nella utvärderingar skolledarutbildningen hade visat utbildningenattav
hade god effekt med avseende på deltagarnas lärande ledarskapetsom
uppgifter. Utbildningen ansågs höja deltagarnas medvetenhet deattom
behövde utvecklingsinsatser.göra Däremot fanns det inte lika tydliga
tecken på den lokala skolan utveckladesatt följd rektorssom en av
deltagande i utbildningen.

Den engelske granskning bekräftade denna bildexpertens och visa-
de samtidigt utbildningen så kraftfullatt Skolverket bestämdeattvar
sig för fortsätta skolledarutbildningpåatt i den formsatsa då gäll-som
de. Särskilt betonade Skolverket den erfarenhetsbaserade utbild-att
ningsstrategin borde bevaras och stärkas, vilket står i viss motsättning
till den huvudsakliga utbildningsstrategi, utnyttjas inom akade-som
miskt präglad utbildning.

Rektorsutbildningen sedan förlagd1993 tillär högskolorsex
universiteten i Göteborg, Linköping, Umeå och Uppsala Lärar-samt
högskolan i Stockholm och Högskolan Malmö. Kommunerna anmäler
vilka rektorer skall delta i utbildningen. Utbildningen sker undersom
2-3 år, då litteraturläsning, deltagande i kurssamlingar dagar30 ochom
utvecklingsarbete vid den skolan Staten för kostna-egna varvas. svarar
der för utbildningen medan logi, litteratur också eventuellsamtresor,
tjänstledighet för deltagande i utbildningen, vilket förekommer inom
vissa kommuner, betalas skolhuvudmännen.av

Av måldokumentet för rektorsutbildningen framgår utbildningenatt
fyra innehållsområden;spänner över skolans mål, skolans styrning, den

pedagogiska utvecklingen uppföljning och utvärderingsamt Det

z Kogan, M. 1992. School leader education Sweden: evaluation. Skol-an
verket, Stockholm.
33 Skolverket PM 1991:2. Förslag utformning och innehåll i statligom ny
rektorsutbildning; Skolverket 1993. Rektorer för framtidens skola.
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nationella mål sko-skolans mål bl.a. för skolan,första området avser
och demo-främja utvecklasamhället, skolanslans roll i att ettansvar

föräldrars till inflytande. Om-samhällskick och elevers ochkratiskt rätt
ideologisk, juridiskstyming innehållrådet skolans t.ex.somavser

mellan styrning på olika politiskastyrning, relationernaoch ekonomisk
professionella nivån den enskildaoch den pånivåer i skolsystemet
pedagogiska utvecklingendentredje omrâdetskolan. Det motsvarar

och metoder för utveckla arbetet i sko-strategierinnehåll attt.ex.som
fjärde området omfattar kun-utvärdering detUppföljning ochlan. --

användas lokalaoch utvärdering kan i denhur uppföljningskaper om
verksamhetf Lärarutbildningskommittén vill betonaorganisationens

frågor får ökad betydelse ispecialpedagogiskabetydelsen ut-att enav
diskuterar kommittén bl.a. viktenframdeles. kapitel 9bildningen I av

samspel med specialpedagoger för denutvecklarrektorer nära attettatt
alla elever.enskilda skolan skall kunna möta

forskare från Förvalt-utvärderats, delsRektorsutbildningen har av
Göteborg, dels i form utbildningsintema under-ningshögskolan i av

granskning visade utbildnings-Förvaltningshögskolanssökningar. att
fungerar väl. ansåg mångautbildningendeltagarna bedömde De attatt

har hög relevans förbehandlas i utbildningeninnehållsområden som
samtidigt rektorsutbildningenUtvärderingen visadearbetet.det attegna

föreskrivna uppgift rektorer väl för-inte fullföljt sini viss mån göraatt
för skolan.statliga uppdragetmed dettrogna

ñrutbildningar rektorerInternationella

utbildningarsammanställning för rektorerinternationellEn somav
vanligast med frivilliga, kortarevisar detinom Skolverketgjorts äratt

rektorerpraktiserande i någotsig tillutbildningar, riktar Intesom
giltigt styrdokument,nationelltland finner ettannat angersomman

iländer, blandutbildningen rektorer. I någrainriktningen på annatav
kurser innanpå bli rektorer ideltar lärare aspirerarFrankrike, attsom

riktar sig till bli-Högskoleutbildningarfått arbete rektor.de somsom
länder. där dettavande finns i flera I USA,rektorer är mest ut-system

erfa-kritisk granskning1980-taletvecklat, företog i slutet en avavman
utbildning förberedelseakademiskt prägladrenheterna haatt somav

34 statliga rektorsutbildningen. utvärde-red, 1998. EnJfr Lindgren, L. Den
och effekter. Skolverket, Stockhohn,ekonomi, jämställdhetring innehåll, s.av

13.
5 Lindgren 1998.Se

H-Å.36 skolledarutbildning. inomSkolledarskap och PMScherp, 1998.
Stockholm.Skolverket,
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for skolledarskap. The National Policy Board of Educational Administ-
ration kritiserade dessa utbildningar bland för ha irrelevant,annat att ett
föga utmanande och förlegat stoff erbjuda de studerande i förhållan-att
de till den aktuella skolpraktiken. I sina förslag till åtgärder för för-att
bättra de existerande högskoleutbildningama förslog studiernaattman
skulle med åtminstone års praktik rektor ochett prak-varvas attsom
tiskt verksamma rektorer skulle användas utbildnings-mentorersom
deltagarna. Man menade också utbildningarna inte f°aratt över-vara

med teorier, de bör inriktastunga rektorersutan att komplexamot var-
dagsverksamhet, där erfarenhetsbaserad förståelse bör fokuseras.en

10.4 Förslag till skolledarexamen någraen -
ställningstaganden

I de tilläggsdirektiv regeringen Lärarutbildningskommitténgettsom
anförs bör för utbildningatt staten ta leder fram tillansvar en som en
skolledarexamen. Denna bör enligt regeringsdirektiven omfatta 40 hög-
skolepoäng. I direktiv uppdrar regeringen åt kommitténsamma att se

utbildningenöver rektorer med avseende på denna bedrivs vidattav
högskolor och därmed skulle kunna och fogaspoängsättas in i högsko-
lans utbildningsutbud. För kunna ställning till dessa frågoratt behö-ta

områden belysas.ettver par
Sedan fler finnsår i Sverige nationellt sammanhållen utbildningen

för rektorer, den statliga rektorsutbildningen RUT, stärker dem isom
deras yrkesutövning och dem skickadegör leda skolorna iattsom en-
lighet med de nationella styrdokumenten. Denna yrkesstödjande utbild-
ning ovanlig i världenär och till alla rektorer efter det de harattges
anställts. Det ovanliga i utbildningsstrategin ligger dels i riktaratt man
sig till alla rektorer, dels i utbildningen har stark betoningatt pånya
erfarenhetsbaserad kunskapsbildning. I andra länder erbjudandenges
till rektorer delta i kurser många slag, däratt det vanligen endastav
finns plats för mindre del landets rektorer. Utbildningarna därären av
ofta akademiskt präglade i Sverige. Utbildningenän rektorer imer av
Sverige examinationsfriär och baseras i hög utsträckning på delta-att

kombinerar litteraturstudier, upplevelser i yrkesutövningengarna egna
och reflekterande bearbetningar i kunskapsprocess omedelbarten som
kan i detomsättas arbetet.egna

Att döma de granskningar skett den nuvarande rektorsut-av som av
bildningen fyller denna på antal punkter sin funktion förhållandeiett
till rektorer. Enligt kommittén fordras dock viss justeringnya en av
utbildningen det gäller dessnär anpassning till framtida behov. Detta
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från Kommunförbundet ochframmed den försligger i linje syn som
rektorsutbildningens uppdrag behöverSkolverket. De att sesmenar

inträffat strukturförändringar i dentill dedelsochöver somanpassas
omvärlden.väntade förändringar idels tillskolan återfinns inom,som

skrivelse till kommitténhar iFackförbundet SKOLLEDARNA en
rektorsutbildningen,nuvarandefrån dentill skillnadframfört att som

utbildningorganiserarektorer, börverksammaerbjuds redan staten en
7 innebär grundläggandebli rektorer. Detför dem att enavsersom

principenrektorstjänst. generellatillträder Denutbildning innan man
förordvid skolarektorskulle, enligt SKOLLEDARNA, att en gervara

utbildningefter genomgångenutbildningen.delta i Förstlärareåt atten
rektorsutbild-gällanderektor.befattning Densöker nusomenman

denuppföljning/fördjupningbör iställetRUTningen utgöra aven
utbildningen.förra

tilläggsdirektiv skulle kunnatolka regeringensEtt attsätt att vara
akade-förslagskall utforma påLärarutbildningskommittén ett meren
exarni-traditionella krav pårektorer medutbildning förutformadmiskt

genomföra de anställtsinnanskulle kunnavilken deltagarnanation,
den nuvarandebedömningarnagranskatKommittén harrektor. avsom

Kommitténskolledarutbildningarna.tidigarerektorsutbildningen och de
rek-dokumenterat behovdet finnshar därvid konstaterat att ett av en

efter det de fåttrektorersig till allatorsutbildning riktar attnyasom
vilket rektorerdet påocksåanställning rektor. Det sättmotsvararsom

biträdandevikariat och sedan tjänstnämligen viaoftast rekryteras, som
därförKommittén föreslårrektorstjänst.vikariat pårektor och därpå att

skall befattningsut-i fortsättningenskolledarutbildningen även vara en
utbildningen skallocksårektorerför nytillträddabildning att varamen

förandra ord tillgängligskall medUtbildningenför andra.öppen vara
skäl vill delta iolikarektorstjänstinte innehardem men som avsom

rektorstjänst.framtidasig förför meriterautbildningen t.ex. att en-
sek-från andrautsträckningi alltrekryteras rektorerNumera större

bildarförskolor skolorochför kommunernasskolans. Ledareäntorer
Medolika bakgrunder.medbestårdärför nätverkett av personersom

mellansamarbetesamverkan ochbefrämjarorganisation ett gottsomen
och bred.bli både hög Urkompetensendenrektorer kan gemensamma

hänsynrekryteringinnebär bredareutbildningsperspektiv attett en
erfarenhetsbakgnmder.ocholika utbildnings-till deltagarnasmåste tas

uppfattning, pri-kommitténsbör, enligtutbildning rektorerEn av
såvälskolor harskall verka istöd för ledaremärt ett na-somsomvara

fort-utbildningenuppdrag. Vidare börkommunalttionellt ävensom

7 Lärarutbild-Skrivelse tillSkolledarutbildning.1999.SKOLLEDARNA.
ningskommittén.
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sättningsvis bedrivas så erfarenhetsbaserat lärande vik-att ett utgör en
tig komponent i utbildningssatsningen.

Bibehållen rektorsutbildning medel för att garanterasom en
nationellt och kvalitetsmässigt likvärdig skola

Rektorsutbildningen bör, enligt kommittén, således behållas i sin nuva-
rande uppläggning och omfattning för den erhållitöppensamt vara som
anställning rektor i det alhnärma skolväsendet. Kommitténs ställ-som
ningstagande bygger på bedömningen utbildning kanatt en gemensam

grund för professionell utveckling ochutgöra krav påmoten svara
framtida ledarskap medel avhjälpa de ojämnhetersamt ett attvara som
finns i rektorers sitt yrke. Det visar utbild-sätt utövaatt statenssenare
ningsinspektörer i sin granskning rektoremas uppdrag i decentra-av en

skolaliserad Staten behöver förfoga bra instrument vil-över genom
ka användbara kunskaper kan förmedlas så skolorna kan förbättras.att
Därvid förefaller rektorsutbildning lämplig. Kommitténs be-en vara
dömning grundas också på det förhållandet rektorsutbildningen iatt
hög grad bör ha innehåll där såväl det statliga det kommunalaett som
uppdraget till skolor tilloch rektorer blir bearbetat och accepterat av
deltagarna.

Regeringens tilläggsdirektiv pekar dock några oklarheter som
finns kring den nuvarande rektorsutbildningen och dess anknytning till
högskoleutbildningar. Uppdraget aktualiserar också frågor kring kun-
skapsbildningen vad det gäller skolors förmåga nå sina mål,att upp-
läggningen arbetet i framgångsrika skolor och skolledarskapets in-av
verkan skolanspå effektivitet.

Rektorsutbildningen i dag inte infogad i högskolesystemetär utan
bedrivs uppdragsutbildning med Skolverket beställare.som en som
Deltagarna i rektorsutbildningen får inte sina studierpoängsatta i enlig-
het med nonnal högskolestandard. Deltagarna kan dock efter särskild
prövning få tillgodoräkna vissa delar rektorsutbildningen vid fort-av

studier vid universitet och högskolor t.ex. Skolledarhögskolanssatta
kurser. Vid vissa högskolor kan också deltagare i rektorsutbildningen
anmäla de önskar få högskolepoäng inskrivna efter sitt deltagande iatt
utbildningen. dessa fallI anordnar utbildama verksamheten så deatt

s Statens utbildningsinspektörer 1999. Från administratör till ledare.
Granskning rektor styrfunktion i decentraliserad skolorganisation.av som en
Skolverket, Stockhohn.
13°Riksdagens revisorer 1999. Skolverket och skolans utveckling. Rapport
1998/99:3 från Riksdagens revisorer, Stockhohn.

131943986Attlära...
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deltagare blikan examinerade inom före-så önskar ämne,ettsom vars
trädare rektorsutbildningens kursplan och granskat kva-accepterat som
liteten på examinationsförfarandet. accepterande högskolanDen ställer
då också litteraturpensumkrav på normalt vanligen sidor200ett per
högskolepoäng.

Erbjud rektorer att ta examen

Lärarutbildningskommittén bedömningen rektorsutbildningarnagör att
bör kunna infogas i vid högskolorna. väljaGenompoängsystemet att
detta förfaringssätt kan styrkan i alla rektorer får delta iatt en gemen-

nationellt styrd utbildning bibehållas, samtidigt individemassam som
möjlighet utbildningsmässigt meritera sig kan uppnås.att

Skolledarskapet bör med stark inriktning de nationellautövas mot
och kommunala idéer och ambitioner finns för skolan. Rektorsut-som

enligt kommittén, därför i fortsättningenbildningen bör, få sittäven
uppdrag direkt från Skolverket och bedrivas uppdragsutbildningsom
med högskolor bas. Skolverkets preciseringar uppdraget tillsom av
högskolorna behövs, så utbildningen rektorema kan få den in-att av
riktning krävs i det utbildningspolitiska sammanhanget.som

Rektorsutbildningen idag utlagd år, då deltagarna2-3 delsär över
arbetar under dels genomför30 kursdagar, olika uppgifter på den egna

Översätterskolan. detta arbeta till högskolans, finnersätt attman man
utbildningen omfattar högskolepoäng40 med avseende på huratt

mycket utbildartid ställs till deltagarnas förfogande. antalDettasom
kan, under förutsättning deltagarna läser litteratur i enlighetpoäng att

med högskolans fordringar utbildningsinsatsemaoch examineras,att
tillskrivas godkända deltagare. Rektorsutbildningens deltagare, dvs. de

anställda rektorema i landet, bör således erbjudas möjligheten attnyss
singenomgå rektorsutbildning med sikte på erhålla de 40 poängatt som
i Lärarutbildningskommittén väljer benämnautmynnar atten examen.

den skolledarexamen.

långsiktigSkolledarexamen i kompetensutvecklinglänk enen-

Lärarutbildningskommittén bedömningen det framtida ledarska-gör att
inom skolväsendet kommer handla mycket tillskapapet vär-att attom

den, bärare värden och kommunicera och hävda dessa vär-attvara av
den. allt viktigare funktion för rektor blir också hjälpa personalenEn att

skolan förstå skolan organisation fungerar;hur hur organi-att som
sationens olika delar och hänger samspelarut,processer ser samman,
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och bildar komplex helhet. innebär inspirera, tydligaställaDet atten
krav för skolans samhälleligaoch stödja, och därmed också arbeta att,
uppdrag förankras hos skolans personal. innebär stödjaDet också att
arbetet med utveckla intresse och öppenhet för skolansatt ett atten per-
sonal arbetar tillsammans i arbetslag. Framtidens ledarskap ställert.ex.
därför högre krav tydlighet vad gäller och befogenheterpå ansvar men

samspelsförmåga.också på kommunikations- och Rektor förväntas
dessutom i allt utsträckning samspela och kommunicera medstörre
skolans omvärld och utveckla samarbete medpå så sätt nya grupper.

skisseraskrav och de förväntningar kan knappastDet ut-ovansom
vecklas under avgränsad utbildningsinsats rektorsutbildningenen som

utbildningen redskapkan så rektor kanDäremotutgör. attge man som
lära det arbetet det arbetet.iegnaom egna

Utbildning för rektorer bör därför i längre perspektiv. Kom-ettses
deltagandet i rektorsutbildningen skallmittén grundutgöraattmenar en

studier leder framför yrkesutövningen och de till skolledarexamensom
behöver därför följas andra utbildningsinsatser under de årav som
rektorer verksamma. Lärarutbildningskommitténs förslag tillär en
skolledarexamen skall därför infogas deni övergripande struktur som
gäller för den utbildning erbjuds rektorer. gällerDetsammantagna som
främst de utbildningsinsatser kommunen i egenskap arbetsgivareav

för rekryterings- och introduktionsutbildning rektorersvarar av nya-
kontinuerlig kompetensutveckling med varierat innehåll medochsamt

olika längd under själva utövandet rektorsskapet också alla deav men-
inslag kunskapsutveckling varje enskild rektor förväntasav egen som

för. insatser skall erbjudas blivandeDessata sammantagnaansvar
och/eller anställda rektorer och efter statliga kommunalaochanpassas

erfarenhetsbakgrunder.mål rektoremas utbildnings- ochsamt
förväntas för sinRektorer yrkesgrupp professio-tasom ansvar egen

nella utveckling behöver ha stöd forskning detmen av om egna yr-
kesområdet. kunskapsrön nås inom forskningen behöverDe nya som
spridas inom professionen. kan ske insatser dels i statligDetta genom

fackföreningamasrespektive kommunal regi, dels i regi. Självklart bör
kvalificerade självhögt yrkesgrupp rektorer organisera ochen som ar-

yrketkontinuerlig fortbildning inom sig behövarangera som man anser
för utvecklas i yrket.att
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Utbildningsledarskap inom högskolanämneett nytt-

Lärarutbildningskommittén har låtit analysera utbildningsbe-experten
hovet för rektorer med utgångspunkt i aktuellt skolledarskapf Denna
analys tillsammans med tidigare skrivelsernämnda från Kommunför-
bundet, Skolverket och SKOLLEDARNA har legat till grund för kom-
mitténs målbeskrivning för rektorsutbildningen, vilken följer i slutet av
detta kapitel. framförs också förslagI expertrapporten ett att ett nyttom
akademiskt utbildningsledarskap bör inrättas högskolorna.ämne av- -
Kommittén har fastatagit på detta förslag och vill anföra följande.

Genom inrätta detta akademiska utbildningsledarskap,ämne,att nya
kan rektorsutbildningen förses med vetenskaplig bas och kanämneten
studeras aspirerar sigpå åt framtida rek-ägnaatt ettav personer som
torsarbete eller åt utbildningsledarverksamhet. centralt motivEttannan
till inrättandet utbildningsledarskap skapa förutsättning-ämnet är attav

för kunna behovet samtliga rektorer på sikt erhållermötaatt attar av en
grundläggande utbildning med innehåll hög kvalitet. dettaFörett attav
skall kunna ske måste utbildningen rektorer i ökad utsträckningav
samverka med olika delar universitet och högskola. kanDet gällaav
samverkan med olika ämnesdiscipliner och programutbildningar -
främst lärarutbildningen med olika forskningsverksamhe-ocksåmen-
ter.

Det utvecklingämnetsnya

Framväxten inom akademin sker vanligen aka-ämneett attav genom
demikema själva utvecklar detta inom för något etablerat ämneramen

inomvetenskapligen utveckling. Kommittén finner det naturligt iatt
fallet med det utbildningsledarskap föreslåämnet väg,nya en annan

högskolorna inrätta detta på basisämneatt att ettgenom uppmanas av
statligt uppdrag rektorsutbildningen. Utvecklingen sker hä-ämnetav-
rigenom via interaktion med det yrkesfålt riktat Enämnet är mot.som
liknande utveckling universitetsämnethade socialt arbete under 1980-
talet. Rektorsutbildningen har funnits sedan och haft omfatt-1976 stor
ning. Under åren utbildades1976-1992 skolledare7 000 i denänmer
tvååriga Skolledarutbildningen och från 1993 har ungefär skolle-4 000
dare utbildats inom den treåriga Rektorsutbildningen. finnsInom landet
således djup erfarenhet utbildning inom utbildningsledar-ämneten av
skap, vilken föreslås integreras med och i högskolanupptasnu som
amne.

° Sörhuus, E. 1999. Förslag till utbildning skolledare. inomPM Lärarut-av
bildningskommittén.
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Genom inrättas självständigt inom högskolan kanämneatt ettsom
vidga sitt intresse, inte baraså organisationsledarskapet står iämnet att

förgrunden. angeläget utbildningsledarskapDet är att ämnet.ex. som
också utvecklar kunskaper hur ledarskapet och kan iutövas utövasom
förhållande till arbetslag inom förskola, skola och vuxenutbildning.

Utbildningsledarskap kan med det statliga uppdraget grund ochsom
med starkare forskningknytning till utvecklas till självständigtetten

kommer till också inom lärarutbildningenLär-ämne att nyttasom vara
arutbildningskommittén betydelsen blivande lärare utvecklarattser av
goda kunskaper i ledarskap både i förhållande till kommande elever-
och till andra Utbildningsledarskap universitetsämneettvuxna. som
kan därför lämna värdefulla bidrag både till lärarutbildningen med av-
seende på de ledarinslag föreslås ingå i denna utbildning detisom
allmärma utbildningsområdet och eventuellt inriktning ellersom som
specialisering och i kompetensutvecklingen verksamma rektorer.av

ÖrebroErfarenheterna från de tjugo vidåren Högskolan i isenaste
Örebrodag universitet och från andra universitet och högskolor, it.ex.

Dalarna, Göteborg, Linköping, Kristianstad, Umeå, Uppsala och Lärar-
högskolan i Stockholm visar det finns tydligt intresse för dettaatt ett
högskoleämne. bör dagsDet inrätta det allmänt vid oli-attvaranu mer
ka högskolor i landet. utbildningsledarskapsämnetDet bör utgöranya
den normala grunden för den skolledarexamen beskrivs i detta ka-som
pitel och intresserade kan avlägga vid högskolor, för byg-t.ex. attsom

på sin meritering med sikte bl.a. framtida skolledarskappå ellerga som
förgrund vidare studier vid högskolan.

skolledarexamen -inte bara för skolbruk

finns behov ledarskapDet inom många organisationer där utbildningav
bedrivs vid sidan det allmänna skolväsendet. Kunskapsföretag, för-av

Räddningsverket, socialtjänsten, sjukvården, personalavdelning-svaret,
och Arbetsmarknadsverket bara några exempel på verksamheterärar

där anordnar omfattande utbildningar och har behov väl kvali-man av
ficerade utbildningsledare. breda behov talar för den föreslag-Detta att

tillgänglig för också har högskole-görsna examen personer som arman
utbildning lärarutbildning. Lärarutbildningskommittén finner detän

lämpligt den benämns skolledarexamenatt ävenvara nya examen om
högskolestudiema skall förockså deltagare inom andraöppnavara
samhällsområden. skolledarexamen påbyggnad i förhållandeutgör en
till tidigare högskolestudier.

nedan framgårSom förslaget till examensordning skall sådanav ex-
kunna avläggas den tidigare har minst högskolepo-120amen av som
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också lämpligt de studerar sikteKommittén finner det medäng. att som
skaffat praktiska insikter verksamhetskolledarexamen har sig i denpå

vill sig leda. utbildning bör således ställa kravlära påDennasom man
yrkesverksamhet efter genomgången högskoleutbildning.minst årstre

yrkesanvändningen detta slags utbildning bör hög-betonaFör att av
lägga in där deltagarna kopplasskolorna att momentuppmanas sam-

såväl där konkretamed de genomförmomentmentorer somman
ledarskap i olika utbildningsorganisationer.granskningar av

vidare inom akademiskt utbild-Genom deltagarna kan gå ettatt
ningssystem ökar också möjligheterna för dem på olika delta isättatt
vetenskaplig verksamhet kring skola och utbildning. kan då aktivtDe

skolors förmåga sina mål,bidra till systematisk kunskap nåattom om
vad kännetecknar framgångsrika skolor skolledarskapets in-samtsom
verkan skolans effektivitet. kunskap behöver både utvecklaspå Denna

vital för framtida rektorsutbildning.och vidgas. DenDen är utgören
betydelsefullt tillskott till de kunskaper behöverockså lärareett som

Läramtbildningskommittén pekat på i andra delar betän-och som av
rektorer skall kunna bidra till den systematiska kun-kandet. För att

skapsbildningen inom detta område det angeläget skapa tydligaär att
högskolan till forskarutbildning och/eller deltagande ivägar genom

forsknings- och utvecklingsarbete.

Forskningsbas för utbildningsledarskapsämnet

utbildningsledarskap finns självständigt inom hög-Att ämneettsom
skolan kommer stimulera fördjupning kunskaperna inom äm-att aven

för förmågavilket blir till fördel högskolans klara uppdragetnet, att av
från kunskap rektorema kan utveckla delta iDenstaten. attsom genom
utbildning, då vila både forskningsrön och på beprövadkommer påatt
erfarenhet. Kommittén vill här betona betydelsen utbildningenattav

fortsättningsvis baseras på processtänkande och erfarenhets-äräven ett
baserad.

utbild-högskolorna skall kunna utveckla detFör ämnetatt nya
ningsledarskap behöver fram möjligt för läro-detgörtasresurser som

utveckla vetenskapliga miljöer kvalificerat slag. Isätena att ettav re-
läge förefaller det ogörligt anslå medel för mycketsurssnävt attvara en

spridd forskningsverksamhet, skulle kunna motiverat.såäven om vara
Kommittén föreslår därför den vetenskapliga verksamheten kon-att

till fåtal ställen i vilka f°ar i uppdrag utvecklalandet, attcentreras ett
detta sitt uppdrag också sprida sinakunskapsfált och i har attnya som
erfarenheter vilka börjatill andra lärosäten. Urvalet miljöer fårav som
denna kunskapsuppbyggnad bör baseras hunnit längst inomvar man
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forskningsområdet. På sikt bör dessa och andra högskolemiljöer kunna
rektorer och andra utbildningsledare forskarstuderandeta emot som

och forskare, så rikare kunskapsbildning kan stimuleras inom detatt en
aktuella kunskapsfáltet.

forskning iDen dag finns utbildningsledarskap bedrivssom om
framförallt vid de högskolor samverkar inom för Skolledar-som ramen
högskolan Högskolan i Dalarna, Lärarhögskolan i Stockholm och uni-

Örebroversiteten i Uppsala och och vid universiteten i Karlstad, Lin-
köping och Umeå. vid dessaDet lärosäten de årensär senaste stat-som
liga forskningsmedel Vid några dessa högskolor har dess-satsats. av

kommunerna bidragit till uppbyggnaden forskning ledar-utom av om
skapet i skolan.

denInom forskning bedrivits inom Skolledarhögskolan harsom
historiska studier och analyser strukturförändringar genomförts. Vidav
universitetet i Karlstad har studier företagits skolledares betydelseav
för skolutveckling och för skolors effektivitet. Vid universitetet i Lin-
köping har skolledares inverkan kunskapsbildningen och deras situ-
ation i arbetsorganisationen belysts. Umeå universitet har bl.a. studerat
skolledarskapet reformperspektiv.ettur

Kommittén föreslår regeringen medel för fortsatt ochatt avsätter
vidgad forskningsuppbyggnad ledarskap inom skolområdet. Rege-om
ringen bör då inbjuda universitet högskoloroch till konkurreraatt om
dessa medel med syftet utveckla forskningsmiljöer och forsk-att nya
ningprogram utbildningsledarskap. universitetDe och högskolorom

erhåller dessa forskningsmedel bör vidare i ansträngningarna attsom
få forskare från andra fält skolans bidra till kunskapsutveckling-än att

skede,I kan ställas till förfogande,när böretten. senare mer resurser
också andra sarnarbetskonstellationer i landet stimuleras till insatser
inom området utbildningsledarskap.

angelägenEn uppgift för det kommer ledaämnet att attnya vara
skolledare vidare till forskningsfältet. Genom utbildningsledarskapatt
introduceras vid högskolan kan det på sikt utvecklas tillämnenyttsom

självständigt forskarutbildningsämne, vilket kan försörja kunskap-ett
sområdet med vetande. Innan utbildningsledarskap fått den kvalitetnytt

behövs för det ska fungera forskarutbildningsämne kanattsom som
den utbildat sig inom söka sig till andra discipliner för fors-ämnetsom
karutbildning. På skett under de åren inomsätt senastesamma som ra-

för Skolledarhögskolan, kan de studerat grundkurser med in-men som
riktning utbildningsledarskap söka inträde i forskarutbildning inommot
sådana företagsekonomi, statsvetenskapämnen och pedagogik.som
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Ökad samspel kring rektorsutbildningenspridning och ökatav

till univers-koncentrerad lärosätenRektorsutbildningen i dagär sex
i MalmöUmeå, Uppsala och HögskolanGöteborg, Linköping,iteten i

denna utbildning bör ñn-i Stockholm. EftersomLärarhögskolansamt
fler högskolor får Skolverketsskolledama föreslåsdenära attnyanas

uppdragrektorsutbildning och de med dettabedrivauppdrag attatt som
utbildningsledarskap. Vid sidanockså inrättar detgrund ämnet avnya

från Skolverket bedrivauppdragredan harde lärosäten attsomsex
Karlstad, Växjöuniversiteten iföreslås derektorsutbildning treatt nya

Örebro sådant uppdrag.Mitthögskolan Atttillsammans medoch ges
de antingensker på grundvalföreslår dessa lärosätenkommittén attav

gedignatill ledarskap och/eller harforskning med anslutningbedriver
har dessutom lärarutbild-rektorsutbildning. Samtligaerfarenheter av

ning.
betydelsen de högskolor kommervill betonaKommittén att somav

deltagarnasverkligen samverkar medskolledarexamenerbjudaatt
utbildningens utformning och valdet gällerbådekommuner när av-

utbildningen skallexamensmålen.förhållande till Förinnehåll i att vara
utvecklat samspel mellan oli-syften fordras välsinaeffektiv och nå ett

utvecklingscentra betydelse förregionalaharka intressenter. Här t.ex.
till regionala behov ochprofileras ochrektorsutbildningenhur anpassas

fåtillsammans med högskolanregionförutsättningar. En är stor attnog
utbildningen. På den regionala nivån går detvolymbåde kvalitet och

efter varandras behov och kompe-sigsnabbaredessutom att anpassa
tenser.

Sammanfattning10.5 av

bedömningLärarutbildningskommitténs
och förslag

fortsätta erbjudasskallLärarutbildningskommittén föreslår attatt staten
rektorsutbildning.hand nyutnämnda rektorer Dettai första statenger

vilket uppdrag de harskolledamaklargöra för demöjlighet att somnya
vilkautvecklingskolan och dessavseende på ledningenmed samtav

Utbildningendemokratiskt samhälle.ikrav ställs på skolan ettsom
för utbildningsledar-tillgänglig andra med intresseförskall också vara

punkter:sammanfattas i följandeFörslaget kanskap.
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Rektorsutbildningens innehåll skall förse de rektorema med0 nya
sådana kunskaper, teorier, idéer och redskap de kan leda skolor-att

i enlighet med de nationella och kommunala målen.na
Rektorsutbildningen skall utformas så deltagarna förberedsatt0 att
med integritet och kraft i sin yrkesutövning hävda elevernas tillrätt

sådan utbildning dem i skollag, skolförordningargaranterasen som
och läroplaner.
Rektorsutbildningens innehåll skall förse deltagarna med kunskaper0

och berika deras erfarenheter leda arbetar iattom av vuxna som
självständiga arbetslag, vilka har långtgående både pedago-ansvar
giskt och ekonomiskt.
Rektorsutbildningen skall förse deltagarna med kunskaper, teorier,0
idéer och kompetens organisera arbete, lokaler och tid såatt att
skolans mål kan nås.
Rektorsutbildningen behöver finnas väl utspridd landet föröver0 att
kunna nå alla rektorer.

Lärarutbildningskommittén föreslår Skolverket uppdrar åt universi-att
Örebroi Göteborg, Karlstad, Linköping, Umeå, Uppsala,teten Växjö,

till Högskolan i Malmö, Mitthögskolan ochsamt Lärarhögskolan i
Stockholm anordna rektorsutbildning i enlighet med denatt ovan an-
givna inriktningen. Finansieringen denna vidgning rektorsutbild-av av
ning bör i görligaste mån klaras omfördelningar de befintligagenom av
anslagen för denna utbildning. erfordrasOm så kan Skolverket begära
ytterligare medel för upphandla denna uppdragsutbildning. Skäletatt
till sprida rektorsutbildningen till flera lärosätenatt motiveras också av

utbildningsledarskap skallämne bli tillgängligtatt ett nytt for lan-- -
dets rektorer. Kommittén föreslår de högskolor erhålleratt som upp-
draget bedriva rektorsutbildning samtidigt inrätta dettaatt attuppmanas

akademiska där personal arbetarämne, med rektorsutbildning-nya som
genomförande f°ar grund för den akademiska verksamheten.utgöraens

Ämnet utbildningsledarskap föreslås bli kärnan i högskoleex-en ny
Denna skall kunna avläggas den tidigare haramen. examen av som

minst 120 högskolepoäng och varit yrkesverksam under minst tresom
år. framtidenI kommer utbildningsledarskap kunnaämnet studerasatt

har eller aspirerar på söka ledarbefattningar iatt ävenav personer som
andra utbildningsorganisationer.

För de speciella krav ställs på ledningenatt peda-motsvara som av
gogisk verksamhet inom förskola, förskoleklass, skola, fritidshem och
vuxenutbildning fordras skolledarexamen med inriktning detmoten
allmänna skolväsendet. Samtidigt kommittén de fördelar liggerser som
i utbildningen för ledare från andra verksamhetsområden.att öppnar
Det finns behov ledarskap inom många organisationerett därstort av

1419-0986Attlara...
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därfinns behov ledarskap många organisationerinomDet ett stort av
inslag den huvudsakliga verksam-utbildning centralt eller utgörär ett

Lärarutbildningskommit-dubbla föreslårheten. lösa detta kravFör att
skolvä-i första hand det allmännatén skolledarexamen motatt svarar
allmänoch intressen också erbjuder innehållsendets behov ett avmen

från olika verksamhetsområdenkaraktär. På så kan ledare mötassätt
frågor.kring gemensamma

föreslår regeringen högskoleförord-Lärarutbildningskommittén atti
examensbeskrivning i enlighet med följande:införaningen en ny

skolledarexamen

Omfattning

kursfordringar minstefter fullgjorda 40skolledarexamen uppnås om
avlagd högskoleexamen minstDärtill ställs krav påpoäng. omannan

yrkeslivserfarenhet.års120 poäng samt tre

fordrasskolledarexamen kompetenserhållaFör attatt
förutsättningar för personalen förankra och förmedlaskapa att sam--

förskolans, fritidshem-värdegrund skolans,hällets omsättasamt
i pedagogisk verksamhetVuxenutbildningens målochmens
arbetskultur utbildningsupp-ledarskap bland i därutöva vuxna en-

gifter dominerar
sådant personalen respekterarutforma verksamheten på sättett att-

sittde får stöd i lärande och sin utvecklingalla elevers såegenart att
sådant och föräldrarsorganisera verksamheten på eleverssätt attett-

till inflytande i skolan fördjupasansvarstagande och rätt
ochsjälvständigt och tillsammans med andra planera, utvärdera ut--

pedagogiskt och ekonomisktveckla verksamheten både
slutsatser hur dessaöverblicka förändringar i omvärlden och dra om-

påverkar verksamheten
verksamhetens personalskapa betingelser för lärande hos-

praktiska erfarenheter och relevantatillvarata och systematisera-
grund för professionell utveckling.forskningsresultat egensom

mål respektive högskola fastställer.gäller deHärutöver som



SOU 1999:63 En skolledarutbildning 229ny

Övrigt

För erhålla skolledarexamen skall studenten ha fullgjort själv-att etten
ständigt arbete minst 10 där vetenskapliga teorier integreratspoängom
med praktiskt användbara strategier för leda i utbildningsor-att vuxna
ganisationer.
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11 kompetensutvecklingLärares

Uppdrag11.1 och definitioner

Enligt regeringens direktiv skall Lärarutbildningskommittén lämna för-
slag rörande lärares fortbildning och vidareutbildning.

definitionenDen fortbildning utveckla förut-gängse är att avses ens
sättningar fullgöra det yrke har medan vidareutbildning lederatt man
till vanligen högre, yrkeskompetens. vidare begrepp,Etten arman, som
omfattar såväl fortbildning vidareutbildning, ärkompetensutveck-som
ling. användsDet i Avtal 2000 slutits mellan Svenska Kom-t.ex. som
munförbundet, Lärarförbundet och Riksförbund.Lärarnas

Kommittén inleder kapitlet med historisk tillbakablick ochen en re-
dovisning nuvarande för förklaring till de strukturersystem attav ge en

under lång tid tänkandet fortbildning och vidareutbildningstyrtsom om
lärare.av

Historik11.2 och bakgrund

Från ämnesfortbildning för den enskilde läraren till utveckling av
arbetslaget och skolan

fortbildningstraditionemaUrsprunget till lärarorganisationemasär strä-
vanden främja sin professionella identitet och hålla sina medlemmaratt
â jour med utvecklingen inom det yrkesområdet. Statlig utbildningegna

lärare för folkskolan startade 1862 och läroverkslärare 1865. Re-av av
dan under 1800-talet började riksdagen också anvisa medel- oftast iatt
form stipendier -till lärares fortbildning. vanligasteDet dock attav var
lärarna själva bekostade sin fortbildning och den skedde i lärarorga-att
nisationemas regi.

ochI med skolväsendets utbyggnad under efterkrigstiden tog staten
alltmer för lärarfortbildningen, blev delöver ansvaret statenssom en av
styrning skolan. Fortbildningsinstitutioner knutna till lärarhögsko-av
loma och tjänster fortbildningsledare inrättades, liksom tjänstersom

fortbildningskonsulenter vid länsskolnämndema. Från och medsom
1970-talet farms, särskilt i samband med införandet läroplaner,av nya

eller mindre utvecklad statlig plan för lärares kompetensutveck-en mer
ling. De statliga anslagen ökade kraftigt och därmed den enskildeäven
lärarens möjlighet till fortbildning.

1619-D98GAtHâra...
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början infördes obligatoriska förI 1960-talet fem studiedagarav
grundskolans lärare Gymnasieskolans lärare fick förststudiedagar i
samband med införandet läroplan. fanns1970 års Det kortare fort-av
bildningskurser på sommartid. Deltagandet frivilligt. Kurserna togvar
sin utgångspunkt i skolämnen och innebar lärare fick lära stoffatt nytt
och pedagogiska metoder.pröva nya

Under talen fortbildningssatsningama främst1960- och 1970- var
till läraren och dennes möjlighet fördjupaderiktade den enskilde till

ämnesstudier. kunde då få tjänstlediga för studier medLärare vara en
2/3 reducerad s.k. B-avdrag. kunde folkskolläraretill lön, T.ex. vida-en

reutbilda sig i naturvetenskapliga för undervisa på grund-ämnen att
skolans högstadium. exempel lärare bedrev studier förEtt ärannat som
licentiatexamen. Lånsskolnämndema fattade besluten om vem som

bedriva B-avdrag.skulle få studier med
försköts perspektivenslutet 1970-talet från individuell fortbild-I av

till verksamhetsutveckling och utbildning i exempelning lag. Ett på
personallagsutbildning, sig till lagdetta PLAG, vände ettsomvar av

rektorsområde och där utbildningenlärare från skulle knytasamma an
till den lokala skolutvecklingen.

fick fortbildningenFrån 1980-talets början uttalad roll ien mera
utveckling. fickskolans möjligheterKommunerna påverkastörre att

Samtidigtutvecklingen i skolan. 1980-talet den period då statenvar
hade starkast inflytande på lärarfortbildningen. statsbidrag tillEtt
kommunerna för lokal skolutveckling infördes, vilket kommunernaav
skulle använda för utvecklingsinsatser och för20-40 % be-resten att

fortbildning.kosta lärares deltagande i Möjligheten för lärare bedri-att
individuella studier med B-avdrag bort, liksom Sommarkurser-togsva

fastställde förteckningar angelägna fortbildningsbehovStaten överna.
vilka kunde föroch lönefönnåner utgå deltagare kommunen såsom om

beslutade. förteckningar också vägledande för högskolornasDessa var
fickfortbildningsavdelningar, de statliga uppdragenmerpartensom av

anordna fortbildningskurser. yrkeslärare genomfördesFöratt storen
del fortbildningen med hjälp branschorgan och yrkesstu-av av genom
dier.

Förändringen i början 1990-taletav

början förändrades styrningen1990-talet skolan. BeträffandeI av av
fortbildning blev rollkommunernas för skolpersonalen f°aratt attsvara

kompetensutveckling behövs ochden roll led istatens att- ettsom som

l fortbildning för SkolverketsVad bra 1992.är rapport nr
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skapandet och vidmakthållandet likvärdig skola för alla- tillav en se
det finns tillgång till fortbildning god kvalitet i alla delaratt lan-av av

det. gällerDet särskilt fortbildningsinsatser betingade centralt be-av
slutade reformer.

Statsbidraget till skolan förändrades successivt under 1990-talet från
lärarlönebidrag, via sektorsbidrag, dit bl.a. bidraget till lokal skolut-ett
veckling fördes, till kommunalt utjämningsbidrag. Sedan den ja-ett 1
nuari beslutar1993 kommunerna själva vilka medel skall dis-om som

för skolverksamheten och följaktligen hur del skallstorponeras som
disponeras för personalens kompetensutveckling.

De högskolorna tidigare fått direkt från regeringen förresurser som
anordna personalutbildning för skolväsendets personal överfördesatt

till Skolverket fördela mellan högskolorna efter ansökan.att
frihetenDen för kommunerna själva besluta hurattnya om resur-

fortbildningför personalen skulle användas ledde inlednings-serna av
vis till relativt förändringar. hadeKommunerna tidigarestora använt
sina medel för bekosta lärares deltagande i högskolans kurser. Nuatt
kunde kommunerna bekosta fortbildning ägde också i andrasom rum
former och arrangerades andra utbildningsanordnare. En mängdav
konsulter inom personalutvecklingsområdet fick uppdrag från kommu-

I takt med skolorna och personalen där fick inflytandeatt störrenerna.
användningen fortbildningsresursemaöver ökade förekomstenav av

andra former för kompetensutveckling, såsom seminariergemensamma
och diskussioner i anledning skolreformema, de läroplanemaav nya
och de betygssystemen.nya

Högskoloma såg del efterfrågan på kurser försvinnastoren av un-
der de första åren efter förändringen skolans styrning. har in-Dettaav
neburit ökad på högskolan anordna sådana utbildningaratten press

skolornas behov och därmed blir efterfrågade.motsom svarar

11.3 Nuvarande försystem
kompetensutveckling

dagensI har kommunen, förskolan/skolan, arbetslagetsystem staten,
och den enskilde läraren olikapå för kompetensutveck-sätt ett ansvar
lingen.

Staten beslutar riksdagen och regeringen målen för för-genom om
skolan, förskoleklassen, skolan och vuxenutbildningen inrikt-samt om
ningen utvecklingen dessa verksamheter. Dessa mål gäller ocksåav av
för kompetensutvecklingen lärarna. Regeringen och riksdagen kanav
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lyfta fram ytterligare områden för kompetensutvecklingsinsatser. Staten
till förfogande, bl.a. Skolverket.ställer utvecklingsresurseräven genom

Universiteten och högskolorna anordnar utbildning kurser, semina-
medverkan vid studiedagar m.m. utnyttjas för kompetensut-rier, som

lärare.veckling av
förhar arbetsgivare personalen i försko-Kommunen attansvarsom

vuxenutbildningen har den kompetens verksam-lan, skolan och som
heten kräver.

för utveckla verksamheten så denSkolorna har att attansvar svarar
innebär de arbetar där fortlöpande skalluppställda mål. Detmot att som
ifrågasätta arbetsformer förändrasutvärdera sina resultat, behöverom
kompetensutveckling.och bedöma behovet av

rollKommunens

skollagen för fortbildning sinhar enligt personal.Kommunen ansvar av
till fortbildningoch landsting skall anordnas förVarje kommun attse

har hand utbildningen. och landstingden personal Kommunersom om
fortbildningvinnlägga sig planering personalensskall avom en

för personalens kompetensutvecklingHur avsättsstora resurser som
denpolitiska prioriteringar, kommunala ekonomin,blir frågaen om

kollektivaresursfördelningen till skolorna och individuella kom-samt
fördelar samtliga förpetensutvecklingsbehov. Vissa kommuner medel

mellan skolorna i kommunen. Andra kommunerkompetensutveckling
central nivå skolstyrelsenivå, stadsdels-behåller vissa medel på -

motsvarande för insatser initieras ellernämndsnivå eller sam-som-
ordnas centralt.

enskilda skolorna sker fördelningen medlen för fortbild-På de av
olika Medlen fördelas ofta rektor direkt tillning också på sätt. utav

Arbetslaget fördelar sedan inom sig.lärarna, arbetslaget.t.ex. resursen
lärarnainte ovanligt läggs i och sedanDet är pottatt attenpengarna

MBL-förfarandeansöker få viss kurs, Engå äger etc.att rumom en
ha berett önskemål fortbild-fortbildningskommitté på skolan kan om

förning och fortbildningsplan skolan upprättats.en
kompetensutvecklingen kan inititati-det gäller inriktningenNär av

erbjudanden från utbildningsanord-komma från olika håll;vet genom
och skolorna ellerinitiativ från kommunernanare, genom sam-genom

och högskola, ofta inom förverkan mellan kommuner numera ramen
regionala utvecklingscentra.

z kap. skollagen.2 §7
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Högskoloma erbjuder kurser skolorna skickar sina lärare på.som
Det kan handla seminarieserier eller kurser inom nationellt priorite-om
rade områden. omfattandeEn poänggivande kurs högskolanpå kanmer
innebära ekonomisk satsning från skolans sida. finnsDet ocksåstoren
särskilda utbildningsföretag, läroboksförlag e.dyl. erbjuder utbild-som
ning anpassad för skolan. Ett och mycket omfattande områdenytt utgör
de olika kvalitetsutvecklingsprojekt ofta inleds med utbildningsin-som
satser.

andra fall anordnarI skolan själv för sin personal kringprogram
aktuella frågor mentorskap, didaktik, utvärdering. kanDet också
handla skräddarsydda kurser efter skolans behov. Kommunen cent-om
ralt eller skolorna genomför fortbildning samordnaatt t.ex. ettgenom
utbildningsutbud och anordna studiedagar med hjälp interna ellerav

konsulter. Flera skolor kan gå ihop altema-Ettexterna ettom program.
tiv skola kontakt med högskolan ellerär regionalt utveck-att tar etten
lingscentmm för få fortbildning särskilt föranpassad hela eller delaratt

skolans personal. blirDet enligt uppgift från högskolan allt vanligareav
med den initiativ.typen av

Fortbildning kommer vissai fall till stånd på genomtänkt ochett
planerat i andra oreflekterat någon egentligsätt analysutanmen mera
och bedömning vilken kompetens skolan behöver tillföras.av

Generellt vågar påstå det för lärarna i grundskolan,attman nog
framför allt de lägre finnsåren, genomtänkt fortbildning utifrånmer en
allt samverkan i undervisningen föranledd denstörre läroplanenav nya
och de kursplanerna, ramtimplanen integrationen förskola-samtnya
skola. Inom grundskolans högre år och i gymnasieskolan är ämnestra-
ditionen inom fortbildningen fortfarande stark fortbildning iäven om

ämnesdidaktik kan medföra diskussioner förändrade arbets-t.ex. om
former. Flera rektorer det blir allt vanligare fortbildningenatt attuppger
utgår från skolans behov, vilket kan kollidera med lärares önskemål om
fortbildning för del.egen

Skolverkets bedömning med anledning dels fördjupad studie iav en
sju kommuner, dels iakttagelser i andra sammanhang kommuner-är att

fortbildningsatsningar betydande insats i linje med natio-utgörnas en
nellt prioriterade områden de liten del denäven representerarom en av
totala kostnaden för skolan. Ansträngningar för integrera fort-görs att
bildning del skolarbetet och de läroplansbaserade insatsernasom en av
ökar.

Kommittén vill några exempel på kommuners hantering denge av
pedagogiska personalens kompetensutveckling. I kommun har etten
samordnat treårigt kompetensutvecklingsprogram för alla lärare tagits
fram på grundval systematisk behovsanalys såväl lärarnasav en av som
verksamhetens behov. harI alla rektorer för detattannanen ansvar
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pedagogiskfinns utvecklingsplan all personal. Dennapersonlig fören
för de riktlinjer i skolplanen.skall ligga inom mål och somramen anges

skolutvecklingsprojekt för pedagogisktredje exempel allEtt är ett per-
och där fåttsonal skolan och skolbamsomsorgen personalenkäteri sty-

utbildning sedan fram samarbeteinriktningen den tagits isomra av
Utbildningen kvalitetssäkrasmellan kommunen och universitetet. ge-

utvärdering. ytterligare exempel har all pedago-kontinuerlig I ettnom
fördjupningsstudier i pedagogik/didaktik ochgisk personal erbjudits

forskningsar-kan tjänster med såväl undervisningskolorna inrätta som
bete.

"Sk0lutvecklingspaket", SvenskaöverenskommelseDen som
Kommunförbundet, Lärarförbundet och Riksförbund slutit,Lärarnas

för styrningen och organisationen läraresinnebär förutsättningar avnya
skolutvecklingspaketet delar.kompetensutveckling. ingår två AvtalI

bestämmelser för ochkollektivavtal med lärares löner2000 är ett ar-
Skriften satsning till två innehåller ambi-betstider. En tusen parternas

för utveckla den svenska skolan.vad åtgärdertioner attavser
bestämmelse tid för kompetensutveckling.Avtalet innehåller omen

skallheltidsanställd och verksamhetsår inom den regleradevarjeFör
riktmärke.arbetstiden timmar samlade kompe-104 som Denavsättas
arbetstagarna enligt lokalatensutvecklingstiden fördelas mellan över-

kompetensutveckling enligt lydelsen ienskommelser. Med avta-avses
utveckla lärares förmåga skapa godalet insatser syftar till att attsom

för lärande.förutsättningar elevernas
detta varje lärare har till lika mycketskall inte tolkaMan rättattsom

fördelas för fortbild-tid varje denår. Ur pottengemensamma resurser
kollektiv, efter behovsinventering och prioritering.ning, individuell och

Kompetensutveckling sker ofta icke arbetstid och kvittas då enligtpå
kompetensutvecklingstid.avtalet studiedagar ellermot t.ex. annan

ÖLA avsiktsförklaring iRedogörelseI 2000, är parternas an-som
ledning avtalet, framgår följande.av

enskildes behov kompetens-Utifrån skolans och den rymmer
ämnesbreddning fördjupning, didaktik/metod-utveckling såväl resp.

arbetslagsutveckling,forsknings- och utvecklingsarbete,utveckling,
utvecklingläroplans/programarbete, introduktion teknik samtav ny av

sociala kompetensen.den
kompetensutveckling förutom olika formerinnebärDet att av re--

innefattar tjänaguljär fortbildning andra insatser kanäven typer av som
reflektion/diskussion undervisningenlelev-syftet t.ex. gemensam om-

handledning, vidinlärning, pedagogisk utvärdering, auskultationernas
kollegors undervisning, pedagogisk planering innebär ocksåDetosv.

kompetensutveckling kan bedrivas såväl sammanhållet under helaatt
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dagar/veckor kontinuerligt enstaka timmar/delar dag varjesom av
vecka under läsår.ett

harParterna också i de grunderna för löneavtaletgemensamma
Löneavtal fast98 §1 lagt det stor vikt arbetstagarnas viljaäratt attav

förkovrantill avseende såväl utbildning arbetsuppgifter stimulerassom
arbetstagarnas kompetens tillvaratas och utvecklas. Arbetet börsamt att

organiseras så arbetstagaren möjlighet successivt bredda ochatt attges
fördjupa sin kompetens och mångkunnighet i syfte bidra till utveck-att
ling verksamheten.av

ÖLAI avtalet rekommenderas p. i bilaga4 3 till 2000 de lokala
bilda arbetsgrupper med uppgift stödja kringparterna att att processen

skolans förnyelse i enlighet med skolutvecklingspaketet.
Arbetsgruppema bör bl.a. diskutera

förutsättningar och former för hur skolans arbetsorganisation kan-
främja elevernas lärande
former för det pedagogiska arbetet med eleverna-
behovsanalys, utformning och inriktning lärarnas kompetensut-av-
veckling
yrkesrollsutveckling och karriärmöjligheter-
samverkan mellan lärare, förskollärare fritidspedagogeroch i sko--
lan...

Arbetsgruppemas arbete bör bedrivas så flertalet lärare och skolle-att
dare möjlighet till delaktighet i den lokala fömyelseprocessen.ges

I halvlekAndra i En satsning till tvåtusen redovisarrapporten
hel del har hänt och många skolor kommit bra bitparterna att atten en

på i sitt förändringsarbete. Men det framgårväg också mycket åter-att
står och alla kommuner och skolor inte tagit utvecklingspaketet påatt
allvar.

nyligenEn publicerad andra uppföljning 2000"Avtal redovisarav
mycket snabb utveckling under de nio månader sedangått denen som

förra uppföljningen. kommunerna90 % och kommunalförbundenav
har avtal eller överenskommelser med anledning huvudavtalet.nu av
För 36 kommuner/kommunalförbund de dock ringa omfattning.är av

Utvecklingen går olika snabbt i kommuner olika storlek. Enligtav
den förra uppföljningen hade kommuner kommit längre mind-stora än

harNu utvecklingstakten varit snabbare i kommuner med 10-re.
50 invånare.000 förklaringDen de kommunernaär störreattsom ges
har inarbetade rutiner för inordna avtal. detNär sedan gälleratt attnya

dessa i konkret form på enhetsnivå måsteomsätta omfattandeettmer
och ofta igångsatt förankringsarbete genomföras innan kom-sent man

3 Uppföljning avtal 2000. U 2 STIBRA SKOLKONSULT 1999-04-06.av av
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färre placeradefinnsvidare. 10-50 000 invånare centraltI gruppenmer
med förankraoch avtal har gjorttjänstemän ett nytt attattprocessen

fram-från 0rd till handling. de små kommunernasnabbt gått I ärman
ofta personberoende.gången

kom-områden avtalet omfattar har yrkesutveckling ochdeAv som
petensutveckling varit de minst framgångsrika.

Statens roll

övergripande för verk-i nuvarande mål skolansStaten systemanger
utvecklingsplanen förläroplanema, i förskola, skola ochsamhet i vux-

propositioner. mål förutsätts ocksåenutbildning i Dessa styrasamt
kompetensutveckling. fö-inriktning personalenskommunernas Detav

ellerregeringen i utvecklingsplanen i propositionerrekommer också att
sina framhåller nationellt särskilt angelägna fort-och riksdagen i beslut

Även har det fulla arbetsgivar-bildningsområden. kommunernaom
personalför lärare och övrig således inte bereddär staten attansvaret

fortbildningen,inflytande på inriktningen vilketavstå från övaatt av
tillfällen 1990/91:100,betonat vid antal prop. bilregeringen 10,ett

1994/95:100,bil l993/94:l00, bil 9 och bil 9.1992/93:100,
främjaSkolverket har bl.a. i uppdrag utvecklingen förskolan,att av

regleringsbrevet förskolan och vuxenutbildningen. år 1999 preciserarI
insatser i första hand inriktasregeringen Skolverkets bör områ-att mot

analys uppföljnings-, utvärderings-, kvali-den utifrån verkets avsom
identifierastillsynsresultat kantetssäkrings- och som

eller kritiskabristområden, problemområden områden-
särskilda skäl bör samordnas nationelltområden som av-

särskilt lyfts fram i läroplanema.områden som-

information och be-Skolverket i årsredovisningenåläggs att ge om
beträffande bl.a. personalens kompe-dömning behovet åtgärderav av

kompetensutveckling. Vidare skall Skolverket vilka åt-ochtens ange
för stimulera utvecklingen samarbetet medgärder vidtagits attsom av

för regionala pedagogiska utvecklingscentra.högskolan inom ramen
utvecklingsinsatserMedlen för fortbildning och för stöd till är nu-

ochsamordnade i anslag, Utveckling skolväsendeA 2ettmera av
ochSkolverket disponerar. rektorsutbildningbarnomsorg, Försom

skolväsendet ochkompetensutveckling personal inom barnomsorgenav
särskildaanvisade under detta anslag. Härtill kommer vissa76,5 mkrär

utvecklingsinsatser. Kompetensutveckling lärare i yrke-medel för av
naturvetenskap, teknik och miljö sådana exempel.sämnen ärsamt
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kompetensutvecklingstöd tillSkolverket förfördeladeVåren 1998
medbiföllsf Inbjudan kommaansökningar500mkr 365 1 att52 avca

ochoch högskolortill skolor, kommunerhade gåttansökningar ut av-
skulle fåför kommunervillkoroch skola.förskola Ettpersonal i attsåg

material-vikarier ochkostnader förkommunenbidrag utöverattvar -
Skolverketinbjudankostnadema. Iminst % attstod för 30 angavav

prioriteras,områden skullesärskilt angivnainomansökningar tretton
följande.nämligen

Värdegrunden
utvärderingochMål

Bedömning och betyg
och teknikmatematikNaturvetenskap,

skrivutvecklingochLäs-
iflerspråkiga eleverundervisningenochandraspråkSvenska avsom

andra ämnen
undervisningenInformationsteknik i7

kommunikationbild ochMedia,8
Intemationaliseringsfrågor9
Miljöfrågor10

ochinflytandeElevers11 ansvar
arbets-arbetsformer ochvarierandeocharbetsorganisationFlexibel12

sätt
särskilda skäl kräverområdenochyrkesgrupperSmå13 en na-som av

samordning.tionell

och detansökningarantaletdetvilketområde inom störstaDet sam-
arbetsorgani-Flexibelbeviljadesbidragsbeloppetmanlagt största var

de övri-arbetssätt. Flertaletarbetsformer ochvarierandeochsation av
framgårinbjudanSkolverketsprioriterats iområden var somsomga

ock-beskrivningen dessaibetonadesinnehållsinriktade. Dock avmera
aspekterna.didaktiskadeså

lärarekompetensutvecklingenroll iHögskolans av

kompetensutvecklingen läraregäller ärdetuppdragHögskolans när av
hög-antingenfinansierasförfogande.till Denutbildningställa uratt

oftasteller, vilketfristående kurser,anslag, s.k. ärordinarieskolornas
formköper kurser iskolorellerförekommande, kommuner avsomav

uppdragsutbildning.

förSTÖK till insatsermed bidrag4 Skolverkets arbete98; Intern rapport om
kompetensutveckling 1998.
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Fristående kurser skall för alla behörigaöppna söka och deattvara
därför i god tid kanske halvt till år i förväg.ett Kurser-annonseras ett-

planeras inte sällan så de kan väljas studenteratt vill komp-na av som
lettera sin grundutbildning innan de lämnar högskolan. Det förekommer
också fristående kurser har innehållatt tillett behovär anpassatsom
hos i första hand yrkesverksamma lärare. kurserDessa annonseras se-

och normalt på tider ochparat i fart lärare kan deltagörges atten som
jämsides med lärartjänst eller med endast mindre ledighet. Allt fler ges
på distans. förDe högskolan reglerna förgängse behörighet och urval
gäller alltid för fristående kurser, vilket innebär verksammaävenatt
lärare söker och på individuella meriter.antas De fristående kurserna

alltid högskolepoäng.ger
Uppdragsutbildning kan -till skillnad från de fristående kurserna -planeras och utformas utifrån beställarens önskemål och kan dessutom

genomföras med kort varsel. De därför dyrareär genomföraatt än re-
guljära kurser. Kostnaderna betalas uppdragsgivaren. Denne beslutarav
också vilka skall delta i kursen. Uppdragsutbildningarna kansom ge
högskolepoäng då fordras deltagaren fyller kraven på behörig-attmen
het.

Högskoloma fick tidigare direkt för anordna kurser förattresurser
skolväsendets behov. I dagens fördelar Skolverket dessasystem resur-

till de kommuner och skolor sökt. Av ansökningarna skallser som
framgå hur kompetensutvecklingen planerats och vilka skallsom sam-
verka. Samarbete sker i omfattning med högskolor,stor således fårsom
del de statliga kompetensutvecklingsmedlen via kommuner. Dettaav
sker då i form uppdragsutbildning.av

Högskoloma kritiserar det förhållandet Skolverkets fördelningatt av
endast kan ske för år i och dessutom högskolansettresurser taget ur

synvinkel i förhållande till kursstart.sent Detta försvårar högskolornas
och också skolornas planering och kan i fall negativtsämsta påver-- -

ka utbildningens kvalitet.
En undersökning universitetens och högskolornas användningav av

statliga medel för lärarfortbildning år 1994/95 visar bl.a. insatsernaatt
oftast har i flera aktiviteter- inteutmynnat bara en.i Dessa kan vara
konferenser, seminarier och studiedagar handledning, konsultstödsamt
och expertstöd. Merparten medlen har till löner, främstanvänts förav
anordnamas personal. Märkbart variationemaär mellan lärosäte-egen

administrationspålägg. Göteborgs universitet har 30 % medannas
Umeå universitet har 5-6 %. Flertalet lärosäten ligger iintervallet 10-
14 %.

45 Stencil; Clas Jackett, SEVENCO, oktober 1996.
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fristående kurseruppdragsutbildning görssåvälPlaneringen somav
ochkommunerkontakter medhögskolan i sinatill vadmed hänsyn

kompetensutveck-prioriteradefterfrågad ochuppfattarSkolverket som
viktiga kon-byggsutvecklingscentraregionala ärling. De uppsom nu

naturliga skälkontaktvägarOrganisation ochför detta. ärtaktfora av
storlek,och kommunershögskolorsbl.a.beroendeolikamycket

kommit.utvecklingscentraregionalautvecklingenhur långtsamt av
samrådorganiserade formerexempelfinns fleraDet omavmer

samtli-län ingårför lärare.kompetensutvecklingen Iplaneringen ettav
organisation,högskolan iförochkommuner representant somenenga

iolika nyheterkompetensutveckling utifrånförområdenfram pro-tar
region in-rektorer.samråd med Iefterpositioner samt en annanm.m.

organi-imed högskolanskolchefer tillsammansgår kommunemas en
måletoch därutvecklingsinsatser ärbehovetdefinierarsation avsom

kommuner-utvecklingenprocessinriktat arbete stöttaettatt genom
villkor.egnanas

förmednätverksamarbeteform representanterärEn ettavannan
samarbetarlärarutbildningmedhögskoloruniversitet ochelva omsom

från be-utgårUtbildningamamed äldreför lärareutbildning examen.
beträffandelärares kompetensfördjupningellerbreddninghovet avav

iväxlingama års-skolreformema ochföljdtilleller årskurserämnen av
halvfartpåförharUtbildningamastorlek.kullamas attanpassats cages

utnyttja deneffektivtsamordna ochAvsiktendistans.och på är att
bredast möjligaskapaochlärarutbildningskompetensensamlade att
varje vidareut-Organisatorisktutbildningarna.för ärrekryteringsbas

resursfördelningförvärdhögskola medförlagd tillbildning ansvaren
ocksåfor nätverket harTill ledningsgruppenstudieadministration.och

lärarorganisationemafackligade bådaför samtknutits representanter
Skolverket.ochKommunförbundetSvenskaför

utvecklandetstöddeDistansutbildningskommittén DUKOM ut-av
Regeringen harmed mkr2,4distansmetodemaoch debildningen nya
genomförandetförtillfällen sitt stödgivitvid flerauttalandengenom

utvecklingmkr förmedbidrag 2och sedermerautbildningardessaav
vidareutbildningar.nyaav

ettämneslärarevidareutbildningutbildningarDe startat avavsersom
inämligenandraistudiergrundskollärare 4-9 ämne,till ettgenom

vidareutbildningpoängmatematik 50ellerpoängengelska 50 samt
studier igrundskollärare l-7tilllågstadielärare matema-genomav

tillmellanstadielärareochpoäng60tik/naturorienterande ämnen av
matematik/natur-istudiergrundskollärarexamen 4-9 genom

utveckling.utbildningar under60 poäng. Nya ärorienterande ämnen

bil.8,46 1997/98:1, 74.l996/97:l, bil. 6 55Prop. samt s.prop.s.
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1 1.4 Särskilda kompetensutvecklingsinsatser
De åren har riksdagen efter förslag frånsenaste regeringen utanför-
det reguljära beskrivits anvisatsystemet särskilda medel försom ovan -
bestämda kompetensutvecklingsinsatser.

Utvecklingsprojekt för lärare

Utbildningsdepartementet gick under hösten 1997 med inbjudanut en
till Sveriges skolor söka medel för utvecklingsprojekt föratt lärare.
Projekten skulle utgå från den inriktning skolutvecklingenav som rege-
ringen i Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildningangav

kvalitet och likvärdighet skr. 1996/971112. Medlen skulle utbetalas-
engångsbelopp kunna användas forett projekt pågårsom men som un-

der längre period, kanske 2-3 år.en
Skolminister Ylva Johansson lyfte i sin inbjudan bl.a. fram den för-

nyade lärarrollen och behovet ökad social kompetens, didaktiskav av
kompetens och också djupare teoretisk kompetens. Utvecklings-av en
projektens syfte skulle att finna teoretisera ochvägar verbali-attvara

läroprocessema och det lärarkunnandet i förlängningentystasera som
kan leda till vetenskapligt arbete. Det önskvärt projektenär lederatt
till kvalificerad reflekterande dokumentation kring lärarnas vardagliga
arbete. ansökanAv skulle framgå vilken högskola och/eller pedago-
giskt skolan önskade samarbeta medcentrum ocksåsamtsom samar-
betets innehåll.

Ca 1 200 ansökningar hade kommit in då ansökningstiden gick ut
den 16 januari 1998. Det sammanlagda beloppet ansökningarnasom
avsåg 800 mkr Bortåt 20 % landets skolor hade ansöktvar av om me-
del.

I ansökningarna skolorna uttryck för ambitionen skolutveck-attgav
ling och kompetensutveckling går hand i hand. Skolorna redovisade ett
behov samverkan mellan lärarna i skolan och över ämnesgränsema.av
Att studiebesökgöra på andra skolor, auskultera hos varandra,att ut-
värdera varandra, få handledning högskolan eller del semina-taav av
rieserier från högskolan andra exempel påär former och innehållnya
för kompetensutvecklingen. Det många lärare efterlyste kun-var som
skaper i handledning, ledarskap och mentorskap för arbete med elever
och nyexarninerade lärare under deras introduktionsâr. behövdeMan
reflektera kunskapssyn, utbildningöver och undervisning, hur bam lär,

få både tid och kunskap utvecklaatt sitt tänkande kring hur, vad ochatt
varför i undervisningssituationen. Slutligen efterfrågades också i an-
sökningarna utbildning i dokumentation och utvärdering.
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ansökningarnamed bedömaarbete attUtbildningsdepartementetsI
Riksförbund och Lärar-Kommunförbundet, LärarnasSvenskadeltog

tillbifallaskunde 168 ettansökningarna200de 1förbundet. Av sam-
i110frånprojekten komutvalda ortermkr De75beloppmanlagt om

grundskolan, 3gymnasieskolan, 122projekt avsågbeviljadelän. 3721
särskolan.och 6skolorfristående

i skolanIT

för ITnationellt iverktygLärandetsiharRegeringen ett program-
användningenför ökaåtgärderredovisat1997/982176 attskr.skolan

genomfö-skallskolan. ProgrammetiverktygpedagogisktIT ettsomav
mkr490kostnad lsammanlagdtill1999-2001under åren avenras

lärare60 000dessadelar. Ensju är attbestårProgrammet avav
verktyg.pedagogiskt Deanvändningen ITutbildning iskall få somav

multimediada-disponeraskall fåutbildningengenomgårlärare ensom
ochlärareförskollärare,skolledare,omfattarSatsningeni hemmet.tor

obligatoriska sko-denförskoleklass,iundervisarfritidspedagoger som
gymnasieskolan.ochlan

skolanför iITnationelladetomfattar programmetframgår en-Som
di-IT-baseradförinrättasmyndighetungdomsskolan. Dendast som

verk-skolaninte hadäremotjuli 1999denstansutbildning 1 somavses
distansut-IT-baseradutvecklingenstödjaskallsamhetsområde. Den av

regio-harsådansärskiltfolkbildningen,ochhögskolanibildning som
betydelse.nalpolitisk

i yrkesämnenlärareKompetensutveckling av

föreslogarbetslivetskolanambitionerna motled i öppnaattSom ett
mkrsammanlagt 50för 1999Budgetpropositionen attiregeringen an-
i yrkes-lärarekompetensutvecklingföroch 2000I999årenvisas av

snabbai denutgångspunktsinskallKompetensutvecklingen taämnen.
1999har den 31Regeringenarbetslivet.iskerutvecklingen marssom

budgetåret 1999mkr förhögst 25användafårSkolverketbeslutat att
yrkesämnen.iför lärareutbildningsprojektför

miljöochtekniknaturvetenskap,iKompetensutvecklingsprogram

tillinitiativ1999budgetpropositionen ettredovisade i ettRegeringen
naturvetenskap,itill 20 poängkompetensutvecklingsprogram om upp

gymnasiesko-ochgrundskolani förskolan,lärareförmiljöteknik och
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lan. För ändamålet beräknade regeringen 75 mkr under åren 1999, 2000
och 2001. Regeringen har den ll 1999 uppdragit åt Skolverketmars att
i första omgång använda 20 mkr för höjningen den grundläggan-en av
de kompetensen till 20 och utvecklingpoäng den didaktiskaupp av
kompetensen hos lärare i dessa ämnen.

Vuxenpedagogik

I Budgetpropositionen 1999 föreslog regeringen satsning påen vuxen-
pedagogisk utveckling. Lärarna måste finna former för tillvaraatt ta
och vidareutveckla den kunskap och kompetens de vuxenstude-som
rande redan har. Kreativitet, kritisk analys och självständigt kunskaps-
sökande måste stimuleras och det i sin kräver pedago-tur en
gisk/metodisk fömyelse.

Riksdagen har 30 mkr för projektavsatt avsedda stärkanu att vux-
enlärama i deras yrkesroll och i arbetet med utveckla metodikatt och
pedagogik för utbildning av vuxna.

Ansökan medel skulle lämnas till regeringen denom l aprilsenast
1999. Stöd kan enligt förordningen statligt stöd för utvecklingspro-om

jekt inom vuxenutbildning SFS 1999:32 beviljas till kommuner,
landsting, skolor förstatens och folkhögskolor för utvecklings-vuxna
projekt inom vuxenutbildning, syftar till lärare skallatt utvecklas isom
sin yrkesroll.

Avsiktsñrklaringen

Utbildningsdepartementet, Svenska Kommunförbundet, Lärarförbun-
det, Lärarnas Riksförbund och SKOLLEDARNA förklarade sig i en

avsiktsförklaring i augusti 1998 bereddagemensam stimuleraattvara
läraryrkets utveckling och rekrytering. I 1999 presenteradesmars en
överenskommelse, bl.a. innehåller förslagett projektsom ett störreom
med syftet utveckla arbetsorganisationenatt i skolan så kvaliteten iatt
skolan stärks och läraryrket blir attraktivt. Samarbetet mellanmera
skola, kommun, högskola och forskning skall stärkas delsom en av
projektet.

Vidare föreslås projekt för redanett utbildade lärareatt skall få
kompletterande utbildning för kunna undervisa iatt andra årskurser och
i ytterligare Projektet,ämnen. också omfattar utbildningsom en av
högskoleutbildade till lärare, kommer öka kapacitetenatt på lärarut-
bildningen med 200-300 årsstudieplatser.
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Lärarutbildningskommitténs1 1.5

överväganden

begreppetredovisatsanvänds, såsomdefinitionEnligt gängse ovan,
uppgifternafullgöraförutsättningarnautvecklingfortbildning attavom

leder tillvidareutbildningmedanharyrkeinom det annan, van-enman
såväl fort-omfattarKompetensutvecklingyrkeskompetens.ligen högre,

Avtalanvänds ibegreppvidareutbildning och detbildning är somsom
2000.

kapitel,tidigareframgårLärarutbildningskommittén avanser, som
kompe-utvecklingbehovdärmedochkompetenslärares avatt aven -

vilkaverkar,vilket lärarensammanhang idetberoendeärtensen av-
hurhar, ochkollegornamed, vilken kompetensarbetarlärareelever en

bedömer behovetarbetsgivarenarbetslaget och ut-själv,läraren av
och vi-fortbildninguppdelningen iinteKommitténveckling. attanser

ochsammanhangi sådanafunktionfyller någondareutbildning längre
detKommitténkompetensutveckling. gördärför begreppetföredrar

det gällervidare begreppdetanledningen närdenockså är ettattav
därför be-föreslårKommitténkunskapsinhämtning. attförfonnerna

§kompetensutveckling i kap. 72medfortbildning ersättsgreppet
skollagen.

både och skolbaseradindivid-Kompetensutveckling,

utgångspunkter in-principellaKommitténskapitel 5framgåttSom av
grundutbild-förutomlärarutbildningbegreppetkommittén ibegriper

kompetensutvecklingyrket ochintroduktionsutbildning ining även av
kanlärarutbildningsbegreppvidgatsådantMedlärare.verksamma ett

i längrediskuteraskompetensdjup i läraresbredd och ettpåkraven
grundutbildningen.tillenbartoch inte koncentrerasperspektiv

detframhållasärskiltför sin delvillLärarutbildningskommittén an-
skolan,förskoleklassen,i förskolan,arbetaralla lärare somsomsvar

Eftersomyrket.utvecklas ivuxenutbildning harochfritidshem att en
istruktur,och densammanhangdetberoendekompetenslärares är av

yrkesgrup-andraflertaletliksomlärareverkar, måstelärarenvilken -
förkompetensutveckla sinberedda påsamhället atti attvaraper -

Ämnesområden till-ochutvecklasställer.yrketde kravmöta somnya
får eleverjour med.hålla sig å Lärarebörlärarekunskap,förs somny
tekniker,former. Nyastöd iundervisning ochbehovhar nyaavsom

kompetensfordraruppstårSituationerutvecklas.IT,såsom som ny -
skolaeller någon. Enhos någrai arbetslagethos allakanske inte utan

in-därverkarockså de ärutveckling förutsätteri ständigstadd att som
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ställda på förnya sin kompetens för delsatt de kraven, delsatt möta nya
bidra till denna utveckling. Detta förutsätter bl.a. kunskaper hurom

följer och utvärderar både den och arbetslagets verksam-man upp egna
het.

Lärarutbildningskommittén har i de tidigare kapitlen utförligt redo-
visat sina överväganden vilka kompetenser behövs i sko-om nya som
lan och konsekvenserna därav för lärarutbildningen. Dessa gäller-

för kompetensutvecklingenäven verksamma lärare. framgårDetav
behovet specialpedagogiskat.ex. att kunskaper hos lärarna både iav

grundskolan och gymnasieskolan är stort.
Utgångspunkten för förslaget till struktur för lärarutbildning ärny
lärarna tillsammans oftastatt i arbetslaget- skall besitta den kompe-

krävs för elevernatens skall kunna få denatt utbildning de harsom rätt
till. Det innebär inte alla lärare har likadan utbildningatt och därmed
identisk kompetens de kompletterarutan varandraatt på sättett som

den samlade kompetensengör bliratt högre denavsevärt enskildeän
lärarens. En sådan princip förutsätter rektor och arbetslagetatt tar an-

för bevaka den nödvändigaatt kompetensenatt finns på skolansvar
och i arbetslaget och i förekommande fall för fram behovet kom-av-
petensutvecklingsinsatser till den har för dessa frågor inomsom ansvar
verksamheten, skolan eller kommunen.

Som framgått har lärarfortbildningen utvecklats från indi-att vara
vidorienterad till bli skolorienterad.att Lärarutbildningskommitténs
betoning den samlade kompetensen inom arbetslaget innebär ing-av att

i arbetslaget kan slå sig till ro alla bör känna behoven utan att av
reflektion och etter ökad kompetens.strävangemensam Det denen är

utvecklingspotential finns i kunskapssökande allians arbets-som en av
kamrater i verksamhet. skulleMan kunna uttrycka det så denen att
individorienterade och den skolorienterade kompetensutvecklingen nu

varandras förutsättningar.är

Kompetensutveckling för verksamma lärare inom den nya
lärarutbildningsstrukturen

Den struktur för lärarutbildning kommittén föreslår lämpadny ärsom
användas också för verksammaatt lärares kompetensutveckling. Ge-

komplettera sin grundutbildningatt med inriktning kan lära-nom en en
vidga sin kompetenst.ex. med ämnesområde eller förettre nytt att un-

dervisa ålderskategori elever inom sitt tidigare ämnesområde.en ny av
En lärare kan fördjupa sitt ämneskunnande studeraatt speci-genom en
alisering. kommerDet finnas specialiseringaratt också inom många
andra områden lämpade för verksammaär lärare vill och/ellersom som
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behöver kompetensutveckling. Lärarutbildningsstrtrkturen det möj-gör
ligt utöka arbetslagets kompetens någonatt eller några i lagetattgenom
deltar i kompetensutveckling.

Fluktuationema i födelsetalen mellan olika år leder till kraftiga väx-
lingar i behovet lärare med olika inriktningar. Lärarutbildnings-av
kommitténs förslag till struktur för lärarutbildning avseddär attny
komma till med del de svårigheterrätta för lärarförsörjningenen av

detta leder till. Detta kan bl.a. ske verksamma lärare kanattsom genom
komplettera sin utbildning med ytterligare inriktningar. Kommittén för-

högskolorna beaktar sådanautsätter behov vid dimensioneringenatt av
inriktningar och högskolorna i högre grad i dag kommeratt än att sam-
råda med kommunerna vilka inriktningar bör anordnas hög-om som av
skolan.

Lärarutbildningskommittén räknar med högskolor med lärarut-att
bildning fâr impulser från såväl lärarstudenter verksamma läraresom

utveckla kurser för inriktningar elleratt specialiseringar Ennya som
kurs från början tillkommit för den deltagargruppens utbild-som ena
ningsbehov kan komma bli intressant för den andraatt även gruppen.
Kurser bör också utvecklas och anordnas resultat dialogsom av en
mellan å sidan högskolan och å den andra kommuner och skolorena
inom regionen. Exempel på sådant samarbete har redovisats ovan.
Kommittén utbyggnaden regionala utvecklingscentraattanser av ger
goda förutsättningar för sådana samråd skall komma till stånd iatt ökad
utsträckning.

Regeringen i regleringsbrevet för 1999 högskolorna börattanger
förbättra förutsättningarna för individers fortbildning och vidareutbild-
ning öka tillgängligheten till utbildningsutbudetatt i vissagenom avse-
enden. Kommittén föreslår regeringen vid behov högskolornaatt ger

preciserade utbildningsuppdragärmu det gäller kompetensut-närmera
veckling för verksamma lärare, viss andel eller visst antalt.ex. att etten

utbildningsplatsema skall förbehållas dessa.av
Som framgått erbjuder således högskolorna redan i dag fristå-ovan

ende kurser för bl.a. verksamma lärares kompetensutveckling. Fristå-
ende kurser bekostas högskolornas reguljära anslag och det hög-ärur
skolorna själva skallavgör till respektive kurs.antassom vem som
Kommittén förutsätter högskolorna- inom för regionalaatt t.ex. ramen
utvecklingscentra samrådet med kommuner innan de fattar beslut om-
utbudet fristående kurser. Högskoloma och kommunerna kan ocksåav
samverka vid kartläggningen behovet kurser bör erbju-av av nya som
das fristående kurser. Ett direkt inflytande på kurser i hög-som mera
skolan kan kommun få teckna avtal uppdragsutbild-atten genom om
ning, vilket i så fall innebär kommunen bekostar utbildningen ochatt
beslutar deltagare. Lärarutbildningskommittén inget formelltom ser
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har studenter iutbildningsgrupp bådeihinder för att sammaman
uppdragsut-kurs och deltagare istudenter friståendegrundutbildning, i

för kursen i enlighetkostnadernasåvida högskolan delarbildning upp
gäller.bestämmelsermed de som

för verksamma lärare skallformer hurfinns mängd olikaDet en
eller specialisering vidinriktningi utbildningen inomdeltakunna enen

Lärarutbildningskommittén detlärarutbildning.högskola med attanser
grundutbildning och för verksammaifördel både för studenterär en

bokstavligen ikurser,de kan ilärare gärnamötas sammasammaom
Konfrontationendistans.virtuella påocksålokal mötengenommen

vad och hur och varför ifrågorolika perspektiv påmellan de om un-
kan ha förmodli-erfaren lärarestudent ochdervisningen ärensom en

med enbart den deltagargrup-utbildninggivande än enaenmeragen
pen.

utbildningsplatser behöverfördelningenförFörutsättningarna av
förespråkade ord-kommitténkostnaderna för denlikasåklargöras, av

skallgrundutbildning och verksamma lärareibåde studenterningen att
kurs dels erbjudsutbildningsavsnitt. Enideltakunna stu-somsamma

fristående kurs för verk-delsgrundutbildning,denter i somannonseras
tillgänglig förreellt bådalärare måste stu-grupperna avvarasamma

grundutbildning hindraslärarstudenter under sinSåledes får intedenter.
specialiseringinriktning ellerfå visst valfrån att ut-ettatt genomav

lärares kompetensutveckling.till verksammabildningsplatsema gått
tillgänglig förutbildningheller får det bli såInte att annonseras somen

för lärar-praktiken endast harmedan den ilärareverksamma utrymme
högskolanmåste förutsättagrundutbildning.studenter i Man göratt

dimensioneringen, dubblera elleransträngningar för öka repeteraatt
individ skall få platsgaranti för påeftersökta utbildningar. Någon att en

det konkurrens plat-aldrigdock högskolankurs kan när är omge,en
serna.

kompetensutvecklingförFormer

den viktigaste,olika former, därske i mångaKompetensutveckling kan
kollegiala samtalet;kostnadskrävande detminståtkomliga ochlättast är

varför" den pedagogiska"vad, hur och ireflektion kringgemensam
fritidshem ochskola,förskola, förskoleklass,verksamheten i vuxenut-

framhålla denna form lä-villLärarutbildningskommitténbildning. av
nyfikenhet infördel lärararbetet,rande viktig nyasom enen avsom

ständigt pågåendeperspektiv;och elever,utmaningar, barn ennyanya
höjdintressant och medarbetetutveckling både för göraatt pro-mera

personlig bildningsresa.fessionalitet och som en
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harDet funnits föreställning fortbildning för lärare måsteatten om
kurser och studiedagar; fortbildning upplevs påtvingadattvara som

uppifrån och inte alltid relevant för alla dem måste delta. be-Attsom
fortbildning fortfarande har dennagreppet klang tvång och brist påav

relevans skäl för Lärarutbildningskommitténär ett föredra begreppetatt
kompetensutveckling. inteDet sikte formernapå effekten,tar påutan
den enskildes förmåga fullgöra den aktuella läramppgiften.att Den re-
dovisning har lämnats innehållet i de projekt för vilka lä-som ovan av

sökt medel illustration till kompetensutvecklingär sker iattrare en nu
former.nya

Lärarutbildningskommittén vill i detta sammanhang föreslå be-att
stämmelsema fem obligatoriska studiedagar i grundskoleförord-om
ningen och gymnasieförordningen upphävs. studiedagar enligtär
kommittén ineffektiv och förlegad form kompetensutveckling-en av
inte minst med tanke på utformningen Avtal 2000. Kommittén villav
samtidigt framhålla studiedagama mycketatt representerar storen re-

i andra former fortfarande skall användas för personalenssurs, som - -
kompetensutveckling.

Ovan har redovisats antal exempel på kompetensutvecklingett inte
minst samarbete mellan kommuner och högskolor. Kommitténgenom

övertygad denna fonnär samarbete kommeratt utvecklas,om attav
bl.a. inom för regionala utvecklingscentra.ramen

förekommerDet i allt högre grad högskolekurser distans.påatt ges
sådantEtt exempel har redovisats där elva universitet och hög-ovan,

skolor i samverkan utfonnat antal utbildningar inom "Vidare-ett ett
utbildningsprogram genomförs på distans med hjälp modernsom av
kommunikationsteknik. Distansutbildningskommittén, DUKOM, be-
drev hundratal försöksprojekt med distansutbildningett inom högskola,
folkbildning, komvux och i samarbete med AmuGruppen och företag. I
sitt slutbetänkande redovisar DUKOM antal dessa Lärarut-ett av
bildningskommittén vill uttala sitt stöd för fortsatt ökning antaletav
utbildningar distans,på liksom utveckling distansutbildningsfor-en av

sådan.men som
framgåttSom räknar Lärarutbildningskommittén med särskiltatt

specialiseringama inom den lärarutbildningsstrukturen kommer attnya
kunna erbjudas också för distansstudier, vilket fördel för delsär en
verksamma lärare, dels studenter i grundutbildning önskar delta isom

kurs vid högskola.en en annan

7 Flexibel utbildning på distans SOU 1998:84; På distans; Utbild-ävense
ning, undervisning och lärande Carl Holmberg och Kostnadseffektiv di-av
stansutbildning Nils-Olof Christoffersson SOU 1998:83 Utvärderingav samt

Åströmdistansutbildningsprojekt med IT-stöd Eva SOU 1998:57.av av
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Ansvarsfördelning

kompetensut-lärareshar betonatLärarutbildningskommittén attovan
ställningstagande fårlärarutbildningen. Dettadelveckling är aven

alla nivåer.påkonsekvenser
livs-i yrketutvecklingpå sinbörenskilde läraren ettDen somse

förharverksamhetarbetar ioch attlärande. Varlångt ansvarenen som
situa-olikakunskapervilka krav påocharbetesittreflektera över som

fritids-förskoleklassen, skolan,förskolan,förLedningentioner ställer.
för den läran-särskiltharvuxenutbildningenoch atthemmet ett ansvar

innehål-anställda. Läroplanemadeinbegriperocksåorganisationende
särskiltgivnainomhar,"Rektomstadgandet ettredanler att ramar,

till den kom-får möjligheterpersonalochför att annanansvar
utföraprofessionellt skall kunnaför dekrävspetensutveckling attsom

uppgifter...sina
pekarstadgande i läroplanemaenskiltnågot utfinns inteDet som

innebärsin helhetisin kompetensutvecklaskyldighetlärarnas att men
sådant krav.de ett

både dennaturligtdetLärarutbildningskommmittén urvaraanser
synvinkeloch kommunensrektorsarbetslagets, attenskilde lärarens,

och lärama. Attförutvecklingsplanindividuelldet finns var en aven
utvecklings-naturlig delbordeplansådan ettupprätta avvara enen

regleringstatligföreslå någondock intevillsamtal. Kommittén ettav
avsiktsförkla-och detill Avtal 2000hänvisningmedsådant förfarande

Kommittén föreslåravtalet.anledningutfärdat iringar parterna avsom
lands-ochbehandlar kommunersskollagendet avsnitt idock att som

tvingande ly-ochfårfortbildningförskyldighetertings annan meraen
fort-också begreppetkommitténföreslårframgår attdelse. Som ovan

kompetensutveckling.medbildning ersätts

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

kap.2

7§

skalllandstingochVarje kommunlandstingochVarje kommun
kompetensutvecklingtillfortbildningtillskall attatt sean-se

personal hardenanordnas förharpersonalordnas för den somsom
skallutbildningen.hand Detutbildningen. Kommu-hand omom

kompetensutveck-förplanfinnasskall vinnläggalandstingoch enner
lingen.planeringsig persona-avenom

fortbildning.lens
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Kommittén således den enskilde läraren i första hand haratt ettanser
för sin kompetensutveckling, i andra hand arbetsgivarenansvar egen

för personalen får den kompetens arbetet kräver.att Kommitténsom
vill också betona vikten arbetsgivaren skapar tidsmässiga ochattav
ekonomiska förutsättningar för personalen skall kunna sin delatt ta av

för kompetensutvecklingen.ansvaret
grundläggandeDen lärarutbildningen varje år tillskottettger av ny-

examinerade lärare endast mycket liten andel denmotsvararsom en av
totala lärarkåren. Kompetensutvecklingen handlar således inte primärt

färdigutbilda" och mindre erfarnaatt lärareom utanen grupp unga
fastmer utveckla och behålla kompetensen hos majoritetenattom av
lärare redan arbetar i starkt föränderlig skolverksamhetsom en

Skolan står inför lärarförsörjningsproblem under deett stort när-
åren ökade elevkullar och mångamaste pensionsavgångar blandgenom

lärarna. Förstärkta insatser olika slag behöver omgående vidtas förav
underlätta rekryteringen lärare till skolan. detatt Men handlar ocksåav
kommunens framförhållning och medvetenattom ansvar genom per-

sonalplanering bevaka det behov finns i kommunen så attsom perso-
nalförsörjningen klaras bl.a. kompetensutveckling verksam-genom av

lärare.ma
ställningstagandet kompetensutveckling del lärar-att ärovan en av

utbildningen får för vidkommande följande konsekvens: Statenstatens
form riksdagen ochi bör enligtregeringen Lärarutbildnings-av- -

kommitténs uppfattning fortfarande utvecklingen lärarnas kom-se av
led i styrning skolan. Fördelningenpetens ett statenssom av av ansva-

mellan arbetsgivaren, kommunen och landstinget,ret och börstaten
dock preciseras. Statens bör koncentreras till skapa förutsätt-attansvar
ningar för kompetensutveckling skall komma tillatt stånd. börStaten

detta mål för utvecklingengöra skolverksamhetenattgenom ange av
uppdrag till universitet och högskolorsamt ställaatt attgenom ut-ge

bildning till förfogande. Slutligen det uppgift följa ochär statens att upp
utvärdera hur lärarnas kompetensutveckling sköts.

riksdagenDe och regeringen angivna målen för verksamheten iav
förskolan, förskoleklassen, skolan, fritidshem och vuxenutbildningen
skall i fortsättningenäven utgångspunkt för bedömningenvara en av
lärarnas behov kompetens och de insatser behövs för ökaattav som
kompetensen. Regeringen och riksdagen kan också särskilda målange
för lärares kompetensutveckling i anledning den nationella utveck-av
lingsplanen och i de årliga budgetpropositionerna och regleringsbreven.

Kommittén regeringen och riksdagen vid beslut refor-attanser om
bör bedöma också genomförande förutsätter kompetensut-ettmer om

veckling lärama. Vid omfattande sådana behov bör regeringen ochav
riksdagen skall ställaöverväga särskilda medel till förfogan-statenom
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Oberoendereformer.förekommit tidigare vidde, vilket stora av om
förarbetsgivarenanvisas harsärskilda medel ellerstatliga ansvaret

i enlighetgenomföra verksamhetenförutsättningarpersonalen får attatt
med målen.

uppgiftriksdagens och regeringensdet ocksåframgåttSom attär
högskolorna tilluniversiteten ochtillutbildningsuppdrag attsegenom

lärares kompe-förfogande för verksammatillställer utbildningdessa
förutsätter regionalaLärarutbildningskommitténtensutveckling. att ut-

mellan högskolornaoch samarbetefora för dialogblirvecklingscentra
frågor.i dessaoch kommunerna

områdenvissa bestämdaför utvecklingSärskilda medel av

och riksdagenhar regeringenredovisningenframgåttSom un-ovanav
områden anvi-kompetensutveckling inom olikaförårender de senaste
Skolverket harOcksåfördelas efter ansökan.medelsärskildasat som

särskilda satsningar inne-ansökan. Sådanafördelas efterresurser som
formulerarroll denfrånavvikelsebär gängse attstatens vara somen

föroch landsting harutveckling medan kommunerförmålen attansvar
uppgifter. har ocksåutföra sina Statenkompetensderas personal har att

innebärsärskilda satsningamautvärderingsansvar. De att statenett me-
olika områden.projekt inomdirekt initierarra

kommunhåll påfrånförekommer kritiskaDet röster mot att staten
i kommunerna och det in-planering pågårstör dendetta attsätt som

medel,ansökningar särskildaarbetenebär göraattett stort som manom
leda tillFörfarandet kanfår.sedan kanske inte ett system av

kontakt medfallproffssökare i värsta restenutan av persona-som -
finns.alla särskilda anslagmedeli verksamheten sökerlen somur-

för denna kritikviss förståelseLärarutbildningskommittén kan ha en
eftersattsatsning fokus påsärskilddock sätter ettatt om-enmen menar

värdefullt i sig.ansökan Detmed formuleraråde och arbetet ärattatt
kommitinte hadeförmodligenutvecklingigångsätter annarssomen

möjlighetenavstod frånmärkligtocksåtill stånd. Det attstatenomvore
särskilda medlendeKommittén konstaterarutveckling.påverka atten

utvecklingenoch bedömer det såbetydelsedetta haftpå attsätt stor
jämnt mel-medlen hade fördelatskommit till ståndknappast hade om

garanti för lik-medelsfördelning ingenjämnlan kommunerna ären-
värdighet.

detframhålla viktenLärarutbildningskommittén vill också attav
särskildabeviljasde projektuppföljning inte endastsker somaven

fick medel ändå kom-projekt inteockså i vad månmedel utan somav
iskolan-satsningenden särskilda kulturstånd. Erfarenheternamit till av
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under 1980-talet många projekt startade deatt inte kunnattrots attvar
inrymmas bland dem fått särskilda medel. Det berodde då på attsom
det visat sig möjligt genomföra projektet med reguljäraatt ochresurser
den entusiasm de planerat projektet kände. Kommittén villsom som
också särskilt framhålla vikten studera de kommuner och skolorattav

söker särskilda utvecklingsmedel.inte inteDet osannoliktär detsom att
dessa i första hand borde få stöd iär olika former för utvecklaattsom

verksamheten.
Kommittén också det värdefullt studera i vadatt månattanser vore

utvecklingen fortskrider de särskilda medlen förnär viss satsningen
upphört.

Kommittén vill emellertid det borde finnaspoängtera vissatt en
samordning mellan olika satsningar så inte flera instanser samtidigtatt
inbjuder till ansökningar för liknande projekt. Kommittén ocksåanser

verkan utvecklingssatsningar med särskildaatt förtasav resurser om
förekommerdet många samtidigt. särskildaDe medlen bör inte heller

till alltför kortsiktiga satsningar.uppmuntra

11.6 Sammanfattning av

Lärarutbildningskommitténs bedömning
och förslag

Lärarutbildningskommittén föreslår begreppet kompetensut-atto
veckling fortbildning och vidareutbildning.ersätter Kommittén före-
slår kap.2 skollagen7 § får ändrad lydelse: Varjeatt kommunen
och landsting skall till kompetensutveckling anordnas för denattse
personal har hand utbildningen. skallDet finnas plan försom om en
kompetensutvecklingen.

läraresEn kompetens beroende det sammanhangär i vilken lära-0 av
verkar. Alla lärare måste därför beredda utveckla sinren attvara

kompetens för de krav yrket ställer ochmöta arbetslagetatt nya som
bör bli kunskapssökande allians kollegor.en av
Utvecklingen lärarnas kompetens del styrningär0 statensav en av av
förskolan, förskoleklassen, skolan, fritidshem och vuxenutbildning.
Statens skapa förutsättningar för kompetensutveckling-är attansvar

lärare mål för utveckling verksamheten iatten av genom ange av
förskolan, förskoleklassen, skolan, fritidshem och vuxenutbildning,

uppdra till universiteten och högskolornaatt ställa utbild-genom att
ning till förfogande följa och utvärdera huvud-samt attgenom upp

kompetensutvecklingsinsatser.männens
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praktiska förut-ekonomiska ochskapaArbetsgivarens är attansvar0
utvecklingsansva-skall kunna detför lärarensättningarna taatt egna

ret.
föreslår läm-lärarutbildning kommitténstruktur för ärDen somny0

kompetensutveckling. Kommitténläraresverksammapad också för
lärare medgrundutbildning och verksammaistudenterattmenar

specialisering-inriktningar ochkurs inomifördel kan mötas samma
i grundutbildning, delsstudenternadels erbjudskursEn an-somar.

också iverksamma lärare måstefristående kurs förnonseras som
för bådatillgängligpraktiken grupperna.vara

högskolornauniversiteten ochvid behovRegeringen bör merage0
kompetensutvecklingdet gällerutbildningsuppdragpreciserade när

andel utbildningsplatsemavisslärare,verksamma attt.ex. avenav
dessa.skall förbehållas

obligatoriskabestämmelserna femföreslårKommittén stu-att om0
och gymnasieförordningengrundskoleförordningenidiedagar upp-

fortfarande användas för personalensskall dockhävs. Resursen
kompetensutveckling.

vid beslutregeringen och riksdagenKommittén föreslår att om re-0
speciell kom-genomförande förutsätterformer skall bedöma ettom

kompetensutvecklings-Vid omfattandepetensutveckling lärama.av
Oberoende sker,särskilda medel. såanvisabehov bör staten av om

för personalen harverksamhetenförhar huvudmannen attansvar
i enlighet med målen.verksamhetengenomförakompetens att

fortsättningenriksdagen iregeringen ochKommittén ävenattanser0
främja utvecklingenutvecklingsmedel försärskildaanvisabör att av

förekom-satsningarverkan förtas mångaområde;prioriteratett om
följasbör samordnas ochsärskilda satsningarsamtidigt; upp.mer



1999:63SOU Enforslmingsstrategiförz.. 255

forskningsstrategi12 forEn

lärarutbildning och pedagogisk
yrkesverksamhet

12.1 Inledning

Lärarutbildningskommittén har i uppdrag lägga förslag forsk-att om
ningsanknytningen i lärarutbildningen. Enligt kommittén innefattar
forskningsanknytningen såväl frågor lärarutbildningens anknytningom
till vetenskap, forskning och forskarutbildning hur pedagogisktsom
yrkesverksamma lärare skall kunna forskarutbilda sig. Lärarutbild-Av
ningskommitténs direktiv framgår utredningen skallsärskiltatt upp-
märksamma det forsknings- och kompetensutvecklingsarbete på-som
går i högskolan med de Högskoleverket fördelade Dettaav resurserna.
redovisas i bilaga

detta kapitel diskuteras relationerI mellan grundutbildning, forskar-
utbildning forskning lärarutbildningensoch på område. förslag läm-Ett

till hur forskningsstruktur utformas,kan hur forskningstra-nas en nya
ditioner och forskarutbildning inom lärarutbildningen kan ut-en ny
vecklas och hur forskning och forskarutbildning i anslutning till lokal
skolutveckling och lärares yrkesverksamhet kan fram. Avslut-växa
ningsvis diskuteras dessa frågor vetenskapsområdeatt ett nyttgenom
föreslås.

Bakgrund och problembild12.2

återblickLärarutbildningens forskning en-

betänkandet Lärarutbildning i förändringI Ds 1996:16 diskuteras lä-
rarutbildningens förhållande till den forskning bedrivs inom uni-som
versitet och högskolor. utgångspunkt i diskussionenEn hur de fastaär

1 de källor i denna bakgrundsbeskrivningUtöver har underlagsom anges
Skog-Östlin,frånhämtats 1984. Pedagogisk kontrollK. och auktoritet.

Studies in Curriculum Theory and Cultural Reproduction/9. Stockholms uni-
versitet; Pedagogkonventets 1996-01-25: Förslag i anledning anslags-PM av
framställningen forskningi fråga och utveckling för budgetåren 1997-om
1999.
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forskningsresursema vid universitet och fackhögskolor fördelade iär
förhållande till generella examina respektive yrkesexarnina. betän-I
kandet konstateras de fastadelen forskningsresursemastörreatt ärav
knuten fakultetertill vetenskapsområdenmnumera där huvuduppgif-

inom grundutbildningen utbildning för eller flera yrkesexami-ten är en
Olikhetema mellan olika fakulteter dock För lärarutbild-är stora.na.

ningen forskningsresursema vanligtvis låsta i fakulteter, lärarut-är som
bildningen delvis står utanför. problemenEtt vid utvecklandetav av
forskning och forskarutbildning lärarutbildningenspå område justvar

den gällde flera fakultetsområden. Tvärvetenskaplighet, beröratt som
fakultet, har inte utgjort förutsättning. Organi-änmer en en gynnsam

satoriska skillnader mellan lärosäten förstärkthar problemen. fak-Det
lärarutbildning på så många och vid universitet ochtum att orterges

högskolor med mycket skilda förutsättningar har också gjort det svårt
utveckla nationell politik för forskning och forskarutbildning påatt en

lärarutbildningsområdet.
Vidare kan konstateras yrkesutövningen och de yrkesverksam-att

ställning i lärarutbildningen väsentligt i andraprofes-är änmas svagare
sionsutbildningar exempelvis läkarutbildning och tandläkarutbild--
ning. Vid kliniska medicinska och Odontologiska institutioner, vid ar-
kitektur- och konstnärliga utbildningar vid lantbruksuniversitetetsamt
finns sålunda påtaglig närhet ibland problemfylld mellanänen om- -
forskning och yrkesutövning. professor inomEn något dessa äm-av
nesområden kan bedriva forskning och/eller undervisa sina studenter
samtidigt han eller hon sitt yrke läkare, tandläka-utövar t.ex.som som

arkitekt, konstnär eller veterinär. Närheten mellan forskning ochre,
yrkesverksamhet naturlig i universitetssjukhus, tandvårdskliniker,är

försöksanläggningardjurkliniker, och i konstnärlig verksamhet. Det
finns med andra ord tradition inom vissa yrkesområden mycketatten
påtagligt samordna forskning och yrkesverksarnhet. Med få undantag
har detta aldrig varit fallet det gäller lärarutbildning i förhållandenär
till pedagogisk yrkesverksamhet. Vid humanistisk, naturvetenskaplig
och samhällsvetenskaplig fakultet forskningmellan ochgränsernaär
praktisk yrkesutövning skarpare. Lärarutbildningen, berör alla desom
traditionella filosofiska fakultetema, har det gäller forskning ochnär
forskarutbildning, kommit i kläm mellan två traditioner, där förhållan-
det mellan forskning och pedagogisk yrkesverksamhet helt olika.är

En förklaring till lärarutbildningens situation, dvs. dess relativt sva-
ställning inom universitet och högskola, står finna i avsaknadenattga

9 Fakultetsbegreppet har från och budgetåretmed begreppet1999 ersatts av
vetenskapsområde. kommittén refererarNår till sammanhang innan 1999 an-
vänds begreppet fakultet. vidareSe avsnitt nedan.12.7
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forskningsbas till skillnad från utbildningen läka-av en egen t.ex.av-
veterinär eller socionom. Att pedagogikdisciplinen i dagslägetre, upp-

fattas lärarutbildningens forskningsbas kan förstås med utgångs-som
punkt i de historiska beslut fattats i frågan. Den vetenskapligasom
grunden för den egentliga yrkesutbildningen har utgörasansetts av pe-
dagogik och psykologi 1946 års skolkommission. liknandet.ex. Påav

såg såväl 1960 lärarutbildningssakkunnigaårssätt 1974 års lärar-som
utbildningsutredning pedagogiken lärarutbildningens forsknings-som
bas.°

Det 1946 års skolkommission föreslog inrättandevar som av en pro-
fessur i skolforskningf Den fick benämningen praktisk pedagogik

kom aldrig bli tillämpad forskningsdisciplin iattmen en samma me-
ning socialt arbete kom bli fört.ex. socionomutbildning-attsom senare

Den pedagogiska forskningen kring skola, förskola och fritidshemen.
har också ofta uppfattats teoretisk. jämförelseI med medicinsksom
utbildning det främst de kliniska forskningsdisciplinemaär inom lä-
rarutbildningen saknats. Under åren 1956 1969 kom de störresom -
lärarhögskolor inrättades vid universitetsortema ha professurerattsom
i praktisk pedagogik. hellerInte dennamed benämning blev forskning-

inriktad praktiska eller tillämpade problem.mot Benäm-en mera
ningen praktisk pedagogik har också pedagogik vidersatts av
tjänstetillsättningar från och med 1970-talet. Den didaktiska dis-senare
kussionen, vilken fart under 1980-talet riktade intresset frågortog mot

förcentrala läraresär yrkesverksamhetl Det kunde gällasom t.ex.
innehållet i undervisningen eller olika organisera undervis-sätt att
ning

De pedagogiska institutionerna har dock förmått bredda lärar-att
utbildningens forskningsbas eller producera tillräckligt många doktorer
för fylla lektorstjänstema inom lärarutbildningen.att Betänkandet Lä-
rarutbildning i förändring ställde sig bl.a. dessa skäl kritisk till tan-av
ken pedagogiken skulle kunna lärarutbildningensatt enda forsk-utgöra
ningsbas. Inom samtliga lärarprogram pedagogikämnet dessutomutgör

5° SOU 1965:29 Lärarutbildningen. års1960 lärarutbildningssakkunniga IV:l
LUS; SOU 1978:86 års1974 lärarutbildningsutrednings betänkande Lärare
för skola i utveckling LUT.
15 SOU 1952:33 års1946 skolkommissions betänkande Den första lärarhög-
skolan. Ecklesiastikdepartementet.
52 didaktiskaDen diskussionen hängde bl.a. med grundskollärar-attsamman
utbildningsreformen betonade vikten blivande lärare skulle utbildas iattav
didaktik prop. 1984/852122 Regeringens proposition lärarutbildning förom
grundskolan m.m..
53 Se vidare Englund, 1990. PåT. pedagogisk dynamiskväg analysmot en

innehållet. Forskning Utbildning,av om nr
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denvolymmässigt endast mindre del samlade utbildningen; fören av
mycketgymnasielärarutbildningen ringa Forskning ochdel.t.o.m. en

forskarutbildning lärarutbildningensi anslutning till andra delar borde
utvecklas.

universitets- högskolereformendrygt 20 år sedan ochFör genom
för förstakom antal utbildningar gången helt inordnas1977 ett stort att

högskolan. gällde, lärarutbildningen, socionom-, journalist-i Det utöver
Under tid ingenjörsut-och bibliotekarieutbildningama. utgörsenare

bildningen och de landstingskommunala vårdhögskoloma exempel på
högskolan. socialhögskoloma respektive jour-utbildningar vid Närnya

nalisthögskoloma och vårdhögskoloma blev del hög-senare en av- -
skolan etablerade dessa yrkesutbildningar reguljär forskningsor-tre en
ganisation. påtaglig förnyelse och förstärkning forsknings-Ingen av

kom emellertidoch forskarutbildningsorganisationen till stånd avseen-
de lärarutbildningama dessa inlemmades i högskolan Flera1977.när

med för delar den praktisk-pedagogiskainstitutioner tungaansvar av
institutioner vilka utbildade förskollärare ochutbildningen lärare,av

fortsatt utanför forsknings-fritidspedagoger, kom i praktiken stå ochatt
forskarutbildningsorganisationen. lärarutbildningamaMerparten av
saknade direkta övergångsmöjligheter till forskarutbildning.

professurer/studenterdet gäller relationen farms det läsåretNär
lärarstudenter. jämförelse1993/1994 professur 100 med andra1 3 Iper

akademiska yrkesutbildningar denna siffra högst oförmånlig. Förär
och socionomstuderande relationenpsykolog- 240lt.ex. var per re-

spektive dock viktigt påpeka antalet professurer1 490. Det är att attper
lokalainom lärarutbildningsområdet initiativ ökat undergenom senare

fortsätta.år. ökning tycksDenna
problembild gäller kopplingen mellan lärarutbildning ochDen som

återkommandeforskning kan sammanfattas enligt följande: för-Trots
ändringar inom lärarutbildningsområdet har forskningsanknytningen

lärarutbild-"inte fått den utbildningsvetenskapliga grund ligger isom
intresse Lärarutbildningen vetenskapligningens har basen svag

forskningsresurser.saknar institutioner ioch i Destort sett egna som
huvudsak i lärarutbildningen ofta Omnämndaendast medverkar som
lärarhögskoleinstitutioner eller lärarutbildningsinstitutioner saknar i
allmänhet fasta forskningsresurser och de bedriver forskarutbildning,
vilket medför undervisningen/utbildningen inte alltid i tillräckligatt
omfattning kunnat vila vetenskaplig grund. Andelen forskarutbilda-

54 Professionella Lärarförbundetslärare utvärdering grundskollärarut-av-
bildningen, stencil Lärarförbundet, 1995, 67.s.
55 Gnmdskollärarutbildningen utvärdering. Högskoleverkets1995. En rapport-
serie 1996:1 Stockholm,R. s.
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de lärare vid dessa institutioner jämförelsevis låg.är I och med en svag
vetenskaplig främstbas har dessa lärarutbildningendelar haft lågav

inom högskolan också i skolväsendetstatus och i samhället i öv-men
ngt.

12.3 Forskning och forskarutbildning på
lärarutbildningens område

betänkandetI Lärarutbildning i förändring föreslogs bl.a. särskildaatt
medel skulle anvisas för påskynda byggeratt en process som upp
forskningsresurser direkt anknutna till lärarutbildningen och samtidigt
också stimulerar forskningen vid andra institutioner, medverkar isom
lärarutbildningen så dessa kommer intressera sig för skol- ochatt att
utbildningsfrågor. Efter försöksperiod, enligt betänkandet kun-en som
de pågå i år, borde medel överföras till fasta anslagtre för forskning
och forskarutbildning. Särskilda medel för forskning och kompetensut-
veckling, vilka skulle fördelas Högskoleverket, ställdes också tillav
förfogande riksdagen för treårsperiod, håller på attav en som nu av-
slutas. Vad behandlas här gäller således det andra nämligensteget,som
tillskapandet fasta för forskning och forskarutbildning påav resurser
lärarutbildningens område.

Från allmänna utbildningspolitiska utgångspunkter gäller problemen
vilka åtgärder kan och bör vidta forskning och forskar-staten närsom
utbildning avseende lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet
skall förstärkas och utvecklas. Hur skall och kan anvisasstora resurser

säkerställsHur anvisade medel verkligen tillfaller lärarutbildningar-att
na Frågorna gäller således också och graden central styrning iarten av

allt decentraliserad högskola. frågorMen forskning ochen mer om
forskarutbildning gäller också relationer mellan olika finansieringskäl-
lor.

Lärarutbildningskommittén konstaterar forskning lärarutbild-påatt
ningens område rimligen i första hand måste finansieras via ochstat
kommun. Näringslivets medverkan och bör sannoliktär vara en annan

vad fallet inomän medicinsk,är teknisk och naturvetenskap-t.ex.som
lig forskning.

Flera de ñnansieringsmöjligheter tidigare farms för forsk-av som
ning med anknytning till lärarutbildning finns inte längre. gällerDetta

de särskilda anslag till universitetspedagogisk forskningt.ex. till-som
kom under slutet sextiotalet. forskningsanslagDe tidigare för-av som
valtades Skolöverstyrelsen/Skolverket har kraftigt minskat. Lärarut-av
bildningens tvärvetenskapliga karaktär, parad med dess ställningsvaga
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forskningsråden heller iuniversiteten, säkert bidragit tillinom har att
lärarutbildningen. motsvarighetNågonnämnvärd grad uppmärksammat

på lärarutbildningens områ-forskningsråd finns intetill medicinsktett
förforskningsråden stimulera ochHistoriskt inrättadesde. att ut-sett

högskola. således alldelesveckla forskning universitet och Detvid är
forskningsrådet betydde mycket för utvecklamedicinskaklart det attatt

medicinska fakultetema.vid de Detoch stärka forskningen som numera
haft betydelse förforskningsrådet harsocialvetenskapligadet stor attär

univer-till socialtjänsten och inommed anknytningutveckla forskning
sitetsämnet socialt arbete.

ekonomisktden relation ocksåmotsvarighet tillNågon ut-som
och andra sidan sjukvårdsut-mellan sidan landsting åvecklats å ena

diskuteratsvetenskap har inte på allvarbildning och medicinsk avseen-
lärarutbildning.de

det nödvändigtLärarutbildningskommittén därutöver äratt attanser
forskning och forskarutbildningförutsättningar avseendebeakta skilda
medelstora högskolorna.de mindre ochmellan universiteten och

har viktigaförarbetena till densamma påHögskoleförordningen och
för den fortsatta diskussionenändrat förutsättningarnapunkter om

förordningenden lydelsenforskarutbildning.forskning och I nya av
diskussion,inte fakultetsbegreppet.används DenSFS 1998:80 ex.

förändring eventuellLärarutbildning ifördes i betänkandet om ensom
lärarutbildning därför inaktuell.särskild fakultet för är

yrkesverksamhetenspedagogiska12.4 Den

forskningutveckling och

förLärarutbildningskommittén vill understryka argumentatt ett tungt
lärarutbildningensforskarutbildning påforskning ochförstärkaatt om-

yrkesområdet underförändringarna inområde hänger medsamman
målstyrd pedagogisk yrkesverk-decentraliserad ochl990-talet. I en

utformasjälvständigt kunnade anställdasamhet ställs krav på attnya
förstärks.professionellt genomförandeoch utveckla arbetet. Kravet

teoretisk reflektionfördjupad förmåga tillkrav bl.a.ställer påDetta en
olikakunskaper inomverksamheten, fördjupadeden ämnes-över egna

med forskningkännedom och kontaktkunskapsområden, godoch om
innebär självständigt kunnaprofessionell identitet attsamt svarasomen

har medansvar förför yrkesverksammalokal utveckling. De attett teo-
successivt utvecklas.för yrkesutövandet Dettarier och modeller synsätt

livslångt lärande.samhällets krav påockså motsvarar
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För hantera det förändrade pedagogiskaatt uppdraget fordras enligt
Lärarutbildningskommittén välutvecklad och mångfacetterad forsk-en
ningsmiljö har god kontakt med yrkesverksamheten. Forskningsom en
kommer få funktion och inriktningatt de yrkes-nären annan en annan
verksamma både efterfrågar forskningsresultat och dessutom själva
forskarutbildar sig och forskar för utveckla den pedagogiska verk-att
samheten.

dennaI situation fordras dels forskning utgår från verksam-en som
hetens frågor och därmed måste situationsanpassas, dels när-som ett
mande mellan universitet/högskolor och kommunerna, vilket kan öka
de yrkesverksammas möjligheter forskai skolan skolan. Det iatt ärom
detta sammanhang lärarutbildningen får central uppgift: bådesom en

det gäller förberedanär studenterna på s.k.att verksamhetsnäraen
forskning och fungera länk mellanatt utvecklingsarbete i för-som en
skola och skola och den forskning pågår vid universitet och hög-som
skolor. En sannolik utveckling forskning förskola,är skola,att fri-om
tidshem och vuxenutbildning i högre grad kommer stimuleras deatt av
regionala utvecklingscentra fram.växersom nu

För lärarutbildningen skall det naturligt samspela med peda-attvara
gogisk yrkesverksamhet; exempelvis medverka i eller ledaattgenom
fortbildningskurser, seminarier, cirklar eller forskningsförankrade skol-
utvecklingsprojekt kring de innehållsliga områden efterfrågassom
och/eller forskarna arbetar med se vidare kapitel 13. En verk-som
samhetsnära forskning ställer krav på det praktiska arbetet och lä-att
rargämingen istår för forskarnas uppmärksamhet.centrum Denna in-
riktning ökar möjligheten föra forskning och forskningsresultatatt i
lärarutbildningen. Det gäller då såväl i den verksamhetsförlagda isom
den högskoleförlagda delen utbildningen.av

Att de pedagogiskt yrkesverksamma själva skall utveckla kunskaper
leder till det kommer finnas arbetsmarknadatt för forskarutbilda-att en
de lektorer också utanför högskolan. Enligt skollagen 2 kap. 3 § skall
det anställas lektorer inom gymnasieskolan inomsamt ävennumera
gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning. Merparten av
lektoraten inom gymnasieskolan har dock tillsatts med adjunkter. Lä-
rarutbildningskommittén vill här mycket starkt betona betydelsen attav
lektorer skall finnas inom alla skolformer. Universitet och högskolor
behöver därför utveckla långsiktiga strategier för kurma dettaatt möta
behov. Kommitténs förslag till direktanslutningar till forskarutbildning,

ökat utbud forskarutbildningsaltemativett och insatser för ökaav att
möjligheter för redan yrkesverksamma lärare forskarutbilda sig kanatt
leda till allt fler lärare inom skolväsendetatt uppnår lektorskompetens.
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förskolapersonal inom ochforskarutbildad grundskolaBehov av
staten. Underarbetsgivare, arbetstagare ochhar också påtalats av

forskarutbildade högskolelärare in-dock kraven på fler1990-talet har
inneburit tvingashögskolan ökat. Utvecklingen har skolan attattom

lärare forskarut-med högskolan den ringa andelkonkurrera ärsomom
förskola, fritidshem ochdärför mycket viktigt skola,bildad. Det är att

forskarutbildning,tjänster, vilka krävervuxenutbildning utformas så att
forsk-forskarutbildade och förstärkningökningökar. Utan avenen av

knappastpedagogiska yrkesverksamheter kommerningen inom dessa
Förstärkningsåtgärdematill stånd.kunskapsutvecklingfördjupaden

organisatorisk mellaninordnas i ökar utbytetbör lokalt ram somen
hög-mellan olika forskningsmiljöer påhögskola och skola ocksåmen

skolan.
be-Lärarutbildningskommittén står det klart kommunernaEnligt att

pedagogiskt yrkesverk-förutsättningar och villkor förutvecklahöver
ochbedriva exempelvis utrednings-självständigt kunna ut-attsamma

handlar ocksåutvärdering, projektarbeten Detvecklingsarbete, etc. om
personalen delta i forskarut-förutsättningar för på sikt kanskapa attatt

syfteforskning för olika forskningsprojekt. Ettbildning, i inom ramen
denfördjupning yrket etablera expertismed sådan är attav enen

funktioner fram.uppgifter ochlokala nivån. Så kan Detväxa öpp-nya
sektomfkarriärtjänst inom den pedagogiska Pâför typ avnar en ny

kunskap inomfinnas personal med djuparesikt kommer det då att en
kan aktivt bidra till utvecklaoch kunskapsområden.olika Deämnes- att

professionella och olikaverksamhetens grund genomgemensamma
ellerforskning, deltagande i regionalahandledning,insatser t.ex. egen

kunskapsutveckling inomforskningsprojekt medverka tillnationella
fördjupad utbildning och kom-innebär kvalificerad ochskolan. Det en

petensutveckling.
denLärarutbildningskommitténbakgrund föreslårdennaMot att

lärarutbildningsområdet,knytning tillforskarutbildning med direkt som
inom skola,skall kompetens för lektoratskisseras i detta kapitel, ge

syftar tillvuxenutbildning. Sådana tjänsterförskola, fritidshem och att
förutsätt-skaparyrkesrollen och verksamheten och dessutomutveckla

lärarutbildning ochtjänsteutbyte mellan kommun ochningar för öppnar
lektor inom lärarut-för slag kombinationstjänster däräven ennya av

fritidshemi skola, i förskola, ibildningen samtidigt läraryrketutövar
vuxenutbildning.eller i

6 Budgetpro-forskningsproposition 1996/97:5;Avtal RegeringensSe 2000;
Skolverket 94:1312.positionen 1996/97:1; Skrivelse från 1996-3-27. Dnr.

57 införande särskildadiskussion på intet FörslagDenna är sätt pe-ny. om av
1940-talet.diskuterades i offentliga utredningar redan underdagogiska lektorat
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12.5 nationell forskningsstrategiEn

I den utveckling skisserats i det föregående återfinns antalettsom
balansproblem mellan universiteten/högskoloma å sidan och denena
pedagogiska yrkesverksamheten å den andra sidan. förstaDet ba-
lansproblemet gäller högskolans behov utbilda forskare och be-attav
driva forskning för kunna upprätthålla hög kvalitet inom lärarut-att en
bildningen i förhållande till den pedagogiska yrkesverksamhetens be-
hov forskarutbildad personal. andra balansproblemetDet gällerav
forskningens inriktning, dvs. i vilken grad och vilket forskning-sätt

skall fältets behov. Lärarutbildningskommittén detstyrasen av ser som
angeläget respektive universitet och högskola beaktar nämndaatt
balansproblem lokalt utformar forskarutbildning för lä-när man en
rarutbildade i uppbyggandet forskning.ävenmen av

Lärarutbildningskommittén nationell forskningsstrategiattanser en
för lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet krävs för kom-att

till med de problem här har uppmärksammats.rätta Strateginma som
skall stärka den vetenskapliga basen för akademisk yrkesutbildning,en

referensram för forskning knuten till förskola,utgöra skola, fritids-en
hem och vuxenutbildning också till pedagogisk yrkesverk-men annan
samhet. Forskningsstrategin skall öka den professionella identiteten hos
pedagogisk personal. gällerDet kunskapsbas,t.ex. en gemensam ge-

principeretiska och professionellt språk. Iett gemensamtmensamma
strategin överväganden gäller för den nationella nivån, medryms som
syftet utveckla övergripande forskningssyn och nationelltatt etten
samarbete för såväl lärare vid lärarutbildningen för den pedago-som
giska verksamhetens personal. På den regionala nivån motsvarandeär
mål samordna forskningsfrågor forskarutbildningoch inom fleraatt
universitet och högskolor. På lokal nivå syftet etablera långsiktigaär att
planer för lokal skolutveckling och för personalens kunskapsfördjup-
ning och kompetensutveckling.

förstärkt forskningEn och forskarutbildning måste behovmotsvara
inom yrkeslivet också inom lärarutbildningen. Andelen forskarut-men
bildade lärare inom det kommunala skolväsendet och inom förskolan är
låg. gäller för lärareDetsamma inom universitet och högskola isom
huvudsak arbetar inom lärarutbildningen. viktigtEtt motiv för ut-en
byggd forskarutbildning därför denna säkerställa och höjaär att genom
lärarutbildningens kvalitet.

Lärarutbildningskommittén det således finns anledningatt attmenar
förstärka lärarutbildningens vetenskapliga bas. Exempelvis har målsätt-
ningen lärarutbildningen skall sammanhållen utbildning,att vara en

formuleradesvilket redan i universitets- och högskolereformen 1977
också utgjorde viktig utgångspunkt för reformeringenmen en av

1719-0986Attlåra...
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grundskollärarutbildningen 1988, knappast infriatsJ Kommittén anser
lärarutbildningen skall utformas så det det pri-klart framgåratt att att

målet utbildning för pedagogisk yrkesverksamhet där denmära är en
förväntas aktivyrkesutövande i kontinuerlig utveckling för-vara en av

fritidshemskola, skola, och vuxenutbildning. detta fordras, enligtFör
Lärarutbildningskommittén, bred vetenskaplig bas för lärarutbild-en
ningen, utbyggd forskning och forskarutbildning veten-samt ett egeten
skapsområde.

Samtidigt kommittén betydelsen bredda lärarutbildnings-attavser
perspektivet till också omfatta lärande arbetslivet. Framför alltiatt
eftersom utbildas framtiden kan kommade lärare i verka inomattsom

bredare yrkesfált det gällande.änett nu

Lärande i arbetslivet

förmedlasolika sammanhang budskapet kunskap kommer denI att vara
väsentliga produktionsfaktom i det samhället. industriellaDenmest nya

produktionen krävde i för sig också kunskaperoch de sta-men var mer
bila tid och räckte ofta hela livet. Informationssamhället ställeröver
däremot krav förmågan kunna hanterapå komplexa in-att system av
formation ständigt förändras och förnyas, vilket kräver märmi-attsom

fleraskoma lär i livet. Utbildning blir då alltgångernytt mer samman-
flätad med själva arbetet och ständig individuell kompetensutveck-en

livslånga förutsättningling det lärandet blir i det framtidaen sam--
hället. arbetslivet har och lärandekompetens uppvärderats. KunskaperI
tillmäts allt ekonomisk betydelse bådeoch vardagslärande ochstörre
lärande i organiserade former får uppmärksamhet. Områdetmer vuxnas
lärande framstår redan idag omfattande utbildningsområde ochettsom

i framtiden.kommer dessutom växa ävenatt
Sveriges framtid kommer beroende kun-också deatt vara av

skapsprocesser och det kunskapskapital universitet och högskolorsom
för vidare.utvecklar och Kunskapsprocesser uppmärksammar hursom

kunskap organiseras, förmedlasstruktureras och kommer utgöraatt
själva i högskolans verksamhet.navet

Samhällsförändringen har således lett fram till lä-kunskaperatt om
rande och läroprocesser får ökad betydelse också verk-inom andraen
samhetsområden de lärare vanligtvis utbildas för. kom-Detän ärsom

3 i Professionella lärareSe vidare 71-73 Lärarförbundets utvärderings. av-
gundskollärarutbildningen, Lärarförbundet,stencil 1995.
59 Se vidare m.fl. 1999. lärande profil Linkö-Larsson, S., Vuxnas viden-
pings universitet. Filosofiska fakulteten, LinköpingsRapport 11. universitet.
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mitténs övertygelse vetenskapsområde lärande, kun-att ett sättersom
skapsprocesser, kommunikation och pedagogisk yrkesverksamhet i
fokus kan väsentligt förstöd andra utbildningsområdenutgöra iett
högskolan och för andra samhällsområden den pedagogiska sektorn.än

vetenskapsområde skaparEtt inte bara förutsättningar för forsk-nytt en
ning och forskarutbildning på lärarutbildningens och den pedagogiska
yrkesverksamhetens område också utvecklingskraft iutgörutan etten
lärande samhälle i vid bemärkelse. Med detta perspektiv ingår därför
också forskning och utbildning lärande, vuxenpedago-t.ex.om vuxnas
gik, lärande i arbetslivet och högskolepedagogik i det vetenskaps-nya
område kommittén föreslår.som

12.6 struktur för forskarutbildningEn förny
lärare

Enklare tillträde till forskarutbildning för lärare

Villkoren för tillträde till forskarutbildning för utbildade lärare skiljer
sig från flertalet andra yrkesutbildningar vid universiteten. lärareFör är
det nämligen inte självklart yrkesexamen direkt tillträde tillatt ger
forskarutbildning. För andra yrkesgrupper läkare, psykologert.ex.som
och civilingenjörer yrkesexamen grundutbildning i sig tillräckligär

grund för forskarutbildning. förklaring tillEn den gällande ord-som nu
ningen för lärare de tidigare, jämförelsevis kortare, utbildningarnaär
för förskollärare och klasslärare. finns fâNumera lärarutbildningar som

poäng.kortare 120 Flertalet lärarprogram mellanär än 120spänner
och 200 En förklaring den ställning lärarut-poäng. ärannan svaga som
bildningen halt inom universiteten och det faktum lärarutbild-att tunga
ningsinstitutioner saknat fasta forskningsresurser.

Lärarutbildningskommittén det angeläget enk-ytterst attser nu som
lare och smidigare tillträdesmöjligheter till forskarutbildning för lärar-
utbildade skapas. Enligt högskolelagen kap.1 skall forskarutbild-8 §
ning bygga på grundläggande högskoleutbildning. högskoleför-Aven
ordningen kap. framgår9 4 § vidare lärarutbildning i dagslägetatt ger
så kallad grundläggande behörighet för forskarutbildning. bliFör att

till forskarutbildning krävs således sökanden har grundläg-antagen att
gande behörighet fakultetsnämnden/motsvarande kan därutövermen

°° Folkhögskolelärarutbildningen, flyglärarutbildningen och vissa gymnasie-
lärarexamina här undantag.utgör
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särskild Högskolelagenbehörighet. kap. §föreskriva krav på 9 5 an-
särskild behörighet i så fall skall kunskaperhär kraven påatt avseger

utbildning.grundläggande högskoleutbildning eller motsvarandefrån
yrkeserfarenheter. principkan också särskilda IKraven svararavse

grundläggande behörig-lärarutbildningar kravet påsamtliga attmot ge
eftersom utbildningar omfattar minstforskarutbildning dessahet till

för formulering särskildapoäng. etablerade modellen120 Den av
iden studerande måste ha minst 60behörighetskrav innebär poängatt

vinna tillträde. särskilda behörig-forskarutbildningsämnet för Deatt
praktikenformuleras lokalt, dock ivilkahetskraven, utestänger mer-

forskarutbildningfrån direkt tillträde tilllärarstuderandedeparten av
i forskarutbildningsämne.regel uppnår 60eftersom de poäng ettsom

behörighetskravetLärarutbildningskommittén det särskildaattanser
lärarstudentema, på iskall formuleras så krav 60 poängäven att utan

fortsätta till sådan forskarutbildningeller komplettering, kanämneett
yrkesvall Kommittén ock-till deras studie- ochknyter menarsom an

skall beredaslärare, med viss komplettering,redan verksammaså att
sådan forskarutbildning.möjlighet tillantasatt en

studerandeordning skall kunna gälla måste densådanFör att un-en
möjlighet utveckla sin analytiska förmågagrundutbildningender attges

påtagligforskningsrelaterad yrkeskompetens. kräveroch få Detta enen
verksam-forskningsanknytning i såväl den högskoleförlagda densom

grundutbildningen.hetsförlagda delen av

forskningtill forskarutbildning ochOlika vägar

studerande inom lärarutbildningamagrundutbildningen skall deUnder
kande direkt från grundutbildningsådana kunskaperförvärva att

Även lärare börforskarutbildning. yrkesverksammavidare till upp-
jämsides med sinsig antingen på deltid,forskarutbildamuntras att -

Lärarutbildningskommitténhel tjänstledighet.lärartjänst eller under
forskarut-forskningsinriktningar ochdet kan finnas olikaförutsätter att

till lärarutbildningen. Kommitténknyterbildningsämnen menarsom an
enskildaspecialisering på denutveckling och denden ägeratt som rum

avgörande för vilkenenskilda universitetet börhögskolan eller det vara
skall redaninriktningar finnas lokalt. Utövereller vilka olika som

6 ochfolkhögskolelärarutbildningen, flygläramtbildningenGäller dock
iförslaget utbildningar läraregymnasielärarexamina. Genomvissa av yr-om

grundläg-också denna uppnåkapitel 7 kommer lärargrupkesämnen jfr. att
för forskarutbildning.gande behörighet

Z på tekniskaläkarstuderande, juridikstudenter eller studenterJämför t.ex.
högskolor.
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etablerade forskningsområden i tillanslutning pedagogikämnet kan till
exempel forskningsuppbyggnad med tvärvetenskaplig orienteringen en

inriktning. Forskning bedrivaskan också utgångspunktmed iutgöra en
skolämnen och/eller i universitetsämnen. Vidare kan pedagogisktt.ex.
arbete, Specialpedagogik, kunskapsbildning och lärande utgöra egna
kunskaps- forskningsområden.och

Lärarutbildningskommittén det angeläget kopplingamaattser som
mellan tvärvetenskapliga områden och de universitetsämnen som sva-

för olika innehåll i lärarutbildningen betonas. didaktiska forsk-Denrar
ningen såväl ämnesdidaktisk allmändidaktisk ytterligareutgörsom en
grund forskarutbildning.för HögskoleverketsI utvärdering grund-av
skollärarutbildningen betonas den didaktiska forskningens betydelse för
både lärarutbildning och skola också för universitet och högskola imen

bemärkelsevid
flera universitetVid och högskolor pågår, olikanämnts, strä-som

vanden i syfte utveckla forskarutbildning riktad skol-att är moten som
förskolans och vuxenutbildningens behov. anslutningI till lärarut-ans,

bildningen nya forskarutbildningar fram: exempelvis peda-växer nu
gogiskt arbete, lärares arbete, didaktik och pedagogik med didaktisk
inriktning.

Grundutbildning, forskarutbildning och forskning

Lärarutbildningskommittén det självklart samtliga in-äratt attmenar
stitutioner medverkar i grundutbildning inom lärarutbildningensom
också skall bedriva forskning och forskarutbildning i anslutning till
grundutbildningsuppdraget. Utgångspunkten all högskoleutbild-är att
ning skall vila på vetenskaplig grund. Det därför, enligt Lärarutbild-är
ningskommittén, oacceptabelt institutioner, för lärarut-att som svarar
bildningens direkt yrkesförberedande i dag oftast saknarmest moment,
fasta forskningsresurser och förfogarinte forskarutbildning. Dettaöver
gäller bland de institutioner har för metodik, didak-annat ansvaretsom
tik och praktik i lärarutbildningen. flera fall gällerI det också institutio-

huvudansvar förmed barn- och ungdomspedagogiska utbildningar,ner
specialpedagogutbildningar och utbildning studie- och yrkesvägle-av
dare. Flera har sitt i seminarier och/eller i tidigare lärar-ursprung en
högskoletradition. Många dem knöts inte till fakultet vid års1977av
universitets- och högskolereform.

63 Grundskollärarutbildningen 1995. utvärdering. HögskoleverketsEn rapport-
serie 1996:1 Stockhohn.R.
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Lärarutbildningsområdet omfattar dag huvudkategorier in-i tre av
första inomstitutioner. det det samhällsveten-För ämnesinstitutioner

skapliga, humanistiska och naturvetenskapliga området vilka framför
allt medverkar i ämnesstudier i lärarutbildningen. princip föreliggerI
inga hinder för dessa institutioner anordna forskarutbildningatt som ur

disciplinärt perspektiv ställer frågor lärande och undervisning.ett om
avhandlingar med undervisningsinriktning gårEnskilda exempel på

inriktningockså finna. däremot först under år sådanDet äratt senare en
uttalad. Vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Lundsblivit mera

det under tid funnits utvecklad struktur föruniversitet har längreen en
fors-samspelet mellan litteraturvetenskap, lärarutbildning ochämnet

karutbildning för i svenska. Matematiska institutionen vidlärare Umeå
forskarutbildning inriktninguniversitet har väl utvecklad med moten

forskarutbild-matematikundervisning. Vid Umeå universitet har också
inriktningi kemi historia med undervisning etablerats.ning samt mot

tagits i andra och vid flera univer-Liknande initiativ har också ämnen
tillbaka finns forskarutbildningsitet. Sedan några år t.ex. en gemensam

ämnesdidaktik med inriktning matematikämnet, naturvetenskapli-i mot
Samhällsorienterande språk och svenskämnet vidämnen,ämnen,ga

Göteborgs universitet.
forskarstuderande i exemplen rekryteras i dagsläget främstDe ovan

i viss frånfrån gymnasielärarprogrammet och mån grundskollärarut-
inriktning årskurserna förekommerbildning med 4-9. Dessutommot

lärarutbildningen deltar. Forskarutbildning den-det adjunkter vidatt av
lägger bl.a. grunden till lektorstjänster i gymnasieskolan.karaktärna

Särskilda forskar- och doktorandtjänster med anknytning till den här
forskarutbildning har inrättats vid univer-forskning och någratypen av

Exemplen dock fortfarande allt för fåtaliga.sitet. är
de pedagogiska Pedago-särskild kategoriEn institutionerna.utgör

dominerande forsk-gikämnet har länge varit det gällt forskning ochnär
till lärarutbildning pedagogisk yrkes-arutbildning med anknytning och

lärarutbildningsprogram innefattar dockverksamhet. Få eller inga som
sigpedagogik och studenter önskat forskarutbildaregel 60 ipoäng som

grundutbildningpedagogik har oftast varit komplettera sini tvungna att
flera pedagogik. Forskarut-med tidigare eller i40, 20 poängnumera

i varit forskarutbildningsal-bildning i pedagogik har det endastort sett
ungdomspedagogiska utbildningar, specialpe-temativet för barn- och

syo-utbildningar. Vid flertalet lärarhögskolordagogutbildningar och
institutioner professurerpedagogiska med i pedagogik eller somvar

pedagogik ochdet tidigare hette praktisk de enda där forskning
professurerforskarutbildning bedrevs. Under år har i pedagogiksenare

med olika tilläggsbenämningar, markerar tydligareinrättats som en pro-
lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet.filering mot
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Metodikinstitutionef ytterligare kategori lärarut-inomutgör en
bildningsområdet. finns ingen allmän benämning. gäller insti-Här Det
tutioner, före fanns vid seminarier eller lärarhögskolor. His-1977som
toriskt har metodikinstitutionema för avgörande delar densvarat av
tidigare klasslärarutbildningen föroch bamomsorgsutbildningama. I
dag dessa institutioner för delar den praktisk-storasvarar av
pedagogiska delen flertalet lärarutbildningar tillsammans medav pe-
dagogik och för vissa förskollärap,delar fritidspedagog-, special-av
pedagog- institutionellaoch syv-utbildningar. organisationen skil-Den
jer sig åt mellan olika universitet och högskolor. Gemensamt deär att
institutioner det frågan vid universiteten har oklar anknytningär om en
till fakultet/fakultetsnämnd alls.eller ingen saknar därför oftastDe
fasta forskningsresurser. vidare dessa institutionerGemensamt är att

för vad allmänt betraktats de yrkesnära delarnaansvarar som som av
utbildningen, bl.a. de verksamhetsförlagda delarna. Under 1990-talet
har flera landets metodikinstitutioner utvecklats högst påtagligt. Ut-av

ämnesdidaktisk forskning vid flertalet universitet och högskoloröver
finns i dag etablerad forskning inom området allmändidaktik viden
Göteborgs universitet, vilket också forskarutbild-utgör ett nyttnumera
ningsämne. Vid Umeå universitet har två särskilda professurer inrättats,
vilka förlagts till metodikinstitutioner och där syftet utvecklaär att
forskningen vid institutionerna lägga grund för framtida fors-samt en
karutbildning. Vid Linköpings universitet pågår likartad utveckling.en

bäggeDe första institutionsgruppema har tillgång fasta forsk-till
ningsresurser och bedriver forskarutbildning. det föreligger inteMen
någon bindande föreskrift för ämnesinstitutioner bedriva forsk-att
ning och forskarutbildning med inriktning lärarutbildning ochmot pe-
dagogisk yrkesverksamhet de medverkar i grundutbildningäven om
inom lärarutbildningen. Vad gäller de pedagogiska institutionerna bör

forskning och forskarutbildning med anknytning till lärarut-noteras att
bildning och pedagogisk yrkesverksamhet endast del dessautgör en av
institutionemas verksamhetsfält. institutionella organisationenDen av-
seende pedagogikämnets anknytning till lärarutbildning skiljer sig åt
mellan olika Stockholm och i Malmö/LundI finns pedago-orter. t.ex.
giska institutioner med direkt anknytning till lärarutbildning, medan
ämnesinstitutionema dessa medverkar i grundutbildningenorter

lärare bedriver dock viss forskning med anknytning till lärarut-av men
bildning och pedagogisk yrkesverksamhet.

vidareDet väsentligt lägga märke till det inte funnits någotär att att
krav på universitet och högskolor skall särskilda handlings-upprättaatt
planer för utveckling forskning och forskarutbildning vad gällerav om-
rådet lärarutbildning yrkesverksamhet.och pedagogisk Sådana hand-
lingsplaner förekommer inte heller i någon nämnvärd omfattning. Ett
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flera fa-bidragande skäl härtill sådant måste beröraär att ett program
gälla flera vetenskaps-kultetsnämnders verksamhetsområden och olika

Än för priori-områden. viktigare måhända incitament saknatsär attatt
lärarutbildningsområdet.tera

Lärarutbildningskommitténs uppfattning skall forskningEnligt egen
vid alla de institutionskategorier,och forskarutbildning förekomma

kan den nödvändiga bredd-uppräknats detta skerFörstsom ovan. om
forskningsbas för-fördjupningen lärarutbildningamasningen och av

vidare samverkan mellan institutionernaverkligas. Kommittén attanser
lärarutbildningforskning och forskarutbildning inom områdetavseende

och befrämjas. dagsläget för såvälmåste utvecklas I är ansvaret
forskning och forskarutbildning lärarut-grundutbildning, för påsom

fakultetsnämn-område oftast uppsplittrat mellan olikabildningens
der/motsvarande till förfång för samordning och samverkan.

Utbildningsvetenskap12.7 ett nytt-

vetenskapsområde för lärarutbildning,
pedagogisk yrkesverksamhet och
lärande i arbetslivet

högskolor för för-förutsättningar inom universitet ochFör skapa attatt
föregående det nödvändigtverkliga det i det är attantyttsprogram som

kraftfullt förstärka det ekonomiska och organisatoriskaå sidan stö-ena
Åoch forskarutbildning på lärarutbildningsområdet.det för forskning

tillandra sidan gäller det skapa former för sådant stöd taratt ett som
specifika hos området. Lärarutbildningskom-och förstärker detvara

förföreslår därför vetenskapsområde inrättasmittén mötaattatt ett nytt
dessa krav.

l996/97:l4l etablerades begreppetMed forskningspropositionen
med de fyra riksdagenvetenskapsområde och lika områdenär somnu

resurstilldelning, nämligen humanistiskt-samhällsveten-definierat för
medicinskt, naturvetenskapligt och tekniskt vetenskapsområ-skapligt,

ekonomisktde. vetenskapsområde används såledesBegreppet som
forsk-styrmedel för riksdagen för fördela tilladministrativt att resurser

i riksdagen skullespråkbruket knöt delvis till idéerna RUT-93 attan om
fyra den pågående diskussionenfördela medel till breda områden attsamt om

vetenskaps-avveckla alternativt avreglera fakultetsorganisationen. Begreppet
vidareområde användes för markera skillnad fakultetsbegreppet. Semotatt en

Vetenskapsområden. Bedömning högskolor. Högskoleverkets rapport-treav
serie 1998:27 R.
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vetenskapsom-begreppetEtablerandetforskarutbildning.ochning av
ochskapamöjligheterna mâng-ökaförväntades dessutom tvär-råde att

forskningsmiljöer.vetenskapliga
uni-generellt får anordnasgäller denforskarutbildningOm att av

universitet fårhögskola intesomgällerversiteten. ärDärutöver att en
vetenskapsområdendeinom det ellerforskarutbildninganordna som

kap. §.högskolan 8 3finns vid
tillskapandet fastavidgrundläggande problemenNågra de avav

forskarutbildning ilärarutbildningen ochförforskningsresurser an-en
justfrån riksdagentilldelningenlärarutbildningentillslutning är att

nämligenLärarutbildning berörvetenskapsområden.sker inom fyra
delintevetenskapsområden oftastdessa störreflera utgör avenmenav

medföruniversiteten.vid Detställningdessutomnågot och har svagen
därför anslags-utanför.hamna Detlärarutbildningen riskerar ärattatt

lärarutbildning.tillmedelkompliceratnågottekniskt överatt styra
lärarutbildninglandetsdelproblem gäller såEtt storattannat aven

forskarutbildninghögskolor där alltsåmedelstoramindre ochvidsker
sker.

skall främstkommitten föreslårvetenskapsområdetDet somnya
pedagogisk yrkes-lärarutbildning,förhar relevansfrågoromfatta som

påminner där-Vetenskapsområdeti arbetslivet.lärandeverksamhet och
vetenskapsområde-och tekniskade medicinskakaraktärför till sin om

universitetsförlagd profes-till och bygga påknytaatt enangenomna
detforskarutbildningforskning ochsionsutbildning. Den veten-nya

tillhör olikainstitutionerbedrivs i dag vidomfattarskapsområdet som
vetenskapsom-fakultetsområden/vetenskapsområden. Genom det nya

det ock-prioritering bli möjlig. Mensamordning ochskulle ärrådet en
forskningbyggaförutsättningar förfrågan skapaså attatt nyuppom

område: för-samhälleligt högprioriteratforskarutbildning påoch ett
i arbetslivet.vuxenutbildning och lärandeskola, fritidshem,skola,

lärarutbildning-forskarutbildning påforskning ochHuvuddelen av
terminologitill vad i dagenshöra utgörsområde har ansetts avsomens

vetenskapsområdet. Bakgrun-humanistisk-samhällsvetenskapligadet
samhällsvetenskaplig fa-funnits vidpedagogikämnetdelsden är att

ivetenskapsområden knappastövrigaforskning inomkultet, dels att
Lärarutbild-yrkesverksamhet.pedagogiskgrad berörtnämnvärdnågon
betänkandetinte iyrkesverksamhet diskuteraspedagogiskochning ens

eller sek-vetenskapsområden1998:128Forskningspolitik SOU när
torsforskningsmyndigheter analyserats.

lärarutbildningensforskarutbildningen inomochforskningenOm
humanistisk-samhälls-tillhöra detskalli fortsättningenområde anses

detta områdedet invetenskapsområdet måstevetenskapliga vägas att
yrkesverk-och pedagogisklärarutbildningjustså mycketgäller änmer
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samhet. Forskningen inom området konkurreraskall etableradmed
Ävensamhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. om resurserna

förstärks det inte självklart hur deär kan öronmärkas" justså att avsett
ändamål Dessutom finns det och bör det finnas forskning ochgynnas.
forskarutbildning på lärarutbildningens område också inom andra ve-
tenskapsområden. Lärarutbildningskommittén har i det föregående ar-

för den mång- och tvärvetenskapligagumenterat karaktärenatt hos
forskning inom det aktuella området förstärkasbör och utvecklas.

Riksdagen har bedömt det viktigt sprida lärarutbildningär tillatt att
flera högskoleorter. Vid många de mindre och medelstora högsko-av
loma lärarutbildningen det dominerandeutgör utbildningsomrâdet. Lä-
rarhögskolan i Stockholm jämte Högskolan Malmö härvidlagutgör
specialfall. Vid Lärarhögskolan i Stockholm just lärarutbildning detär
område där grundutbildning och forskning bedrivs. Enligt den hög-nya
skoleförordningen kan emellertid Lärarhögskolan i Stockholm själv-
ständigt genomföra forskarutbildning på lärarutbildningens område då
den innehar vetenskapsområde. Detsamma gäller i princip-omett
lärarutbildningen i Malmö där det finns lång tradition inom forsk-en
ning och forskarutbildning. Ett vetenskapsområde skulle med and-nytt

ord jämförelsevispå kort siktäven öka möjligheterna skapara att nya
forskarutbildningar på lärarutbildningens område. skulleDet också
skapa incitament för andra mindre och medelstora högskolornya att

forskning med inriktning lärarutbildning,satsa pedagogiskmot yr-
kesverksamhet och lärande i arbetslivet.

forskarutbildningFör skall finnasdet fakultetsnämnd. Detm.m. en
åvilar universitetets och högskolans styrelse besluta vilka fakultets-att
nämnder skall finnas och vilket ansvarsområde varje nämndsom som
skall ha högskoleförordningen 3 kap. 2§. Det går knappast före-att
skriva särskild fakultetsnärnnd skall inrättas föratt grundutbildning,en
forskning och forskarutbildning på lärarutbildningens omrâde. kanMan
dock för rimligheten sådan med hänsynargumentera tilltagenav en
behovet samordning, synlighet, ledningav m.m.

Lärarutbildningskommittén pekar i kapitel 16 Mål och principer för
styrning lärarutbildning på nödvändigheten inomattav ettav organ
universitetet/högskolan har det samlade för lärarutbildning. Ettansvaret

vetenskapsområde skulle naturligtvis pånytt helt iett sätt änannat
dagsläget understryka betydelsen inom universitetet/högskolanatt taav

samlat lärarutbildningsfrågoma.ett över Banden mellan grundut-grepp
bildning, forskning och forskarutbildning skulle dessutom bli tydliga
och skapa förutsättningar för samlad ledning i likhet med vad ären som
fallet inom andra delar universitetsförlagd utbildning.av

dagI kan flera institutioner kan komma berörasatt ett nyttsom av
vetenskapsområde identifieras. Det gäller självfallet alla de institu-tre
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andraföregående. gäller medi Detvilka dettionskategorier, nämnts
huvudsakliglärarutbildninginstitutioner där0rd för det första utgör

Verksam-skapandemetodiska, etc..didaktiska,verksamhet ämnen
vetenskapsområde bliinstitutioner skulledessaheten vid ett nyttgenom

forskning ochUppbyggnaduniversitetsinstitutioner.fullvärdiga av
högprioriteradsjälvklartinstitutionervid dessaforskarutbildning är en

lärarut-och forskarutbildning påförstärkning forskningdel avav en
vetenskap-institutioner gällerdessaområde. Förbildningens ettatt nytt

grundut-omorganiseringkan aktualiserasområde också attgenomen
forskarutbildningforskning ochtillkan knytasbildningen attgenomen

tillförs.forskningsresurser"öronmärktafasta och
medverkar i lä-till viss delinstitutionergäller detdet andraFör som

vetenskapsområ-ärnnesstudiema.då främst i Ettrarutbildning och nytt
skala inompåbörjats i blygsamutvecklingmedförade skulle att somen

litteraturvetenskap ochkemi,matematik,universitetsämnen t.ex.som
gäller dess-och vidareutvecklas. Detpåskyndasskulle kunnahistoria

lärarutbildningtradition inte medverkar iinstitutionerförutom som av
och bedrivaundervisning i utbildningenförbåde kan ansvaramen som
Lärarutbild-yrkesverksamhet.till pedagogiski anslutningforskning

ocholika inriktningarmångfaldförslagningskommitténs spe-avom en
medverkarfler institutionermedförakommercialiseringar attatt

lärarutbildningen.i
skullepedagogiska institutionerna. Härgäller det detredjedetFör

institutio-klargörande dessavetenskapsområde bidra till ettnyttett av
samhälls-tilllärarutbildning å sidan ochförhållande tillroll i enaners

andra sidan.vetenskap å den
institutionervetenskapsområdet återfinnsytterkantema ävenI av

kommunika-företrädereller indirektdirektoch kunskapsområden som
vetenskapsteori, peda-lärdomshistoria,idé ochtion och lärande t.ex.

institutionerkognitionsforskning,lingvistik,ñlosofi,gogisk som
informationsöverfciring t.ex.ochkommunikationmedfrämst arbetar

institutionerinformationsteknologiskt orienterademedia- och samt
studier.och etnologiskakultursociologiskabedriverinstitutioner som

från ellermed medelha uppdraginstitution kanoch med ettI att en
institutionvidvetenskapsområden verksamhetenkommerflera atten

forskaxutbildningssamman-flera forsknings- ochi ellerkunna ingå ett
humanistiska-sarnhälls-detetnolog tillhöraExempelvis kanhang. en

detbedriva forskning inomvetenskapsområdetvetenskapliga me-men
institutionerläkare. Vilkakulturstudieryrkesområdetdicinska t.ex. av
för lärarut-vetenskapsområdeberöraskan komma ett nyttatt avsom

bestämslärande i arbetslivetyrkesverksamhet ochpedagogiskbildning,
skerprioriteringaroch vilkalokala utvecklingenfrämst den somavav

högskolenivå.institutions- och
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Lärarutbildningskommittén vill understryka tillkomstenatt ettav
vetenskapsområde såväl det möjligtnytt tillvarata befintliggör att

forskning och forskarutbildning inom området förutsättningarattsom
på allvar skapas för på kort och lång sikt utveckla kunskapsom-att nya
råden och forskningsinriktningar i förhållande till lärarutbildningarnya
och pedagogisk yrkesverksamhet. Kommittén har i det föregående
framhållit lärande i arbetslivet exempel på sådan inriktning.ettsom en

innebärDet således inte förkasta de existerande verksamheternaatt nu
tillskapa möjligheter för alternativ kanutan utvecklas.att att

Om vetenskapsområde inrättas kan flera fördelarett nytt vinnas:
Ett vetenskapsområde markerar samhällets lärarutbild-nytt påsyn-
ning professionsutbildning och skapar förutsättningar försom en
forskning och forskarutbildning på lärarutbildningens och den peda-
gogiska yrkesverksamhetens område.
Ett vetenskapsområde jämställer lärarutbildningnytt med annan-
universitetsutbildning.
Ett vetenskapsområde det möjligt anslagsteknisktnytt gör att styra-

öronmärkta medel till forskningöver och forskarutbildning
lärarutbildningens och den pedagogiska yrkesverksamhetens om-

råde.
Ett vetenskapsområde kraftfullt incitamentnytt tillutgör ett att en-
särskild fakultetsnämnd inrättas med för såväl grundutbild-ansvar
ning, forskarutbildning och forskning på lärarutbildningens område.
Lärarutbildningen anordnas vid flera mindre och medelstora hög--
skolor. Med särskilt vetenskapsområde skulle dessaett uppmuntras

bl.a. utveckla lärarutbildningen proñlområdeatt och medettsom
andra ord siktpå kunna få det vetenskapsområdet och rätten attnya
bedriva forskarutbildning med anknytning just till lärarutbildning.
Härigenom skulle skillnaderna minska mellan olika lärarutbildning-

vad gäller anknytning till vetenskap, forskning forskarutbild-ochar
ning.
Ett vetenskapsområde skapar bättre förutsättningar förnytt att ut--
veckla samverkan avseende forskning och forskarutbildning på lä-
rarutbildningens område mellan universitet och mindre och medel-

högskolor.stora
Ett vetenskapsområde kopplat till ekonomiskanytt satsningarnya-
innebär starkt incitament till och krav på universitetett och hög-att
skolor formulerar för det vetenskapsområdet därett program nya
relationerna till de övriga beskrivs och preciseras. Därigenom ökar
också möjligheterna för samverkan mellan vetenskapsområden, vil-
ket avsiktema. flexibilitetStörre kanär med andra ord uppnås.en av
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förförutsättningarvetenskapsområde skaparInförandet nyttettav-
skall kunnalärarutbildning,ivilka medverkarinstitutioner,allaatt

forskarutbild-och bedrivaforskningsresurserfastatillfå tillgång

ning.
fakultetsnämnd skulletillhörandemedvetenskapsområdeEtt nytt-

efter-lärarutbildningensynlighet förden ärskapaockså kunna som
förstärktvetenskapsområdet,tillkopplingsträvansvärd. En en

förutsätt-ocksåforskarutbildning skaparutvidgadforskning och en
forskningsrådnationell nivå inrättasför det påningar ettatt avseen-

yrkesverksamhet.pedagogisklärarutbildning ochde
studenterockså deinnebärvetenskapsområde antasEtt attnytt som-

finansierings-konkurrerafrämst behöverinteforskarutbildningtill
möjlighetnaturligtvisoch skaparinriktningarandramässigt med en

området.forskarutbildningen pådimensionerastatsmakternaför att
institutionerförutsättningar förskapaskonstruktionen attGenom-

fakultets-ochvetenskapsområdenmellanverkakan gränseröver
utveckling i dennafalletredannämnder. Så är gynnsammaenmen

tväwetenskaplighet, skulleochsamverkanvilkenriktning, gagnar
förstärkas.

förförutsättningarskulle skapavetenskapsområdeEtt nytt sam-nya-
avseende forsk-och kommuneruniversitet/högskolormellanverkan

sarnverkansforrnerkanHärigenomforskarutbildning.ochning nya
område.lärarutbildningenskommunochutvecklas mellan stat

särskiltföreslår alltsåLärarutbildningskommittén nytt veten-att ett
iforskarutbildningforskning ochvilketinförs,skapsområde an-avser

kap. § lyrkesverksamhet. 3pedagogiskochlärarutbildningtillslutning
forskarutbildninglydelse: Förföljandedåhögskoleförordningeni ges

medicinskt,humanistiskt-samhällsvetenskapligt, ett natur-finns ettett
benämningenvetenskapsområde medochteknisktvetenskapligt, ettett

utbildningsvetenskap.
vetenskapsområdet konstaterardetgäller finansieringdetNär nyaav

pedagogiskochlärarutbildningforskningföljande:kommittén För om
Utbildnings-statligadels dei dagyrkesverksamhet finns resurser som

förfo-SocialstyrelsenSkolverket ochHögskoleverket,departementet,
till Statensforskningsrådolikatillmedeldels samtöver, avsattagar

be-deSammanförs dessabibliotek.psykologisk-pedagogiska utgör en
föreslår.kommitténvetenskapsområdeför dettydande somnyaresurs

vetenskapsom-gällandeandramedeldetillkommerDessutom som nu
Lärarutbild-lärarutbildningsområdet.justförförfogarråden redan över

medförvilketvetenskapsområden,samtliga atti principberörningen
omfördelningkommervetenskapsområdeinrättandetvid nyttett enav

ske.kunnaområdenamellanmedel attav
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Lärarutbildningskommittén vill slutligen kortfattat beröra frågan om
särskilt forskningsråd inom detett föreslagna vetenskapsområdet.nya

För övriga vetenskapsområden gäller särskilda forskningsråd finns.att
Kommittén har i det föregående pekat på forskning med inriktningatt

lärarutbildning och pedagogiskmot yrkesverksamhet haft svårt fin-att
plats inom befintlig rådsorganisation. Socialvetenskapliga forsk-na en

ningsrådet har tidigare uppmärksammat bamomsorgens behov av
forskning. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har stött
främst pedagogisk forskning med anknytning till läraryrke, skola och
utbildning. detInom naturvetenskapliga området har det hittills varit
svårt få gehör för forskningsbehovatt avseende undervisning i natur-
vetenskapliga Lärarutbildningskommitténämnen. att ett nyttmenar
forskningsråd bör inrättas inom området lärarutbildning, pedagogisk
yrkesverksamhet och lärande i arbetslivet.

12.8 Sammanfattning av

Lärarutbildningskommitténs bedömning
och förslag

Lärarutbildningskommittén hävdar studenterna inom lärarutbild-0 att
ningsområdet, inriktning, skall kommaoavsett i kontakt med forsk-
ning inom de och/eller kunskapsområdenaämnena efteregna samt
avlagd lärarexamen kunna välja mellan olika forsknings- och fors-
karutbildningsinriktningar.
Lärarutbildningskommittén föreslår breddad forskningsbas0 fören
lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. Denna forsk-
ningsbas skall ha sin utgångspunkt i förskola, skola, fritidshem,
vuxenutbildning och i yrkesutbildningen för dessa verksamheter.
En yrkesanknuten grundutbildnings- och forskningsorganisation0
skall fungera brygga mellan de institutioner och forskarut-som en
bildningsämnen har relevans för lärarutbildning och pedago-som
gisk yrkesverksamhet.
Lärarutbildningens vetenskapliga bas tvärvetenskaplig ochär kräver0
samverkan mellan institutioner skilda slag.av
För de lärarutbildningar saknar forskning och forskarut-0 som egen
bildning t.ex. flertalet de mindre lärosätena bör samarbeteettav
utvecklas med universitet och högskolor. Detta samarbete kan orga-
niseras s.k. forskningscentra, forskarskolor, nätverksom etc.
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forskningsdiscipli-flera olikaföreträdare frånKommittén attanser0
lärarutbildningens forskarsamhället. Förtalan iföramåste kunnaner

forskningmellannärhetenfrågorna bl.a.medtillkomma rättaatt om
forsk-forskningsorganisation,yrkesverksamhet,pedagogiskoch

måstelärarutbildningenvidforskningsresurserochningsbas ansva-
ledningar såväluniversitetensochhögskolornasförpreciserasret

fakultetsnämnder.styrelser som
forskarutbildning bör byggasforskning ochFinansieringen utav0

området,inomstatliga medelsärskildaförinom genomramen
för dokto-medelhögskolansavsättningar,kommunala egnagenom

stiftelserfonder,utbildningsbidrag,ochrandtjänster etc.genom
enligtfinansieringen bör Lärarut-ochsamordnabl.a.För styraatt0

etablerasvetenskapsområdebildningskommittén egetett
blir detvetenskapsområdeutbildningsvetenskap. Genom egetett

utveckla denförforskningsresursersärskildamöjligt attavsättaatt
lärarutbildningama.förbasenvetenskapliga

syfta tillskall främstforskningsresurserfastaUppbyggnaden av nya0
forskarut-ochbefintlig forskningomorienteraochbreddabådeatt

för inrättan-också möjlighetermedförfrämja Detbildning samt ny.
finansie-forskarassistentertillsättandetprofessurer,det samtavav

lärarutbildning,tillstipendier i anslutningdoktorander ochring av
arbetslivet.lärande iyrkesverksamhet ochpedagogisk

varje hög-det skallföreslårLärarutbildningskommittén att vara0
forskningsresur-säkerställaochuppgift tillföra-skolelednings att -

innebär ocksålärarutbildningar. Detsamtliga atttill ett ansvarser
forskarutbild-ochforskninglärarutbildningensinitiera frågor om

des-fakultetsnämnder/motsvarande drivamedi samverkanning och
bas föri utvecklingendeltaaktivtfrågor även att enavmensa

lärarutbildningen.forskning inom
forskningsråd börföreslårLärarutbildningskommittén nyttatt ett0

yrkesverksamhetpedagogisklärarutbildning,områdetinrättas inom
arbetslivet.lärande ioch
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i lärarutbildningen1 3 Lärarna

Inledning13.1

Kommittén har i detta betänkande hävdat hela lärarutbildningenatt
skall kunskapserövrande projekt kun-betraktas ettsom som en-

pedagogisk därförskapspraktik. på kompetens måste ställasKraven
högt dem utbildar lärare för god kvalitet utbildningenpå påattsom en
skall Lärarutbildningen unik i bemärkelsenkunna uppnås. denär att

organiseralärarens kunskaper, undervisning och förmågasätt attegna
bära fram och tydliggöra den pedagogiska kompetensen utgöratt egna

arbetsform och det centrala studieobjektet.både
lärarutbildningen skall- precis lärare vidi alla andraLärarna som

till vilarhögskolan bidra utbildningen på vetenskaplig eller konst-att-
närlig beprövad erfarenhet. Samtidigt förväntas lärarna igrund samt
lärarutbildningen indirekt, dvs. via de lärarstudenter de utbildar, bidra
till lärarutbildningen också för förverkligamedelutgör ettatt att sam-

med skolan. innebär dubblahällets intentioner Det uppdrag kom-som
mittén skall förenas.menar

kräver ökad kompetens hos lärarna i lärarutbildningen ifrågaDetta
förtrogenhet med lärarutbildningens syften och mål medve-samtom

tenhet den rollen i det sammanhangstörreom egna som en samman-
hållen lärarutbildning fordras också fönnåga hanteraDetutgör. att nya

examinationsforrner,undervisnings- och användning teknikav ny men
också vilja utveckla studenternas inflytande utbildningensöveratt

genomförande. Kommitténuppläggning och kvalitet ilärar-attmenar
utbildningen fråga kvalitet i studenternas lärande, i deärytterst en om
erfarenheter de under sin tid lärarstudenter och i de insiktergör som

generaliserbaraoch den djupare förståelse det de studerar tillärsomav
deokända situationer och uppgifter kommer mötaattsom senarenya,

lärare.som

arbeta lärare i högskolan13.2 Att ensom -

nulägesbeskrivning

kommittén endast undantagsvis ordet lärarut-betänkandet harI använt
Syftet varit komma bort från den kategoriseringbildare. har att typ av

i lärarutbildningen.förekommer lärare arbetar Deav som som sva-som
för ämnesstudiema eller praktikutbildningen handledare/mot-rar
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svarande kallas sällan för lärarutbildare. Det däremot de läraregör
står för de didaktiska/metodiska kunskaperna, för pedagogikäm-som

barn- och ungdomsvetenskap specialpedagogik. inteDetnet, samt är
ovanligt lärarutbildaren sitt läraruppdrag både tilldelas ochutöveratt
förväntas för lärarutbildningen. förväntningarDessata ett extra ansvar
finns knappast på eller hos andra lärare vid högskolan. Det är ett- -

hurexempel på språket bidrar till bibehålla, också förstärkaatt men
uppdelningen lärare i lärarutbildningen i olika kategorier, vilket ärav
olyckligt. Kommittén väl medveten verkligheten inte medär attom

förändrasautomatik för byter begrepp på olika företeelseratt man men
har ändå medvetet benämnavalt alla de kategorier lärareatt av som
medverkar i lärarutbildningen just lärare lärarutbildningen.isom

Lärarutbildningen byggs i allmänhet samspel mellan lära-ettupp av
från flera olika institutioner vid universitet och högskolor ocksåre men

de handledare verkar olika förskolor,på skolor och fritids-genom som
hem. kommitténs kartläggningAv situationen vid landetsegen av
lärarutbildningar hösten framgår1998 drygt universitet och20att av
högskolor har åtta all verksamhet inom lärarutbildning samlad till en-
dast institution. Nio högskolor och universitet har till med-niotreen
verkande institutioner, medan har fler 20 deltarinstitutioneränsex som

lärarutbildningen.i Resultatet pekar på skillnader ifråga möj-stora om
ligheterna samordna och kommunicera olika spörsmål gällande lä-att
rarutbildningen.

då derasHur formella kompetens, åldersfördelning och tjäns-ser
testruktur ut Vid landets lärosäten verkar drygt 3 300 universitetslära-

i lärarutbildningen Hälften dessa har lärarutbildning hu-re av som
vudsaklig verksamhet de vanligtvis benämns Iärarutbildare. Avsom
dessa %°7tjänstgör samtidigt7 också i förskola, skola eller fritids-ca
hem.

kommitténsI kartläggning gjordes indelning i kategoriertreen av
lärarna i lärarutbildningen: l lärare vid institutioner där lärarutbild-
ning huvudsaklig verksamhet; lärare2 vid övriga institutionerutgör

medverkar i lärarutbildning; lärare3 verksamma i lärar-ärsom som

55 Kartläggningen har inte publicerats har legat till grund for antalutan ett
ställningstaganden kommittén har gjort under sitt arbete. Samtliga lärosä-som

1998 svarade for lärarutbildning deltog, Högskolan i Halmstadten utomsom
och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm besvarade enkäten.som

Att jämföra med totalt årsverken21 000 lärare och undervisandeav annan
och forskande personal vid universitet och högskolor budgetåret 1997.
Årsrapport för universitet och högskolor 1997. Högskoleverket
67 De redovisas ibland något osäkra och skall därförprocentsatser ärsom
främst skattade riktmärken.ses som
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fri-utbildning i huvudsak inom förskola, ellerarbetar skolasommen
tidshem dvs. handledare/motsvarande.

kategorin där lärarutbildningförsta lärare vidDen institutioner-
huvudsaklig verksamhet- lärare. Bland dessa1 650utgörsutgör av ca

år, mellan år och äldre12 40 56 % 40-55 32 % 55%är än änyngre
âr.°3 form lärarutbildning. har kandida-Sju tio har någon 41 %av av

doktorsex-eller magisterexamen, 6 % licentiatexamen, %17texamen
amen°° utbildning. tredjedel lärarna haroch 12 % Knappt enarman av

tredjedel år och dryg tredjedelarbetat mindre 5 år, 5-10än en en mer
Åtta i förskola, skola fritidshem.tio har arbetat eller10 år. Varän av

tionde har för närvarande del tjänsti någon dessa verksam-lärare av av
den totala tjänstevolymen i lärarutbildningenheter. Cirka %15 äg-av

deltar iforskning och utvecklingsarbete. Sex tio någon formåt avnas
kompetensutveckling: i forskarutbildning, % vidareutbildar17 % 11av

och deltar i kompe-sig magisterexamen 33 %t.ex. typannan av
tensutveckling.

vidandra kategorin lärare medver-Den övriga institutioner som-
lärarutbildning omfattar 700 lärare. innebär knapptkar 1 Deti ca-

samtliga lärare vid institutioner medverkar i lärarutbild-hälften somav
fjärdedel dessa lärare har all sin undervisning förlagd tillning. En av

lärarutbildning. hälñen har arbetat i lärarutbildning varje terminKnappt
för-de åren. Endast % lärarna arbetar för närvarande i2senaste tre av

Cirka lärarna i kategoriskola, skola eller fritidshem. % denna38 av
kompetensutveckling: forskarutbildning,deltar i någon form % i15av

vidareutbildar sig fortbildar sig.och 21 %l %
jämförelse med de lärare tjänstgör på institutioner där lärar-En som

visarutbildning huvudsaklig verksamhet lika andel lärareutgör att stor
forskarutbildning. kan innebära doktorander vid institu-deltar i Det att

huvudsakligtioner där lärarutbildning verksamhet relativtinte utgör
för blivande lärare. kan i tydaofta får undervisa i kurser sin påDet tur

vid institutionen. betydligt flerdessa kurser inte har högsta Attstatusatt
lärare vid institutioner där lärarutbildning huvudsaklig verksam-utgör

fleravidareutbildar sig magisterexamen naturligt dåhet t.ex. är rätt av
från utbildningsni-dessa lärare har kommit fältet och inte har denna

va.

68 årBudgetåret samtliga årsverken lärare äldre1997 26 % 55änvar av som
jämförelse påoch år. med resultatet enkätstudien har33 % 44 Iänvar yngre

lärarutbildningen således både fler äldre och färre lärare vadänyngre som
gäller i genomsnitt.
1 jämföra med totalt i landet hade årsverken lärare budget-Att 53 %att av av

Årsrapport för universitet och högskoloråret 1997 doktorsexamen. 1997.
Högskoleverket
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Den tredje kategorin i -Iärareenkätstudien arbetar hand-som som
ledare/motsvarande förskola, skola eller fitidsheminom utgörs av-
drygt 14 000 från 6 000 arbetsplatser. Ett generellt krav förpersoner ca

komma ifråga handledare genomgången handledarutbild-att ärsom
ning. På grund det behovet det dock ofta svårt krävaärstora attav
handledarutbildning. iDet regel kommunerna handledare,är utsersom

falli många inom någon slags samarbetsorganisation med högsko-
la/universitet. alla högskolor ochI universitet erbjuder åter-stort sett
kommande kompetensutveckling för handledare. högskolanInom an-
vänds handledare ibland timlärare, seminarieledare och gästförelä-som

i pedagogik-, didaktik/metodik- och praktikkurser, ocksåsare men som
och uppsatshandledare.mentorer

Kopplat till frågor kompetens och tjänstestrukturi kommitténsom
enkätstudie bör givetvis uppmärksamma de årens månganärmasteman
pensionsavgångar. till kommerFram 2010 minst tredje de lärarevar av

i verkardag inom landets lärarutbildningar uppnå pensionsål-attsom
dem, dvs. drygt 1 000 Om nuvarande personaltäthet skallpersoner.
behållas och antalet lärarstudenter något så konstant fordras be-är när
tydande nyrekryteringen. Läramtbildningskommittén konstaterar att
varje lärosäte behöver utveckla lokala också regionala strukturpla-men

för detta. personalomsättningEn detta slag dockmöta inteattner av ger
endast upphov till problem kan skapa för kom-ävenutan utrymme att

till med obalanser vad kompetens inom lärarutbildning-rättama avser
en.

Högskollärarnas arbetssituation

analys utvecklingenEn i högskolan efter 1993 års högskolereformav
visar antalet studenter lärare har ökat kraftigt från till9,3 12,3att per -

%."°eller med drygt Vid de30 högskolorna har antalet studenternya
lärare bara ökat marginellt, det betyder samtidigt dessaattper men

högskolor fått klara uppbyggnaden forskningsverksamhetsin medav
oförändrad lärartäthet. framföralltDet under den kraftiga expansio-var

och överproduktionen under decenniets första hälft rela-nen som- -
tionen lärare/student törsämrades. tidDet rekrytera lärare ochtar att
nyanställningama harms inte med i den snabba expansionen. Under

år har universiteten och högskolorna hunnit ikapp med nyrekry-senare

° vidareSe Kim, 1999. RetorikL. och realiteter. Om och utbild-resurser
ningskapacitet i högskolan under nittiotalet. Stencil. SACO. Uppgiftema ovan
gäller i föroch sig all högskoleutbildning de problem pekas ärutmen som
högst relevanta för lärarna i lärarutbildningen.
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Ändå lärartätheten fortsatt universiteten,teringen. har minska vidatt
det långsammare takt.skett iäven om en

det kommit åtskilliga kraftigtUnder tid har rapporter omsenare
statistik be-sjunkande undervisningsvolym student. Någonper som

inte uppdelad i olika lärarupp-kräftar detta finns inte. Kvoten ärovan
medför förhållandet undervisningsvolymgifter, vilket den inteatt anger

student. statistik kommittén erhållit i samband medDenper som en-
det ofta svårt särskilja omfattningen lärar-kätstudien visar är attatt av

slag arbetsuppgifter. Forsk-insatsen från administration och andra av
förning och undervisning ofta integrerade uppgifter alla lärare.är t.ex.

med juli gäller arbetstidsavtal för lärare vidFrån och 19991 nyttett
för beräkna lärarnasuniversitet och högskolor. stället tidigareI att som

tjänstgöringstid utifrån exakta schabloner och omräkningstal omfattar
antal tjänstgöringstimmar och antalavtalet sammanlagt ettett ar-nu

för. arbetsuppgifterbetsuppgifter alla lärare skall Dessatasom ansvar
forskning utvecklingsarbete,och 2 utbildningkan 1 egetvara egen

undervisning, handledning, examination 3 kompe-bl.a. etc., egen
samverkan med det omgivande samhället tredjetensutveckling, 4

arbetsuppgifter administration, uppdraguppgiften 5 andra t.ex.samt
bl.a. samtliga högskolelärare,etc.. Avtalet innebär att oavsett typ av

få möjlighet både forska och undervisa.tjänst, kommer att

förnyelse inom högskolanPedagogisk13.3 -
tillbakablicken

inomKvaliteten den utbildning högskolanpå är ytterstsom ges en
lärarnas ämneskompetens och pedagogis-funktion de medverkandeav

undervisning. Under drygt decennier harka förmåga bedriva tre ettatt
föränd-antal utredningar genomförts i syfte kartlägga och föreslåatt

undervisningen. Universitetspeda-ringar gällande den akademiska Den
lämnade princip-gogiska utredningen UPU, tillsatts 1965, 1970som

undervisningen"akademiska Utredningens arbetebetänkandet Den
forskningbetydelse för framväxten högskolepedagogiskfick stor av

lä-i Sverige. föreslog akademiskaoch utvecklingsarbete UPU t.ex. att
initiativ till denskall form pedagogisk skolning,ha någon tograre av

första läroboken i universitetspedagogik och hade också synpunkter på
utbildningsmål, undervisningsformer och examination. Under 1970-

UKÄ, Univer-talet Universitetskanslersämbetet och därefterspelade

7 akademiska undervisningen. Principbetänkande. Universitetskanslers-Den
ämbetets skriftserie, 10.
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UHÄ,sitets- och Högskoleämbetet betydande roll samordnareen som
och initiativtagare pedagogiskttill utvecklingsarbete pedagogiskoch
personalutbildning. Efterhand övergick för pedagogisk utbild-ansvaret
ning gradvis till de enskilda högskolorna och verkets enhet för pedago-
giskt utvecklingsarbete avvecklades.

tillsatte1977 regeringen kommitté för utreda vissa tjänsteor-atten
ganisatoriska frågor inom högskolan den. s.k. Lärartjänstutredningen.
I utredningens betänkande i högskolanLärare SOU 1980:3 diskuteras
olika stimulera pedagogisk skicklighet. Utredningen konstatera-sätt att
de det inte realistiskt pedagogisk utbildning skulleatt att utgöravar en
grund för behörighet. Med Lärartjänstreformen 1986 beslutades att
forskning, forskarhandledning och undervisning skulle ingå i alla
tjänster för minska avståndet mellan forskning och grundutbildningatt
och stärka utbildningens forskningsanknytning. Lärartjänstreformen
diskuterade krav på pedagogisk utbildning för sökande till lärartjänstett
inom högskolan, bedömde det orealistiskt och förordademen som
istället utbildning efter det fått tjänst.att man

Lärartjänstreformen ledde till Högskoleutredningen, kalladatt även
Grundbulten, tillsattes. direktiven ställdesI frågan den pedagogiskaom
kvaliteten verkligen hade förbättrats under de tjugo år gått sedansom
Universitetspedagogiska utredningen UPU lade fram sitt slutbetän-
kande. Grundbultens huvudbetänkande Frihet, kompetensansvar, -
grundutbildningens villkor i högskolan SOU 1992:1 behandlar utför-
ligt den pedagogiska miljön. Exempelvis konstaterades grundutbild-att
ningens förhållandei till forskningen måste höjas och före-status man
slog också obligatorisk, pedagogisk utbildning för högskolelärare.
Många utredningens förslag genomfördes aldrig däremot sti-av men
mulerade de till omfattande debatt pedagogik. Kanslersämbetetsen om
och Högskoleverkets kvalitetsarbete kan resultat ochettsenare ses som

fortsättning på denna debatt. förslag frånPå utredningen inrättadesen
Grundutbildningsrådet för stödja utvecklingsarbete inom grundut-att
bildningen. Rådet, i dag ingår del i Högskoleverket, arbetarsom som en

bevilja medel till olika grundutbildningsprojekt på liknandeattgenom
forskningsråden tilldelar forskningsprojektsätt anslag vidaresesom

kapitel 12.
1993 års universitets- och högskolereforrn prop. 1992/93:1, Uni-

versitet och högskolor Frihet för kvalitet kan vidareut-ses som en-
veckling den decentralisering tidigare inletts och led iettav som som
den övergång till mål- och resultatstyming genomfördes inom helasom
den statliga verksamheten. Avregleringen och högskolornas ökade fri-
het syftade bland till stärka kvaliteten i utbildning och forsk-annat att
ning främja förnyelse mångfaldoch inom högskolan. Utredningensamt

uppföljning 1993 års universitets- och högskolerefonn RUT-93om av
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har sina delrapporter och sitt slutbetänkande Reform och för-genom
ändring belystSOU 1996:21 utvecklingen inom mellanhögskolan
1993 och 1996.

Enligt prioriterarRUT-93zs lärarna forskning före under-översyn
visning. Högskoleverket delade, enligt RUT-93, denna synpunkt. Detta
stöds också Grundutbildningsrådets årsrapport från 1993/94 därav en
studie visade Sverige de länder där de akademiska lärarnasäratt ett av

fokuseratintresse forskning. Allt tyder på liknande för-är mest att
hållanden råder idag. Regeringen i propositionen Högskolansanger
ledning, lärare och organisation prop. 1996/97:141 forskningsme-att
riter långt betydelse vid anställning och lönesättningär större änav pe-
dagogiska meriter. förändraFör detta skärptes kraven på pedagogis-att
ka meriter.

uppfattningfå hur lärarnasFör arbetstid fördeladesatt en om ge-
nomförde Högskollärarutredningen undersökning i form enkäten av en

institutioner"till antal Slutsatsen blev professorema tillbringarett att
del sinrelativt liten arbetstid inom grundutbildningen, 20 %aven ca av

arbetstiden. kan också skillnadenDet mellan olika institutio-noteras att
avsevärd. enkät visadeEn lektorema läggerattner var arman ner

knappt sin tid på forskning adjunktema40 % och drygt Enligt10 %.av
UHÄ-rapportHögskolans lärare kommer till tals 1991:22rapporten

ägnade disputerade lärare vid universitet och fackhögskolor knappt 20
sin arbetstid undervisning% åt och knappt 40 % arbetstidenav av

forskning.
betänkandet för högskola iI Lärare utveckling SOU 1996:166,

vilken den nuvarande tjänsteorganisationen vid uni-är översynen av
versitet högskolor,och konstateras den nuvarande tjänsteorganisa-att
tionen saknar tillräckliga incitament för lärare prioritera utvecklingatt

förnyelseoch utbildningens innehåll och metoder. Utredningenav me-
bl.a. de befordringsgrunder särskild vikt ihögskole-attnar av som ges

förordningen ofta för liten hänsyn till den pedagogiska skicklighe-tas
Vid professorstillsättningar i praktiken den vetenskapliga meri-ärten.

Äventeringen avgörande. vid tillsättning tjänst lektor-av som som
oftast har undervisning huvudinnehåll- vetenskapligadenvägersom
meriteringen i de flesta fall innebär lektor, hu-Dettatyngst. att en som
vudsakligen sig undervisning,åt inte meriterar sig i någon högreägnar

förgrad professur eller för lektorat. vill meriteraDenett annaten som
isig nuvarande tjänsteorganisation stimuleras alltså inte sigägnaatt

undervisning. Undervisningen blir, karriärsynpunkt, bör-ur snarare en
da. Lärarutbildningskommittén bedömer denna situation högstsom

"Z finns redovisade i slutbetänkandetSvaren for högskola i utvecklingLärare
SOU 1996: 166.
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otillfredsställande, undervisningeftersom borde stimu-viktig ochvara
lerande för alla lärare eller forskare.äroavsett om man-

dagens lärartjänster med tillsvidareförordnandeAv det endastär
adjunktstjänsten inte doktorsexamenhar eller vetenskaplig skick-som
lighet behörighetskrav. finns behov lärare med erfa-Det t.ex.som av

inom lärarutbildningen.renhet från skolvärlden I dagens meritvärde-
ringssystem dessa erfarenheter begränsat värde. Kommittén villär av
därför betona vikten högskolan utvecklar meritvärderingssystemattav

beaktar den kompetens lärare i förskola, förskoleklass, skola,som som
fritidshem och vuxenutbildning besitter.

Regeringen har i propositionen Högskolans ledning, lärare och or-
ganisation framhållitprop. 1996/972141 högskolan ställs inför alltatt

pedagogiska utmaningar i takt med antalet studenter ökar.större att
vikt borde därför läggas vid pedagogiskaStörre meriter och pedagogisk

skicklighet vid tillsättningar. finns idag metoder för värderingDet av
meriterpedagogiska och enligt regeringens mening bör Högskoleverket

aktivt verka för deras fortsatta utveckling.
Riksdagsbeslutet innebar ändring Högskolelagen. skallNu så-en av

professor,väl lektor vetenskaplig kompetens, ha pedago-utöversom
gisk skicklighet. högskoleförordningenI pedagogisk skicklig-attanges
het bör in i lika hög grad den vetenskapliga vid prövningvägas som av
behörighet för anställning professor. Vidare skall adjunkt vi-som som

särskild pedagogisk eller skicklighet, också kunna anställassat annan
lektor.som

bakgrund denna historiskaMot översikt konstaterar Lärarutbild-av
ningskommittén många utredningar har genomförts och för-mångaatt
slag till hur kvaliteten kan höjas inom den akademiska undervisningen
har framförts mycket återstår Flertalet utredningargöra.att att tarmen

eller mindre avstånd från befattningsutbildning för lärare vidmer en
universitet och högskolor. betonas dels betydelsenDäremot utbild-av

efterning i någon form tjänstetillsättning, dels det angelägna i att ut-
veckla pedagogiskaläramas kompetens både för undervisningen och-
för den meriteringen.egna

Kommittén bedömningen varje lärosäte bör för någongör att svara
form initial lärarutbildning exempelvis obligatorisk, pedago-av en-

förgisk kurs säkra hög pedagogisk kompetens hos dematt en som-
skall arbeta i lärarutbildningen. Vad sådan utbildning kan innehållaen

förbedömer varje lärosäte. finns närvarande pedagogiskaDet kurser av
omfattning från någon dag till några veckor vid många univer-en upp

sitet och högskolor få exempel på lärosätet ställer krav påattmen pe-
dagogisk utbildning för sina lärare. sådantEtt emellertid Umeå uni-är
versitet har veckors pedagogiskt introduktionsprogramettsom sex som

krav för den anställs vid universitetet.ett som
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för fördjupning denKommittén också att ett avprogram enanser
lärarutbildning bordeinitialpedagogiska kompetensen utöver en --

för lärarutbildning.angelägenhet för de lärosäten som ansvararvara en
påpeka kompetensfördjup-viktigt i sammanhanget dennaDet är attatt

ärinne i systemet. Mångariktas de lärarening också måste mot som
meriter lärare förskola,rekryterades sina goda inomdessa somav

möjligheterhar därefter hañ begränsadeskola och fritidshem attmen
justpedagogiska kunnande för undervisning inomvidareutbilda sitt

högskolan.
lärarutbildning ellerinnehåll för initialpekaSnarare än att ut en

kommittén i följande avsnitt någrafördjupningsprogramför ett anger
lärarutbildningenalla lärare börcentrala områden i engagerassom

strategiska förslagKommitténs13.4

områdenbetänkandet pekat antalLärarutbildningskommittén har i ut ett
behöva utveckla för kunnai lärarutbildningen bedömslärare attsom

kommitténs förslag till struktur förförväntningardemot ensomsvara
avslutande avsnitt lyfter kommit-lärarutbildning innebär. dettaIen ny

gäller samspelet mellan olikafram fem utvecklingsområden.tén Det
pedagogiska kompetens, denlärarutbildningstraditioner, lärarnas veten-

lärarutbild-mellan teori och praktik iskapliga kompetensen, samspelet
utveckla samspelet mellan lärare ochningen och nödvändigheten attav

lärarstudenter.

lärarutbildningstraditionersamspelet mellan olikaUtveckla

lärarutbild-konsekvent ordetKommittén har eller mindre använtmer
Självfalletlärarutbildningen har diskuteras.i singularisformning när

antal universi-lärarutbildning. finnsfinns det inte Det stortetten
lärarexamina och lärarutbild-med lärarutbildning, fleratet/högskolor

flera lärarutbildningar. varjemed andra ord Inomningsprogram, pro-
lärarutbildningstraditioner parallellt. Kom-verkar dessutom fleragram

kunskapstraditio-central kvalitetsfråga olikamittén det attser som en
detbåde på det principiella och påframträder i utbildningenner -

med-behöver i sin utbildning påpraktiska planet. Lärarstudentema ett
olikamed olika kunskapsfonner,och konstruktivt arbeta mötasättvetet

uti-värdefrågor och traditionerkunskapstraditioner, diskutera ämnenas
från olika utgångspunkter.

kommittén har refereratde utvärderingar lärarutbildningen,I somav
lärarutbildningstraditioner. Lärarutbildning-olikatill, uppmärksammas
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ifrågasmältdegel åsikter, värderingarutgör och verklighetsfö-en en om
reställningar. Mångfalden ifråga högst påtaglig i lärarut-synsätt ärom
bildningen och olika för för inflytande och förutrymme,grupper agerar

de skall få genomslag i utbildningenatt synsätten Genomegna att
lärarna olika traditioner och har olika bakgrunderrepresenterar och
erfarenheter den yrkesverksarnhet de skall utbilda för, uppfattar deav
lärarutbildningens uppdrag olikapå och förmedlar dessa olika före-sätt
ställningar till studenterna. har olikaDe attityder till de studerande, oli-
ka kunskapssyner och skiljer sig ifrågaåt preferenser för undervis-om
ningsformer, bedömning och examination. Lärarna i förhållandeagerar
till tydligt urskiljbara undervisningsmodellerJ"

En modell de lärare undervisningenrepresenteras styrav som ge-
mycket påtagligt de akademiska kunskapernaatt sätta i fokusnom egna

och kontrollera riktningen på frågandet. För studenterna gäller det att
det läraren förväntar sig. Lärarna definierar här studen-avge svar som

tolknings- och handlingsutrymme.ternas
undervisningsmodellEn företräds lärare främst sigarman av som ser

handledare/mentorer. då frånDe utgår studenternas erfaren-som egna
heter inbjuderoch ofta till dialog. Undervisningen präglas öppnaav
frågor eftersom det enligt dessa lärare inte finns några rätta svar,
tolkningsprocesser och problematiserande studenternas förförstå-ett av
else.

tredjeEn undervisningsmodell blandform de tidigare:utgör Ien av
undervisningen uppmärksammas studenterna på vad undervisassom
och hur bör undervisa. Lärarna förankrat sin undervisning i erfa-man
renheter från sin tid lärare i skolan. De förmedlar därför främstsom

73 vidareSe Ahlström, K-G., Jonsson, 1990.M. Handledning avslöjar lärar-
utbildarnas dolda pedagogiska åskådningar och privata läroplaner. KRUT, nr.

Alexandersson,57; M. 1995. Lärarutbildningen och läroplanen kompli-ett-
förhållande. I Didaktisk tidskrift, Askling,cerat Ahlstrand,B., Col-E.,nr

UHÄ-rapport;nerud, 1991.G. likvärdigEn lärarutbildning 1991:8. Stock-
UHÄ;holm: Carlgren, 1992. På enhetlig lärarutbildningväg Enmot en

studie lärarutbildares föreställningar i refonnskede. Pedagogisk forsk-ettav
ning i Uppsala 102. Pedagogiska institutionen. Uppsala universitet; Dessen, G.
1992. Professionell didaktik. Intervjustudie med erfarna lärarutbildare. Insti-
tutionen för pedagogik. Högskolan för lärarutbildning i Stockholm; Englund,

1996.T. Strategisk utvärdering grundskollärarutbildningen. Grundskol-Iav
lärarutbildningen 1995 En utvärdering. Högskoleverkets rapportserie 1996: l-
R.
74 Beach, 1995.D. Making Sense of the Problems of Change: An Ethno-
graphic Study of Teacher Education Reform. Göteborg Studies Educa-Ina
tional Sciences 100. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis;
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relaterade erfarenheteroch personligt metoder tilloch stu-egna mer
dentema.

Lärarutbildningen således mötesplats för lärare med olika erfa-är en
renheter och strävanden. undervisningen studenterna därförI möter
olika ideal, pedagogiska och ideologier. Istället för slätasynsätt överatt
dessa skillnader bör lärarutbildningen, enligt kommittén, lyfta fram och
problematisera olikhetema. sker bäst olikaDet perspektivattgenom
möts.

Samspel och kommunikation gestaltar sig lokalt olika och in-på sätt
traditioner påverkarstitutionella regler och lärarutbildningen. Varje

krañfáltlärosäte utvecklar inom t.ex. konkurrerande värderings-ett
policy mycket starktmönster påverkar lärarutbildningen,en egen som

medför lokala maktstrukturervilket olika försätter gränseratt en re-
praktiken.forms möjlighet slå igenom i Skall den reformeringatt av

lärarutbildningen kommittén föreslår kunna få genomslag måstesom
utveckla förståelse för hur kompliceradevarje lärosäte i lä-processer

påverkas det lokalararutbildningen sammanhanget.av
Lärarutbildningskommittén det naturligt olika kun-attser som

skapstraditioner framträder i utbildningen och därmed kan utgöra en
del kunskapsbasen för de blivande lärarnas yrkeskompetens. Ansva-av

för lärarutbildningens karaktär yrkesutbildning kan intehellerret som
kunskapstradition,hänskjutas till enskild till något enskilt ämnesom-en

avgränsadråde eller till lärare. Utbildningen utfor-måsteen grupp av
genomföras i samspel mellan olikaoch intressen och traditioner,mas

i tvärinstitutionell samverkan mellan olika ämnesföreträdare ocht.ex.
praktikskolor partnerskolor. samspel hämmas integrationUtan den

lärarutbildningensoch utveckling olika delar nödvändig förärav som
utbildningsmålen skall kunna nås.att

samtligai den mening verkar i lärarutbildningenKonsensus, att som.
specifika frågor,alltid skall i knappast möjligt. enligtDetär är,enas

kommitténs övertygelse, varje högskolelärares uppgift attsnarare ur
mellan det olika synpunkter önskvärda, ochdet nödvändigamötet ur

det möjliga formulera sammanhängande idé vad lärarkompetensen om
utbildning.och hur sådan kompetens kan grundläggas Detär genom

konkretiseras,denna idé skall utifrån skilda perspektiv, iär som en
förstruktur lärarutbildningen och för den detaljeradeutgörsom ram

utbildningsplaneringen. sådanFör skall komma till ståndatt en process
fordras systematiskaåterkommande, och långtgåendemöten ett sarnar-

samtliga lärare i lärarutbildningen.bete mellan Kommittén attmenar
olika lärartraditionerdetta kan ske och arbetar sida vidmötsattgenom

75 Jfr. Skolutveckling Lärarutbildning.och Anders Lokander.PM 1998-03-09.
Mälardalens högskola.
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sida för tillsammans utveckla lärarutbildningen. Lärarutbildnings-att
kommittén föreslår därför högskoleledningen lärosätevid varjeatt ut-
vecklar långsiktigt handlingsprogram för hur olika kategorierett av

lärarutbildningenlärare i skall komma för lära varandraattsamman av
så den kompetensen utvecklas.att gemensamma

Under utredningens gång har kommittén vid antal tillfällen blivitett
påmind de medverkar i lärarutbildningen inte alltid har kun-attom som
skaper lärarutbildningens komplexa uppdrag dvs. hög-attom vara en-
skoleutbildning med yrkesinriktning och medel för förverkligaett atten
samhällets intentioner med förskolan, förskoleklassen, skolan fri-och
tidshemmen och vuxenutbildningen. självfalletDet det lokalaär ytterst
lärosätets utveckla denna kunskap också nationelltatt ettansvar men

Lärarutbildningskommittén föreslår Högskoleverket ochattansvar.
Skolverket i samverkan anordnar lokala, regionala och nationella semi-

syfte stödja dennanarier i kunskapsuppbyggnad.att

Utveckla lärarnas pedagogiska kompetens

högskoleutbildningI all den pedagogiska skickligheten hos lärarnaär
förutsättning för kvalitet skall kurma utvecklas och bibehållas.atten

Pedagogisk skicklighet lyfts därför fram bådei centrala och lokala för-
ordningar. Enligt huvudregeln i 4 kap. § i högskoleförordningen7
krävs för anställning universitetslektor vetenskaplig kompetenssom
doktorsexamen eller motsvarande pedagogisk skicklighet. Församt
anställning universitetlektor inom konstnärlig verksamhet krävssom
förutom pedagogisk skicklighet konstnärlig skicklighet.

det gäller universitetsadjunkt skall denne,När enligt huvudregeln i 4
kap. i högskoleförordningen,13 § efter ansökan kunna befordras till
universitetslektor behörighet för anställning universitetslektorom som
har uppnåtts. innebär den, harDetta avlagt doktorsexamen elleratt som
uppnått motsvarande vetenskapliga kompetens har visat den välsamt
vitsordade pedagogiska skicklighet normalt krävs för anställningsom

universitetslektor, skall kunna befordras. universitetsadjunktEnsom
kan befordras till universitetslektor behörighetskraven inteäven ärom
uppfyllda. gäller dock bara adjunktenDet har visat särskild peda-om
gogisk skicklighet eller särskild skicklighet utveckla och leda verk-att
samhet och personal vid högskolan eller visat särskild förmåga att sam-
verka med det omgivande samhället.

vad med pedagogisk skicklighetMen Kommittén har inteavses av-
sikten till fullo utreda detta begrepp vill ändock deklarera sinatt men
tolkning uttrycket. tolkning då i förhållande tillDenna de läraregörsav



1999:63 Lärarna lärarutbildningenSOU 291i

lärarutbildningen förväntas kommitténsverkar i och omsättasom som
förslag.

påKriterier pedagogisk kompetens

lärarutbildningen läraNågot förenklat kan lärarna skalisäga attman
skapa förutsättningarstudenter lära hur skall för eleversig attatt man

denna formulering finns flera parallellakan lära DeIsig. processer.
för elevers förprinciper gäller lärande gäller studenterna och försom

deras dvs. lärarna i lärarutbildningen. kapitel diskuterarlärare I 4-
kommittén lärarens centrala uppgifter; den in-mest atten av arrangera

lärlärningssituationer så någon sig något. gällerDetsammaatt annan
för lärare i lärarutbildningen. pedagogiskt kompetent lärare i lärar-En
utbildningen hanterar det innehåll beskrivs i utbildnings- och kurs-som

studenterna kan tillgodogöra sig kunskapsstoffet. kom-planer så Iatt
förmågan identifiera,ingår också utnyttja och, möjligt,attpetensen om

utvidga det tolknings-, handlings- och värderingsutrymme lärarar-som
erbjuder. Vidare ingår kunna förtrogenbetet med vad under-att vara

visning och lärande och förstå den interaktiva mellanär att processen
den lär och den skall utveckla kunskap.utsom som

inte bara i högskoleförordningen uttrycket pedagogiskDet är som
lärarnasskicklighet används kompetens diskuteras också inär utan ut-

hur akademiska undervisningenredningar den skall kunna utveck-om
Lärarutbildningskommittén väljerlas. använda uttrycketatt

kompetens framför det uttrycket pedagogisk skicklighet. Ut-gängse
trycket pedagogisk kompetens används också i Högskoleutredningens

kompetens villkor ibetänkande Frihet, grundutbildningensansvar, -
högskolan. Kommittén uppfattar begreppet skicklighet kanatt upp-
fattas inövad färdighet. lärarskicklighet harslags Begreppetettsom
därför inte lärarstudentemas framtida kompetens har dis-använts när
kuterats. Vad med kompetensbegreppet har kommittén ingå-som avses
ende diskuterat i kapitel högskoleförordningens mening kan peda-I

fall omfatta förmågagogisk kompetens i så planera, genomföra ochatt
undervisning.utvärdera

Till planering hör formulera utbildningsmål, välja undervisnings-att
stoff och metoder, välja eller själv utarbeta studie- och undervisnings-
material utforma och tidsplan för undervisningen. Peda-och program
gogisk kompetens omfattar dessutom systematiskt arbete med att ut-
veckla olika undervisningsfonner föreläsningar, seminarier,t.ex.-

76 redovisning iSe vidare i för högskola utveckling SOU 1996: 166.Lärare
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handledning kurs-också eller programutvecklinguppsatserav men-
och övrigt pedagogiskt utvecklingsarbete.

pedagogiska kompetensen omfattarDen naturligtvis också genom-
förandet undervisningen dvs. hur läraren uppträder gentemot stu-av -
denterna, hur väl han förmår förmedla kunskaper, färdigheter och atti-
tyder och hur han lyckas stimulera studenternas aktivitet. Det kanegen

innebära tillskapa kontinuerliga arbets- och seminariegrupperattt.ex.
så studenterna har kreativ miljö verka På så erbjudssättatt att stu-en

rum7denterna kollektivt studentkamraterdär träffas regelbundetett
under utbildningen.

Med utvärdering i detta sammanhang både bedömning in-avses av
dividemas studieresultat examination och utvärdering utbildnings-av

de ramfaktoreroch påverkar den studenternas förut-processen som -
sättningar, studiearbetet, kursplaner, undervisningsmetoder, undervis-
ningsmaterial Också lärarens förhållningssätt till undervisningenm.m.
och till studenterna faktor beakta: lyhördheten för studenternasär atten

intresset för förmåganbehov och utveckla och förnyasamt att un-- -
dervisningen. också nödvändigt kunnaDet motivera sin undervis-är att
ningspraxis och reflektera den i belysning relevant pedagogisköver av
teori och systematiserad erfarenhet.

försök dela samlingsbegreppetI pedagogisk skicklighetett att upp
fördiskuterar Lärare högskola i utveckling SOU 1996:166 olika

komponenter kompetensbygger denna Lärarut-gemensamtsom upp
bildningskommittén dessa komponenter har relevans förattmenar
samtliga lärare undervisar i lärarutbildningen behöver fördju-som men

och kompletteras. första komponentenDen gedigna ochutgörspas av
aktuella kunskaper i det undervisningsämnet. betänkandetI Frihet,egna

kompetens uppfattasSOU 1992:1 denna den väsentli-ansvar, som
beståndsdelen i lärarnas kompetens. Iden grundläggande utbild-gaste

ningen skall läraren ofta meddela undervisning områden,över större
ibland kanske hela disciplinen, vilket talar för särskilt behovöver ett av
breda kunskaper. förmåganI syrmerhet krävs dock tillsammans medatt
andra lärare/forskare i lärarutbildningen föra frånkunskapersamman
olika discipliner till helheter exempelvis tillsammansatta tema-mer -
tiska eller tvärvetenskapliga studier.

komponentEn i den pedagogiska kompetensen förmå-utgörarman
strukturera och organisera kunskapsstoff detta blir tillsåatt ett attgan

7 Lindfors, 1996. skrivaH. Att C-uppsats. Olika organiserasätt att uppsat-
sarbetet och handleda studenter. Delegationen för kvalitetsutveckling.att
Skriñserien Göteborgs universitet.18.nr
m Framställningen grundas delvis redovisningenpå i betänkandet, vilken tagit
utgångspunkt i från Linköpings universitet.expertrapporten
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utformadväl undervisning. Hit hör förmågan in olikaäven sättaatten
problem i sammanhang och logiskstörre strukturett att ge svar
frågor från studenterna. kommitténSom det behöver lärarna fram-ser
för allt utveckla förståelse för vilka problem frågoroch de blivandeen
lärarna ställs inför både under utbildningen och utexamineradesom-
lärare. Vilka förgivettagna perspektiv inom deras ämne/ämnesområde

så självklara och grundläggande de aldrig och därförnämnsatt gör
det innehåll de skall förmedla till sina elever blir abstrakt elleratt oen-

gagerande° I kapitel förändrat4 Ett uppdrag för lärarutbildningen
framför kommittén lärarna i lärarutbildningen behöver utveckla för-att
ståelse hur det innehåll de förmedlar uppfattas studenternasav ur per-
spektiv. dåFörst kan lärarna få klart för sig vad försvårt andraärsom
och varför också hur det komplexa kan begripligt. Vadgörasmen som

centralt inom inte självklart i förhållandeär till de blivandeämne ärett
lärarnas kommande yrkesverksamhet.

förmedlaFörmågan och intresse för tillatt ämnet stu-engagemang
denterna kan betraktas tredje komponent i den pedagogiskasom en
kompetensen. Studenter blir djupt intresserade klararämnetsom av
mycket inlärningen på hand och blir mindre beroende lära-av egen av

handledning. Engagemanget och intresset hos läraren torde i sinrens
ofta ha samband med hög vetenskaplig ellertur ämnesteoretiskett

kompetens vetenskapligt mindre kvalificeradäven lärare kanmen en-
självfallet visa denna förmåga.

fjärdeEn komponent hänger med förmågan aktiveraattsamman
studenterna till lärande. kapitelI har4 kommittén diskuterat be-eget

kunskapsbildning och då talat det individuella lärandet.greppet om
Genom undervisning skall studenterna tillägna sig för dem kunska-nya

erfara och hantera helt eller delvissätt problem ochatt situ-per, se, nya
ationer. skall medDe andra ord utveckla både förmåga läraatten men
också förståelse hur de själva lär. Studenterna skall därför arbetaav
med uppgifter innebär de problematiserar förgivettagan-attsom egna
den främst reflektion erfarenheter i förhållande tillövergenom egna

kunskapsområden.olika Utgångspunkten det studenten självär äratt
måste för sitt lärande, och läraren endast kan fun-eget attsom ansvara

stöd, katalysator. pedagogiskaDen förmågan handlarettgera som en
här problematisera stoffet, ibland också det till självklara,attom synes
så frågeställningarna de tillrättalagda lösningarna hamnaratt änsnarare
i fokus. Denna pedagogiska förmåga kan också visa sig i formulering

arbetsuppgifter studenterna självständigt skall lösa med tillgångav som
till handledning. Detsamma gäller naturligtvis i fråga konstruktionom

79 Jfr. Säljö, Olausson,R., L. 1999. Kunskapsbildning och det moderna uni-
versitets uppgitter. Idéskiss. Göteborgs universitet.
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examensuppgiñer. problematiserande arbetssättoch Genom ettav prov
skolningstimulerar läraren också den kritiska och den vetenskapsori-

syftar till ifrågasätta och visa alternativentering bl.a. påattsom snarare
förmedla etablerade fakta till studenterna.enbartän att

mångfacetterade komponenterna i den pedagogiskaDen mest av
vilken den femte i denna beskrivning, förmågan tillkompetensen, är är

studenter. lärare välkommunikation med kommunicerar medEn som
fångar och behåller studenternas intresse, får förståelsesina studenter

budskap han vill förmedla och stimulerar till frågor.för de Detsom
handlar då förmågan skapa dialog med studenterna. Om dessaatt enom

ha svårigheter förstå teori eller metod den kom-visar sig äratt en en
skicklige läraren tillräckligt lyhörd för uppfatta varimunikativt svå-att

righeterna består och kan sedan erbjuda struktur,en annan en annan
utsiktspunkt, varigenom studenternas svårigheter kan avhjälpas eller

samband med undervisning i mindreåtminstone reduceras. I grupper,
enskilda studenter eller studievägledning kommu-handledning kanav

också innehållanikationsförmågan element empati ellersägas ett av
förinkärmande, förmåga visa förståelse studentens situation. Attatten

utarbeta läromedel, vilket inkluderar IT-baserade sådana, är en arman
Ävenform kommunikation med studenterna. kommunikationenomav

inte ömsesidig, det ändå rimligt framställning godadå ärär att se av
kommunikativaläromedel utflöde den förmågan. hand-Detettsom av

skapa intresse hoslar förmågan användaren och sådanaatt att geom
teori, modell eller förloppbeskrivningar de kanettt.ex. attav en en

uppfattas användaren.av
sjätte komponent förmåga till förnyelse och helhetssynEn är en som

kan sig flera uttryck. kan orienterad detDen ämnetta motvara egna
innebära förståelse för hur hänger hur skildaoch ochämnet samman

teorier och metoder bildar helhet, på meningsfullt defi-sättettsomen
i förhållande till andra discipliner. innebär kunskapernierar Detämnet

disciplinorienteradevidare kapitel 4. helhetssynense Denämnetom
naturligtviskan också slag hel-Ettämnen. annatavse en grupp av av

utbildningssituationen och samspelet mellan olikahetssyn självaavser
olika undervisningsmetoder eller former för lärarstöd, lärome-aktörer,

Ännudel, examination form helhetssyn kan lärarensetc. en av avse
förmåga in och undervisningen i sammanhang,sätta ämnet störreatt ett
inom utbildningsområdet/fakulteten/högskolan/universitetet eller i för-

förutsätt-hållande till omvärlden. sådan helhetssyn kanEn ses som en
ning för meningsfullt fömyelsearbete avseende utbildningens inne-ett
håll, organisation eller arbetsformer. Vilja och förmåga sigatt engagera
i förnyelse utbildningen mått på pedagogisk kompetens, iär ettav syn-
nerhet leder till ökad kvaliteti studenternas lärande. redandet Menom

med utbildningen, risker,modet experimentera pedagogiskaattatt ta att
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bör uppfattaspröva viktig delvägar i den pedagogiskanya som en
kompetensen.

Utveckla former för dokumentation lärarnas kompetensav

För utveckla den pedagogiska kompetensen behöveratt denna doku-
och planeras. Varje lärosäte väljer självfalletmenteras här den modell

bäst leder till den pedagogiska kompetensen utvecklasattsom men
också hur den bäst bör dokumenteras. Kommittén här exempletanger
pedagogisk meritportfölj form för dokumentation lärarnassom en av
kompetens. sådanI redovisar och samlar lärare successivt sina do-en
kument, tankar och erfarenheter kring pedagogiska frågor de be-samt
dömningar andra gjort lärarens insatser. Kommittén har haftsom av
möjlighet del erfarenheterna från sådantatt ta med peda-ett systemav
gogiska meritportföljer vid Utrechts universitet i Holland och fleraser
fördelar med detta. Enligt vad kommittén erfar används denna metod

också vid flera universitet och högskolor i Sverige. Det över-numera
gripande syftet i förhållandevis enkelär modell medatt s.k. merit-en
portföljer tydliggöra vilken kompetens och vilka meriter skall vär-som
deras hos lärare. Tanken varje lärare efter hand skallär atten uppmunt-

bygga och systematisera sina personligaatt meriter i enlighetras upp
med de olika meritportföljemas konstruktion. kanDet då gälla områden

pedagogisk kompetens, vetenskaplig kompetens också ledar-som men
skaps-, utvecklings- och samverkansformåga.

Utveckla den vetenskapliga kompetensen

Behovet utveckla den vetenskapliga kompetensen har ingåendeattav
behandlats i kapitel 12 forskningsstrategiEn för lärarutbildning och
pedagogisk yrkesverksamhet, vilket kommittén hänvisar till. förslagDe

där gällande forskningsstrategi,presenteras struktur försom en en ny
forskarutbildning för lärare och vetenskapsområde får betydan-ett nytt
de konsekvenser för de lärare på olika verkar i lärarutbildning-sättsom

Lärarutbildningskommitténs förslag breddad forskningsbasen. om en
för lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet medför möjlighe-

för antal institutioners medverkan iter lärarutbildningen.ett stort Det
innebär alla institutioner kommer medverkaatt i utbildningenattsom
skall ha utvecklad vetenskaplig bas och forskningsmässigten engagera
sig frågori berör pedagogisk yrkesverksamhet. Skall fördjupadsom en
kunskapsutveckling inom lärarutbildning och pedagogisk yrkesverk-
samhet komma till stånd förutsätter det utökning antalet forskar-en av

1819-0986Attlåra...
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lärarutbildningen. med lärarut-utbildade lärare i Respektive lärosäte
forskningsresurserbildning bör därför direkt anknutna tillbygga upp

handlingsprogramlärarutbildningen och utveckla så andelen lära-ett att
lärarutbildningen forskarutbildningi med ökar.re

teori och praktikUtveckla samspelet mellan

Lärarutbildningskommittén det angeläget samtliga lärare iattser som
olika omfattning i forskning,lärarutbildningen på olika och i deltarsätt

utvecklingsarbete och utvärdering. arbete kan riktat för-Detta motvara
förskoleklass, skola, fritidshem, vuxenutbildning och lärandeskola, i

framför allt handlar det pedagogiskt yrkes-arbetslivet deattommen
kunskapsbildningverksamma för såväl kollektiv indivi-svarar som-

duell. gäller då följa utvecklingen inom det ämnesområdetDet att egna
delta i kompetensutveckling vikt förockså äratt annan som avmen

högskolans lärare medverkar iarbetet. Kommittén kom-närattmenar
skolväsendet tillförs högskolanspetensutveckling för lärare i lärare vä-

yrkesverksamhet.sentliga kunskaper pedagogisk fråga harDennaom
återkommande diskuterats i betänkandet. Lärarutbildningskommittén

samtliga lärare verkar i lärarutbildningen behöveratt ut-somanser
samverkan olika formerveckla kontakter och i med det omgivande

såväl spridning informationsamhället, vad gäller universitetetsav om
genomförande forsknings- och utvecklingsprojektverksamhet som av

för eller i samverkan med förskola, förskoleklass, skola, fritidshem och
vuxenutbildning.

till lärarutbildning kommitténden struktur föreslår kom-I ny som
den verksamhetsförlagda delen få ökad betydelse i jämförel-att enmer

praktiken. kapitelmed den aktuella 4 diskuteras den verksam-Ise nu
hetsförlagda delen, där det bl.a. framgår studenternas utbildning kanatt

vid kallade partnerskolor praktikskolor. Kommitténorganiseras så ser
det angeläget de lärare arbetar vid praktikskolomaytterst attsom som
betraktas lärare i lärarutbildningen och inte bara fungerar stödsomsom

praktikavsnittf lika betydelsefulla alla andrai avgränsade De är som
verkar i lärarutbildningen. Partnerskoloma eller delärargrupper som

skolor på medverkar i lärarutbildningen skall ingå isättannat ut-som
bildningen på jämställd fot. skall kunskapscentra för bådeDe vara

frånskolan och för högskolan där lärare båda verksamheterna tillsam-
med lärarstudenter får kunskap och olika bidrar till,på sättom,mans

utveckla den pedagogiska yrkesverksamheten. Lärarstudenternaatt

m Lärarutbildning i förändring s.Se vidare 53-54.
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kommer därigenom få budskapet de skall lära och sinatt att iav egen
yrkespraktik.

Genom den pedagogiska yrkesverksamhetenatt centraltutgör ett
kunskapsfält för studenterna blir den påtaglig och central del lä-en av
rarutbildningen. Lärare vid högskolan och studenterna får därvid möj-
lighet både följa och delta i lokalt utvecklingsarbeteatt och i forskning
kring pedagogisk yrkesverksamhet.

Kommittén de institutioner främst för lärarstu-attanser som svarar
dentemas ämnesstudier bör fördjupa sitt samspel med den yrkesverk-
samhet de utbildar studenterna för. Under utredningens gång har kom-
mittén kunnat konstatera det finns intresse vid såväl dessa insti-att ett
tutioner vid den pedagogiska yrkesverksamheten för samverkan.som

saknasDet dock kontaktvägar och mötesplatser mellan dessa verksam-
hetsområden.

kunnaFör klara den utveckling den tidigareatt s.k. praktikenav
fordras samspel mellan den pedagogiskanära yrkesverksamhetenett
och högskolan kring centrala frågor berör de blivande lärarnassom
yrkesutbildning. kanDet gälla frågor hur ämnen/ämnes-t.ex. om
områden tillämpas i konkreta sammanhang, hur elever utvecklar förstå-

förelse centrala begrepp principer,och hur elever utvecklas socialt, hur
skolor organiseras för skapa förutsättningar för elevers lärande ochatt
utveckling För yrkesverksamma lärare teoretisk fördjup-etc. utgör en
ning i dessa frågor möjlig karriärväg inom läraryrket. högskole-Fören
lärarna blir det möjlighet både vidga fördjupaoch sin högskole-atten
kompetens få praktiska och konkreta erfarenheter denattgenom av
yrkesverksamhet de utbildar studenter för.

Utveckla samspelet med lärarstudenterna

Studenternas brist inflytandepå inom högskolan har diskuterats i olika
utredningar Det inflytandet handlar inte främst den for-svaga om
mella strukturen för studentinflytande deras direkta möj-utan om egna
ligheter påverka utbildningen och verksamheten vid högskolan.att En
stärkt studentrepresentation i beslutande leder inte automatisktorgan
till studentinflytandet i den vardagliga studiesituationenatt stärks t.ex.-
i undervisningen. Undervisningens uppläggning och pedagogiken visar
sig påverka graden studentinflytande. Exempelvis såväl stu-av uppger
denter lärare vid de institutioner förändrat sin undervisningsom som

m Avsnittet bygger dels på utredningen studentinflytande inom högskolan
DS 1998:51, dels på skrivelser till kommittén från och med företrädaremöten
från olika studerandegrupper.
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problemorienterad uppläggningproblembaserad eller att stu-mot en
utvecklat sittanser högre grad de hadedentintlytandet stärkts. De att

undervisning.traditionell Destudenter harkritiska tänkande än ensom
förberedda för livet efter studierna.bättretycker också de äratt

kunskaperlärarstudentemasLärarutbildningskommittén attmenar
lärarutbildningen.betydelsefulla i utvecklingen Ioch erfarenheter är av

studen-beroende påstudentinflytandetoch mycketmångt är av synen
eftersom lärarutbildningKommitténinom högskolan.roll atttens anser

med-studenten, oundvikligen,måstestudenterkretsar runt ses som en
medansvarig för verksamheten där. Somoch därmed ocksåaktör som

planering och genomfö-studenten bidra tillbåde kan och börmedaktör
studentintlytande bådeblirundervisningen. Med dettarande synsättav

medansvarigmedaktör ochoch självklarhet. Såsomnödvändighet enen
innebär inteefterfrågas och beaktas.åsikter Dettamåste studentens en-

verksamheten i vidskyldigheter delta irättigheterbart även attutan
läsautbildning innebär inte barahögskolan.bemärkelse inom Högre att

för, detmedaktör och medansvarigocksåför attutan varaen examen
liv.akademiska lärosätets inre

studenternasgenomförs speglar ofta påkursutvärderingarHur synen
självklart do-inflytande Lärarutbildningskommittén det attser som

frånlöpande arbetet-reguljärt inslag i detkumentation tillgörs ett
insikten utbildningens kvalitet.för ökastyrelsenivåkurs- till att om-

eller synpunkter på utbildningen,föreställningarLärarstudentemas om
studieinsatsen skall regelbundet inhämtasstudiemiljön och den egna

Doku-självvärdering och utvecklingsarbete.förunderlagoch utgöra
Lärarutbildningskommitténför sin skull.får aldrig skementation egen
användande kan förbättras.kursutvärderingamasövertygadär attom

feedback till studenterna. Lärarstu-det viktigt medminstInte är mer
kursutvärderingamasförbör ocksådentema störreta ett genom-ansvar

föra fram kursutvärde-åläggasInstitutionema kanförande. t.ex. att
anledning dessavidtagits medåtgärder harringsresultat och de avsom

Kursutvärderingar skulle då upplevasstudentgrupp.för nästa me-mer
ochtidigare kritiksjälv kan delstudentenningsfulla, eftersom ta av

till.kritiken lettförändringarvilka
studentenmedansvarig fårmedaktör ochKommittén att sommenar

lärarutbildningen. Lärarstudentemafömyelsearbetetviktig roll i aven
betydelsefulloch erfarenhetersina kunskaperkan med resursvara en

1 vid Göteborgs universitet. Emestam,genomfördvidare studieSe en
Studentkom-universitetets kvalitetsarbete.ochGöteborgs studenter1999.

GöteborgsSkriftserienkvalitetsutveckling. 28.förmittén, Delegationen nr
universitet.
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det gäller bidra till kvalitetsutvecklingen och dynamiken inomnär att
högskolan.

13.5 Sammanfattning av

Lärarutbildningskommitténs bedömning
och förslag

Lärarutbildningskommittén menar

kraven på pedagogisk kompetens måste högt på dematt sättas0 som
utbildar lärare för god kvalitet på utbildningen skall kunnaatt en
uppnås; lärarutbildningen unik i den bemärkelsen lärarensär att eg-

kunskaper, organisera undervisning och förmåga bärasätt att attna
fram och tydliggöra den pedagogiska kompetensen bådeutgöregna
arbetsform och det centrala studieobjektet,

det krävs ökad kompetens hos lärarna i lärarutbildningen ifrå-att0 en
förtrogenhet med lärarutbildningens syften och mål samtga om

medvetenhet den rollen i det sammanhangstörreom egna som en
sammanhållen lärarutbildning utgör,

varje lärosäte dels bör för någon form initialatt0 svara av
lärarutbildning för säkra hög pedagogisk kompetens hosatt en
dem skall arbeta i lärarutbildningen, dels utveckla ettsom program
för fördjupning den pedagogiska kompetensen,en av

alla lärare lärarutbildningeni bör frågori beröratt0 engageras som
den pedagogiska och vetenskapliga kompetensen, samspeletegna
mellan teori och praktik i lärarutbildningen och nödvändigheten av

utveckla samspelet med lärarstudentema,att
högskoleledningen vid varje lärosäte bör utveckla långsiktigtatt ett0

handlingsprogram för hur olika kategorier lärare i lärarutbild-av
ningen skall komma för lära varandra så denatt attsamman av ge-

kompetensen utvecklas; Högskoleverket och Skolverketmensamma
bör i samverkan anordna seminarier i syfte stödja denna kun-att
skapsuppbyggnad,

alla institutioner medverkar i lärarutbildningen bör haatt0 som en
utvecklad vetenskaplig bas och via forskning och utvecklingsarbete

sig i frågor berör pedagogisk yrkesverksamhet,engagera som
studenten skall medaktör och därmed ocksåatt0 ses som en som

medansvarig för verksamheten; då får studenten viktig roll i för-en
nyelsearbetet lärarutbildningen.av
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14 Dimensionering grundläggandeav

lärarutbildning

Inledning14.1

utredningens uppdrag ingår behandla frågor lärarutbildningensI att om
dimensionering. Utredningen skall analysera behovet lärare allapåav
nivåer speciellt på gymnasieskolans olika Förslag skallmen program.

åtgärderlämnas på bedöms erforderliga för täcka lärarbehovet.attsom
Särskild uppmärksamhet bör därvid åt gymnasieskolansägnas program
med yrkesämnen.

det följande redovisarI kommittén hur dimensioneringen denav
lärarutbildningengrundläggande tidigare har hanterats, motiv och me-

toder för styrning dimensioneringen de problem för-ärsamtav som
knippade med denna styrning. Styrningen dimensioneringentyp av av

lärarutbildningen principiellt perspektiv utvecklas i kapitelettav ur mer
Mål principer för16 och styrning lärarutbildning. Avslutningsvisav

diskuterar kommittén i föreliggande kapitel hur förslaget till strukturny
för lärarutbildningen och förändring antagningen till denna lärar-en av
utbildning kan användas för bättre klara anpassningen lärar-att av av
tillgången i framtiden.

lärarkompetensBehovet för gymnasieskolans yrkesämnen dis-av
lärarekapitelkuteras i Utbildning i7 yrkesämnen och behovetav av

lärare med specialpedagogisk kompetens i kapitel 9 förKompetens att
alla elever. kapitelI 15 Rekrytering till lärarutbildning behandlasmöta

lärareåtgärder för täcka behovet olikapå nivåer.att av

Kraftiga14.2 svängningar i

dimensioneringen lärarutbildningav

Lärarutbildningskommittén har tagit del officiell statistik över anta-av
let nybörjare och antalet examinerade från olika lärarutbildningen
Enligt detta material har antalet studenter börjat på olika lärarut-som
bildningslinjer/program varierat kraftigt åren. Diagram visarlgenom
hur antalet nybörjare på alla lärarutbildningar medsammantagna un-
dantag för påbyggnadsutbildningar har varierat från slutet 1970-av

Årsrapporter UHÄ/I-ISV." från
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från undertalet fram till dag. Nybörjama under perioden varierat 3i har
Variationen beror till delen på000 till 8 000 år.än större attmer per

försökt utbildningsvolymen till det prognosticerade nyre-man anpassa
för-kryteringsbehovet lärare. Nedgången i mitten 1980-taletav av

medstärktes kraftig neddragning ämneslärarutbildningen an-av en av
ledning införandet den grundskollärarlinjen start ht 1988.av av nya

gammalberodde dels sökintresset förNeddragningen på att ut-en
bli dels det frigöra förbildning förväntades lågt, sättett attvar resurser

utbildningen.och uppbyggnad denplanering av nya
variationema antalet nybörjare examina-följdEn är ävenattavav

låga antalet under andrationen har varierat diagram nybörjare2. Det
examinationenhälften 1980-talet har medfört nedgång i någ-t.ex.av en

kraftigaunder 1988/89-1992/93 ökningenår perioden . Densenarera
första hälftenantalet nybörjare under den 1990-talet motsvarasavav

examinationen.också ökningav en senare av
framgår också diagrammen antalet examina inte nårDet attav

antalet nybörjare. Sedan 1992/93 har antalet nybör-nivåer somsamma
examination-jare varit mellan och år. De årens7 000 8 000 senasteper

Skillnaden kan förklaras vissasiffror ligger på år.5 000 attavca per
fram del studenterstudenter inte fullföljer studierna till examen- en

blir anställda lärare innan de tagit sin vissaut samt attexamen- avsom
orsaker längre tid sig framuppehåll i studierna eller andra pågör tarav

normala studietid gäller för detill den 3,5-4,5 årän om somexamen
lärarutbildningsprogram.flesta dagensav

kapitel Rekrytering till lärarutbildning redovisar kommittén15I en
högskoleutbildningar i frå-jämförelse mellan lärarutbildning och andra

examinationsgrad.ga om
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lärarutbildningar utomAlla1979/80-1997/98nybörjareAntaletDiagram
specialpedagogutbildning sammantagna
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5000-

4000.

3000.

2000.
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11
specialpedagogexaminautomavlagda /ärarexaminaAntalet2:Diagram

7/98979/80-1 99perioden 1under

detidkraftigtvariera ärexaminationen kan överpå hurexempelEtt
förskol-utbildning tillutbildningarnaungdomspedagogiskaochbarn-
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lärare och fritidspedagog. Under 1980- och 1990-talen har den årliga
examinationen i omgångar minskat från 6 000 till 2 000 följdca som en

nedskärningarstora antagningen till utbildningen. Specielltav snabbav
har minskning varit under 1990-talet, då examinationen under fem-en
årsperiod gått från 5 000 till 2000 år diagram 3.ner per

6000

5000.

4000-

3000.

2000-

toEIDtor

Diagram Antalet barnpedagogiska motsvarandeexamina under perioden
1979/80-1997/98.

Variationer i omfattningen olika lärarutbildningar har förekommitav
tidigare.även Under några år i början 1970-talet låg examina-t.ex.av

tionen det på den tiden hette klasslärare dvs. lågstadielärareav som
och mellanstadielärare sammantagna på 3 000 examinaöver år.per
Sex år under de sista två åren 1970-talet, uppgick examina-senare, av
tionen för Ävenlärargrupp till mindre 800 år.än dessasamma per
skillnader berodde framför allt på variationer i antalet nybörjarplatser,

i sin baserades påtur behovet de olika lärarkate-som prognoser av av
gorierna.

Historien uppvisar således kraftiga svängningar i dimensioneringen
olika lärarutbildningar vilket, enligt vad kommittén erfarit,av många

gånger inneburit problem för högskolorstora med lärarutbildning,
främst vad beträffar anpassning lärarutbildarkåren och dess kompe-av
tensprofil. Variationerna i dimensioneringen har, fram till 1993, varit
centralt styrd och har i huvudsak syftat till i varje skede förse skolanatt
med tillräckligt, inte för antal lärare olika kategorier.stort,men av
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etableraddimensioneringsbesluten baserats påTrots prognos-att
inomläraröverskottsåväl lärarbristuppståtthar det ändåmetodik som

decennierna.under detillfällenfleralärarkategorier vid senasteolika
lärar-Även dimensioneringökadhar,de årenunder trotssenaste aven

ämnesområden.fleralärarbrist uppstått inomgenerellt,utbildningama
ledaförväntas1980-taletslutetbamkullama frånkraftigt ökadeDe av

gymnasieskolangrundskolan ochdelenlärarbrist i dentill senare aven
förutgångspunktemaochPrognosmetodikenåren.deunder närmaste

kapitel.detta Ifram ilängreutförligtdiskuteras meraprognoserna
kombinationkommittén problemet stortuppfattar ettkorthet avsom en

ochiprognosarbetetantagandenkortsiktigaoch iblandosäkraantal
vilkenlärarutbildningama,linje-/programkonstruktionenbundnaden av

tillskottsig idimensioneringen visarökning ettinnebär att t.ex. aven
kanDåtill fem årfyraarbetsmarknaden tidigast etttilllärare senare.av

felaktiga.sig ha varitantagandena visaantal av

planeringochdimensioneringMotiv för14.3

vårdområ-undantagmedutbildningsområde möjligenInget annat av
framtidadenförsökomfattandeför såföremålvaritdet har att styra
angivitsvanligenskällärarutbildningarna. Deexaminationen somsom

följande:dettaför är
tillelever haroch allaobligatorisk skolform rättGrundskolan är en-

statsmakter-uppfyller de kravskolutbildninglikvärdig somsomen
prak-idag iGymnasieskolanläroplaner.i gällande ärformuleratna

påbörjarårskullobligatorisk", dvs. 98%ocksåtiken en gym-av en
tagit på sigdärmedharStatsmaktemautbildning. ettnasial ansvar

lärare.utbildadeundervisningfåralla elevertill attatt avse
lärar-alla lärare harutvecklingoch dessviktigt för skolan attDet är-

debesättakanutbildade lärarebör det finnasDärförutbildning. som
går måstedetta intelediga.tidpunkt blir Omvissvidtjänster ensom

undervisningenförsaknarpersonalanställaantingenskolan av-som
eleveröka antaletrationaliserautbildning ellersedd attt.ex. genom

skol-ikvalitetenkanåtgärderi båda fallenklass äventyrasomper -
arbetet.

änskolväsendet kanfler lärareinte utbildarviktigt taDet är att man-
lärarut-inomför studenternaviktigtnaturligtvishand Detta ärom.

därigenomochryktelärarutbildningensförocksåbildningen, men
all-studenter. Hurlämpligarekryteraförmågasikt desspå lång att
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varligt skall på "överproduktion beror lärarutbild-påman se en
ningens värde på andra delar arbetsmarknaden.av
På grund konkurrensen och till viss delav stu-om resurser en- om
denter mellan olika utbildningssektorer bör volymen de utbild-av
ningar leder fram till examina med inriktning på läraryrket intesom

behovet, eftersomstörre än detta i kärvt budgetlägeettvara annars
skulle bort och utbildningsmöjligheterta från andra delarresurser av
högskolesektom.

Lärarutbildningskommittén för sin del naturligtvis det äratt ut-anser
omordentligt viktigt förskola, förskoleklass, skola, fritidshematt och
vuxenutbildning i alla skeden kan förses med erforderligt antal utbilda-
de lärare. Kommittén också det går försvara fler utbil-att att attmenar
das till lärare skolansän nyrekryteringsbehov.mot Densom svarar
ständigt ökande infonnationsmängden, den snabba teknik- och kun-
skapsutvecklingen och den snabba törändringstakten ställer krav på en
ständigt pågående utbildningsverksamhet i företag och organisationer
och beskrivs ibland behov livslångt lärande,ett behovettsom av av
lärande företag, lärande organisationer Det läraryrketsetc. utgörsom
huvudsakliga kompetens skapa förutsättningar för lärandeatt blir- -
således allt viktigare i andra verksamheteräven och andra samhällsek-

i skolväsendet.än Den professionelletorer lärarens kunskap lä-om
har vissa generella utgångspunkter och inslagroprocesser ärsom

tillämpbara och utvecklande också i andra sammanhang. lärarut-En
bildning och utbildade lärare tydligare bidrar med sin profession-som
ella kompetens inom andra områden förskolans, förskoleklassens,än
skolans, fritidshemmets eller Vuxenutbildningens skulle, enligt kom-
mittén, sarmolikt också bidra till höjning för såväl lärar-statusenen av
utbildningen för lärarprofessionen.som

14.4 Styrning och mål

I samband med 1977 års högskolereform inordnades all lärarutbildning
i högskolan. Utbildningens volym bestämdes planeringsramargenom

varje fastställdesår riksdagen i form antalet nybörjarplatsersom av av
för varje utbildningslinje och varje högskola. Ett underlag för plane-

UI-IÄringstalen fram inom med stöd lärarbehovsprognosertogs ut-av

4 kommitténSom uppfattar det har lärarutbildningena alltid varit fokuserad på
arbete inom skolväsendet -icke desto mindre det ganska vanligtär med lärar-
utbildad personal i rad andra samhällssektorer.en
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påSCBcentralbyrånStatistiskainomPIPrognosinstitutetförda av
Skolöverstyrelsen.uppdrag av

riksdageninte längrebestämmer1993högskolerefonnen an-Efter
skerIställetutbildningar. styr-olikapånybörjarplatser typertalet av
enskildaför demålregeringenochriksdagningen att angergenom

regle-ipreciserasutbildning. Dessatotalahögskolomas/universitetens
ellerförgälleruppdragi formhögskolornatillringsbrevet ensomav
vissaFörflerautformas på sätt.kanUppdragentreårsperioder.flera

examineradeantalhögskolavarje minstaför ettexamina t.ex.anges
treårspe-eller fleraunderproduceraförväntasi frågahögskolan ensom

börvolymendärutbildningsinriktningarvissaIblandrioder. anges
lärarutbild-öka. Inombörutbildningsvolymendärvissaochminskas

lärar-påbaserasoch deformerdessabådaförekommerningsområdet
Prognosin-utarbetadeochSkolverketbeställdabehovsprognoser avav
tillbaka.tidlångsedananvändsmodellerenligtvid SCBstitutet som

regleringsbrevenregeringen i1993/94-1995/96periodenFör angav
grund-l-7,grundskollärarexamenexamina:olikaförexamensmâl tre

flertaletabsolutaDetgymnasielärarexamen.och4-9skollärarexamen
angivnauppnå deintelyckadeslärarutbildningmedhögskolor exa-av

gymnasielärarexamenoch4-9grundskollärarexamenförmensmålen
treårsperiodensvidstudenterAntalettreårsperiod.dennaunder som
utbildningspro-femårigatillfyra-i deutbildningisigbefannbörjan

till derekryteringenexamensmålen ochangivnadeundersteggrammen
till förlånga uppvägapåräckte inte attvägarettåriga PPU-programmen

högskolorde flestaklarade att1-7grundskollärarexamenFörbristen.
grund-överskottbetydandetill prisetoftast ettmålenuppnå avavmen

Samhällsorienterande ämnensvenska ochinriktningmedskollärare mot
ochmatematikinriktningmedunderskottmotsvarande mot na-och ett

turorienterande ämnen.
treårsperio-tvåexamensmâl förregleringsbrevgällandel angesnu

grundskolläraretillutbildningenför2000-2002och1997-1999der
förplaneringsunderlaggymnasielärare. Dessutomtilloch4-9 ges

2003-2005. Entreårsperiodytterligareförutbildningar ensamma
plane-ochexamensmâlgällandeochtidigaresammanställning nuav

ihögskolornaochuniversitetenolikadefördelade påringsunderlag ges
nedan.tabell l

aktuelladeharhögskolorvissa rätt attobserverasbör geDet att som
gymnasielärarexamenoch/eller4-9grundskollärarexamenexamina

Högskolanbl.a.gällerfastställda. Detexamensmâlfåttintedettatrots
inomtidigarelärarutbildningdenövertagit gavsMalmö, somsom

högskolorAndrahögskola.Mälardalensuniversitet, somLunds samt
har4-9,grundskollärarexamenmål förhar fåttbaratabell 1enligt
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också utfärdarätt gymnasielärarexamen.attnumera Detta gäller bl.a.
Luleå tekniska universitet, Högskolan Dalarna och Mitthögskolan.

Tabell Examensmål och planeringstal för lärarexamina under perio-
den 1993/94-2005 för olika universitet och högskolor.

Gmnd Grundskollarrexamen4-9 Gymnasielararexamenskoll. ex
1-7

Examens- Examens-Examens- Examens- Planzs- Examens-Examens- Examens- Planzs-
målma mal mål törutsättn mal mål mal förutsättn

1993/94-1993/94- 1997- 2000- 2003 1993/94- 1997- 2000- 2003-
1995/96 19991995/96 2002 -2005 1995/96 1999 2002 2005

Uppsalauniv 310 480 530 560 380 450 470 540 580Lundsuniv 610 S80 1000
Göteborgsuniv 730 1100 840 500 330 100 670 720 770Umeåuniv 410 430 500 630 420 500 350 400 430Linköpings univ 290 390 315 440 290 250 250 270 290Luleå tekn univ 300 60 40 190 120
Karlstaduniv 500 300 370 500 330 100 250 310 340Växjö univ 370 160 290 310 210 60 120 195 190Örebrouniv 110 130 190 130 50 85 100Högsk.Dalarna 270 90 440 290
Högsk i Gävle 15 120 80
Högsk i Halmstad 60 40 50 50Högsk i Jönköping 360 30 170
Högsk. i Kalmar 300 30 190 120 10 80 100Högsk i Kristian- 400 380 250
stad

750Lärarhögski 980 810 1000 710 1070 780 940 1010Sthlm
Mitthögskolan 370 10 120 80

Summa 5970 4590 4000 5800 3780 3530 2950 3590 3860

OBS:perioden 1993/94-1996 omfattar sju terminer omläggning budgetåren.p.g.a. av
Övriga perioder omfattar tenniner. Källor: Statsliggaren för budgetåretsex 1995/96
VIII/U Regleringsbrev för budgetåretsamt 1999 avseende anslag till universitet och
högskolor m.m.

I gällande regleringsbrev också allmäntnu antalet hel-anges attmera
årsstudenter under treårsperioden 1997-1999 skall öka i förhållande till
perioden 1993/94-1995/96 på grundskollärarutbildningen med inrikt-
ning undervisning årskursernaimot 4-9 och gymnasielärarutbildning-

Samtidigt skall antalet helårsstudenter minskaen. inom den barn och
ungdomspedagogiska utbildningen och inom grundskollärarutbild-

medningen inriktning undervisning årskursernaimot 1-7. För många
de lärarutbildningar finns i dag dockav inga riktlinjer för di-som ges

mensioneringen i regleringsbrevet.
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varje hög-for 1998regleringsbrevetfr.0.m. är attregelgenerellEn
dimensioneringenskall beslutalärarutbildningbedriverskola omsom

efterinriktningarochspecialiseringarämneskombinationer,olikaav
skallmed dettasambandSkolverket.och IHögskoleverketmedsamråd
lära-behovvuxenutbildningensochgymnasieskolansgrundskolans, av

andraspråki svenskaoch lärarespecialpedagogiskmed somexamenre
särskilt.beaktas

Lärarprognoser14.5

examinationsmålenangivnaregleringsbrevetför de iunderlagenEtt av
skall enligtSkolverket. Dessapublicerasde lärarprognoserär avsom

förrikttalbeslutbåde vidanvändasdirektiv kunnaregeringens ex-om
högskolorinomoch beslutplaneringförunderlagochamensmål som

beho-bedömadelsprognosarbetetsyfte med ärEtt attoch kommuner.
för be-utbildasbehöverhur många attdelslärare, att somvet angeav

faktorerockså ringa in görskallPrognosarbetetfyllas.skallhovet som
grund förtillläggsantaganden attoch deosäkra pro-somprognoserna

tydliga.skall görasgnoserna
tidpunk-olikavidutarbetatsharlärarkategorierolikaförPrognoser

aktuel-lärarkategorivarjeförtidsintervall. Deolikaföroch gällerter
följande:laste är

SkolverketsallmännalärareUtbildningsbehovet i ämnen. rap-av
i allmännaomfattar lärareochnovember 1996daterad i112 ärport nr

vuxenutbildning,kommunalgymnasial,gymnasieskolan ochiämnen
förberäkningarredovisaspåbyggnadsutbildning. Iinklusive rapporten

gäl-resultatetviktigastesammanhangi dettaDet1995-2015.perioden
aktuellai deutexaminerade lärarebehovetförväntadedetler grup-av

hu-lägsta-altemativ,alternativolika ettmedarbetar ettManperna. -
antaganden. Hu-olikautifrånhögsta-altemativvudaltemativ och ett -

femårsperio-fyraexaminationsbehov förföljandevudaltemativet ger
kansamtliga lärargruppersiffrornader redovisadeDe menavser

ämneskombinationer/motsvarande.olikaipå lärarebrytas ner

2011-20152006-20102001-20051996-2000Period

900800500076 800Examinations-
behov

for helaexaminationsbehovetsammanlagda85 detsiffromaangivnaDe avser
femårsperioden.
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Behovet utexaminerade lärare för den första periodenav anpassadeär
till fram till år 2000 skallatt kunna alla obehörigaersätta lärareman i
denna kategori med behöriga. Siffrorna för de därefter kommande peri-
oderna förutsätter tidigare perioders lärarbehovatt successivt har till-
fredsställts med nyutexaminerade lärare. Som resulterar beräk-synes
ningarna i mycket varierande examinationsbehov för de olika femårs-
perioderna. Från 1500nära lärare år under 2001-2005 tillnya per en-
dast något 200 år underän 201 l-20 lmer per

Lärare särskolani Skolverkets 132 daterad i aprilrapport ärnr
1997 och redovisar bl.a examinationsbehovet för lärare verksamma
inom särskolan och PrognosenSärvux. gäller för femårsperiodertre

Ävenmed början år 1997. här arbetar med flera alternativ. Hu-man
vudaltemativet följande examinationsbehov:ger

Period 1997-2001 2002-2006 2007-201 l

Examinations-behov 1 365 l 010 985

Prognosen innebär mycket ochett endast långsamtstort avklingande
behov under den kommande 15-årsperioden.

Utbildningsbehovet lärare yrkesämneni Skolverketsav rapport nr
143 daterad i januariär 1998, och redovisar beräkningar behovenav
under perioden 1997-2011 lärare i yrkesämnen i gymnasieskola ochav
kommunal vuxenutbildning. Det gäller sammanlagt olika13 lärarkate-
gorier. De examinationsbehovensammantagna fram till år 2011 redovi-

inte i för de femårsperiodema,separatsas tre kan be-prognosen men
räknas approximativt till följande tal:

Period 1997-2001 2002-2006 2007-201 l

Examinations-behov 2 140 3 700 2 255

Här förekommer betydande variationer mellan lärare för olika yrke-
jfr. vidaresämnen kapitel 7.

Rapporten Lärare grundskolani praktiskt-estetiskaisamt iämnen
gymnasieskolan tillgång och behov Skolverkets 151 frånrapport nr-
oktober 1998 redovisar, framgår titeln, beräkningar behovsom av av
och tillgång på lärare i grundskolan, inom grundläggande vuxenutbild-
ning och i praktisk-estetiska iämnen gymnasieskolan för perioden
1997-2017. I det kallas basaltemativet blir resultatet följandesom ex-
aminationsbehov:
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Period 1998-2002 2003-2007 2008-20 2 2013-2017l

Examinations-
behov:

i grund-Lärare 27 220 9 940 13 990 22 130
skolan

Grund-i 580 540 610Lärare 470

vux

PE-lärare i 1 485 1 510 190 390gymn.
skolan

Beräkningarna bygger på antagandet under den första periodenatt man
skall ha för alla obehöriga1998-2002 lärare medersättautrymme att

behöriga. ovanstående siffror också nedbrutna tillI ärrapporten mer
utbildningsgrupperenhetliga med avseende på ämnesinriktning och de

undervisningårskurser utbildningen avsedd för.ärvars
Förskollärare och fritidspedagoger -framtida tillgångRapporten

Skolverketsoch behov 158, också från oktober 1998, ärrapport nr
första tagits fram förden SCB dessa lärarkategorier. Iprognos-som av

arbetet har huvudsak antagandetyperi och metoder använtssamma som
i de tidigare gjorda för skolväsendets lärare. kommerManprognoserna
i huvudaltemativet fram till följande examinationsbehov:

Period 1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017

Examinations-
behov:
Förskollärare 0 12 900 300 70014 11
Fritidspedagog 2 810 0 4 110 3 320

Under den första perioden 1998-2002 enligt beräkningarSCB:sär
examinationsbehovet for förskollärarguppen egentligen negativt. Det
betyder behovet förskollärare minskar snabbare de väntadeänatt av
avgångama från yrket.
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Beräkningsmetoder14.6

för beräkningar det framtida nyrekryte-Basen SCB:s ärprognoser av
olikaringsbehovet för lärare kategorier. framtidaDet examinations-av

redovisasbehovet och bör ligga till grund för beslutovan somsom om
dimensionering utbildningen vid universitet och högskolor, kan be-av

från nyrekryteringsbehovet och lärarbenägen-räknas antagandeett om
hurheten, mått del dem lärarexamenär ett stor tarav som ensom

verkligen blir lärare.som
beräkna nyrekryteringsbehovet under viss tidsperiodFör att en

uppgifter:krävs i huvudsak tre typer av
Antalet lärare kan lämna yrket. Utifrån lärarkårens ålderväntassom-

beräkna hur pension underkan många kan iväntasman som en
period i framtiden. Tidigare erfarenheterviss vidare underlagettger

uppskattaför hur många lärare olika skäl kan läm-väntasatt avsom
läraryrket i förtid, förtidspensionering eller över-na genom genom

till yrkesverksamhet. dettagång Sammantaget mått påettannan ger
lärare tidsperiod lämnahur många under viss kan väntassom en yr-

osäkerhetsfaktorket. i dessa sammanhang situationen på övri-En är
arbetsmarknaden återvända tilldelar och benägenheten lä-attavga

raryrket.
händer det den aktuella perio-Om ingenting räcker underannat att man

lika många lärare lämnar yrket. skolans för-den nyrekryterar Mensom
och verksamhet förändras kontinuerligt. Exempelvis kanutsättningar

undervisningsskyldighetenavtal ändringar i eller politiska beslutom
Kunskapslyftet påverka behovet eller tillgångent.ex. införandet påav

olika skolformer. till såledeslärare i Från år kanett ett annat man av
olika skäl behöva öka eller minska antalet lärare viss kategori.enav

ökning eller minskning läggas till antalet lärare kanmåsteDenna som
yrket för få fram det totala nyrekryterings-lämna skallväntas att man

behovet.
Ändrad och struktur. Skolan och dess organisation för-organisation-

medförabåde centrala och lokala beslut. kanändras Det attgenom
tillbehovet lärare viss kategori kan ändras från årett ettav av en

effekter organisatoriska ändringar ellerkanDetannat. vara av av
ändringar i läroplan eller timplan, i det antal timmart.ex. som av-

också följd ändrade klasstorlekarför visstsätts ämneett men en av
strukturförändringar kan gälla fördelningenAndra t.ex.etc. av per-

i förskolan mellan förskollärare och barnskötaresonalen etc.
bygger analys olika faktorer kanpå påverkaPrognoserna en av som

skolan eller förskoleverksamheten. analys lederstrukturen i i Denna
fram till antaganden den framtida utvecklingen, antagandenom som
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sedan slutsatser lärarehur många viss kategoriger om av en som
behövs vid viss tidpunkt i framtiden.en
Ändrat antal elever. Antalet elever skall i skolangå kan ocksåsom-
variera, främst beroende på variationer i barnkullamas storlek men
också beroende på migration lokalt, regionalt eller nationellt. Blir
det flera elever i viss skolform, i vissa åldersgrupper eller på etten
visst i skolan, behövs det ökning antalet lärare deprogram en av av
kategorier brukar undervisa i den aktuella skolfonnen, i de ak-som
tuella åldersgruppema eller detpå aktuella Blir detprogrammet. en
minskning behövs det färre lärare.

baserasPrognoserna på bedömningar hur antalet elever kan kommaav
variera i framtiden inom de berörda utbildningsområdena. Manatt an-

vänder den befolkningsprognosen för beräkna det totalasenaste att
framtida antalet barn och ungdomar i viss ålder. Bamafödandet ären
dock inte enbart funktion föräldragenerations storlek påver-utanen av
kas också samhällsförhållanden arbetslöshet. vissa fallIt.ex.av som
behövs också antaganden hur framtida elever kan komma för-attom
dela sig olika utbildningsaltemativpå olika i gymnasie-t.ex. program
skolan. antaganden baseras erfarenheterDessa på hur det i dagutav ser
och innehåller också de osäkerhet då elevintresset för olika utbild-en
ningar kan förändras tid. Ett betydande problemöver ärannat göraatt
korrekta antaganden migrationen, invandringen eller flyttning-t.ex.om

från glesbygd till tätorter.en
det gäller behovetNär förskollärare måste också be-göraav man en

dömning hur del alla barn under år kan kommastor attav av sex som
igå någon form förskoleverksamhet. Detta påverkas naturligtvisav

också dagens och morgondagens politiska beslut.av

14.7 tillförlitlighetPrognosernas

Enligt lärarutbildningskommittén många de bedömningarär av som
förmåste beräkna de framtida nyrekryteringsbehoven för oli-göras att

ka lärargrupper osäkra i det de bygger på antaganden förutsätt-att vars
ningar snabbt kan komma förändras. Det gäller antaganden huratt om

del lärarkåren kan lämna skolan i förtid, detstor väntasav som om som
här har kallats skolans organisation och struktur och antagandenom

ligger till förgrund beräkningen antalet elever. minstInte änd-som av
ringar avtal mellan arbetsmarknadens och politiska beslutparterav an-
gående verksamheten förskola,i förkoleklass, skola, fritidshem och
vuxenutbildning i praktiken omöjliga förutse iprognosarbetet.är att
Även framtida invandring eller regional eller lokal omflyttningannan

utomordentligt svåra prognosticera.är att
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behovet lärarkategori nationellt eller detvissEn prognos av enav
olika kategorier i eller regi-totala behovet lärare viss kommunav enav

således mycket snabbt bli inaktuell. förändring dimensio-kan Enon av
visst lärarutbildningsprogram får effekt nyproduk-neringen påettav

tionen den lärarkategorin först fyra till fem år innebärDettaav senare.
för dimensioneringen lärarutbildningen inte tillfreds-risker attstora av

visst Till dessa risker skall också läggasställer behovet lärare år.ettav
förändringar olikaoch snabba dimensioneringen lärarut-att stora avav

innebär betydande planerings- och personahnässigabildningsprogram
för högskolan och alltid låter sigpåfrestningar inte negativgöras utan

inverkan utbildningarnas kvalitet.på
uppfattning kommittén ofta i detta sammanhangEn mött är attsom

i alla fall relativt enkeltantalet barn skall gå igenom skolan är attsom
förberäkna i förväg. Födelsetalen kända, åtminstone de redanär

födda, alla barn skall så småningom skolsyste-och passera genom
förskolan planeringstiden möjligen litet kort förkanFörmet. vara men

framförhållningen tillräcklig, nämligen Flerskolan kan 6-7 år.synas
kan varsel efter fö-färre lärare utbildas med 4,5 års deteller l-7 attca

dock framhållablivit kända. Kommittén vill dennadelsetalen att mate-
faktorer igånger kompliceras andra och det lokalamatik många av mer

Återigenperspektivet. det framförallt migration och politiska beslut iär
lärarutbildningsstrukturenskombination med den nuvarande tröghet

med fyra till fem års framförhållning utbildadet svårtgör rättattsom
för olika åldersgrupper och ämneskombinationer.volymer lärareav

osäkerheten gäller dock på något längre siktStörsta prognoser
jämför avsnittet Lärarprognoser där måste byggaman progno-ovan,

antaganden hur kommer födas underpå många bam attom somserna
nödvändigt, inte tillräckligt, för kun-de åren. Det ännärmaste är attom

elevantalet, därmed lärarbehovet, kan kommabedöma hur och attna
erfarenhetenfinns visserligen befolkningsprognoser,variera. Det men

de framtida födelsetalenvisar dessa genuint osäkra det gällerär näratt
deteller för perioder fem eller tioför enstaka år på år. Prognoser över

framtida lärarbehovet med några års mellanrum har ocksågörssom
variera kraftigt beroende i denvisat sig att man senare prognosenav

fddelsesiffror- verkliga siffrorhar haft tillgång till ytterligare några års
från de prognossiffror vilka baseratskiljer sig på tidigaremansom-

beräkningarna.
problem funnits det gällerdel de historiskt,En närstor av som an-

lärarutbildningen till den efterfrågan lä-passningen väntade påav nya
svängningar i födelseta-beror också på och ibland oväntadestorarare,

len. Kommittén har därför funnit anledning gå in på denärmareatt me-
hänger ihop med detta.kanismer som



lärarutbildning1999:63 DimensioneringSOU grundläggande 315av

varierande födelsetalen14.8 De

Diagram visar hur antalet födda har varierat sedan4 1940. Som synes
svängningarna ganska Antalet födda år har varierat mellanär stora. per

maximum 135 000 år 1945 och minimum omkring åren90 000 1983
och 1997.

140000

120000 -

100000 n

80000 -

60000 1

40000 .

20000 -

x i; . . . . . . | | . t t t u 1ui u| i 1 ; 1..i4uuu.Liiiiirxiniiiiiiuiiuui1 ix | v v v1 v r 1ñ|xvvvvv|7||v|x|v|||v|u||nyrvuvuvuvuvrvvvyuvivvv

föddaAntalet år under periodenDiagram I 940-1998.per

Under den redovisade perioden från år 1940 mönsterupprepas samma
flera gånger. antalet födda relativt snabbt till maxi-Först växer ettupp

håller sigKurvan på den nivån under tre-fyra år. Därefter skermum. en
minskning till miniminivå ca 105 000 på 50-talet och 00095ner en ca

80-talet. håller kurvan kvar under varefterpå Där sig 7-8 år eller mer,
ökning börjar.nästa

årens utveckling har varit speciellt dramatisk.De 15 Förstsenaste
snabb ökning från något födda år till90 000 1983 125 000över näraen

de Däreftermaxåren 1990, 1991, 1992. har vi under femårperiodtre en
haft nedgång till omkringpå 30 % 000 födda. minsk-90 Dennanäraen
ning verkar plana föddaAntalet under ligger bara några1998ut:nu

tidigarelägre 1997. Om det skall kanän mönstrettusen upprepas man
sig medperiod relativt variationer i födelsetalen; peri-småvänta en en

förstod efter 5-10 år i finnsövergår uppgång. det ock-Mensom en ny
så andra möjligheter. födelsetalen minskarEn ytterligareär att motner
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födda80 000 under några år. En kan bli redan ellerdet ettattannan om
två år sker vändning med födelsesiffror kraftigt stiger.på nytten som

periodiska variationema antalet födda innebär elevunder-De attav
laget för olika lärarkategorier också kommer variera med tiden. Detatt
medför sin svängningar i årligai det nyrekryteringsbehovettur stora av
lärare. Följande exempel kan belysa detta förhållande.

Skolverkets redovisar hur elevunderlaget förI 151rapport nr man
framåt.grundskollärare varierar från ochår 1992 visar sig1-7 Det att

underlaget från âr till 618 för506 000 1992 000 år 2000,växer att se-
dan minska till Omräknat till lärartjänster innebär471 000 år 2008.

ökning läraredetta med 22 % eller 000 vid oförändrad lärartät-7en ca
het mellan 1992 och 2000 och minskning med eller24 % 9 000en ca

20083"lärare mellan och2000
Bedömningen det framtida antalet födda för lärardi-väsentligärav

relativt sikt.mensioneringen, på kort Om exempelvis antalet föd-även
da 2000 kommer ligga den siffra iår 10 000 över använtatt som man

måste examinationsbehovet år för grundskollärare2007 l-7prognosen
med examina.räknas 1000upp ca

varje kan beräkna mycketår hur antalet grundskollärareFör man
bör ändras följd ändringen1-7 elevunderlagetsom en av av samma

kan bli både positivt elevunderlagetår. tal om ökar ochDet ett ett ne-
gativt vid minskning. årliga förändringar framgårDessa dia-en av
gram

m förElevunderlaget grundskollärare baseras på antagandet denna1-7 att
förlärargrupp all undervisning i åk undervisningen i åkl-3, 60 % 4-svarar av

6 och 10 undervisningen i åk% 7-9.av
87 finns viss osäkerhet i beräkningarna för perioden efter eñersomDet 2005en
alla då elever inte födda. Förutsättningen, hämtad från års1998är ännu ärsom
befolkningsprognos, antalet födda bam under de åren 1999-2001är att tre

på nivåligger ungefär och1997 1998.samma som
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2000

1500 ,m22 31150
1000.

500 .

-2000

årliga förändringarnaDiagram De under perioden 1993-2008 behovetav
grundskollärare 1av -

Antalet 1-7-lärare kan lämna yrket på grund pensione-väntassom av
ringar eller andra skäl varierar något mellan åren ligger förav men pe-
rioden i genomsnitt kring 1300 år. Under vissa kommande årper

kommer2003-2006 alltså behovet -lärare minska1-7 snabbareattav
den väntade årliga avgången från yrket. Dessa år behövs detän alltså

Åinget tillskott alls grundskollärare 1-7. andra sidan bordeav nya
nytillskottet under åren 1996-1998 ha legat på nivån 2 000-2 500 nya
lärare år. Så högt har det inte varit, i stället har andelen icke behöri-per

lärare ökat något under 1990-talet. Samtidigt har lärartätheten mins-ga
kat.

Situationen ungefär densamma for andra lärarkategorier, medär un-
dantag för förskjutning i tiden beroende på åldern denpå aktuellaen
lärargruppens elever. Behovet nyrekrytering grundskollärare 4-9av av

m invändning till beskrivningen skulleEn kunna l-7-lärare examine-attvara
årenrade 2003-2006, då det inte behövs något tillskott alls lärare dennaav av

kategori, kan användas för dels byta obehöriga lärare behöriga, delsatt ut mot
lärartätheten.öka dockDet mycket osäkert detta verkligen kan bli möj-är om

ligt. Se vidare Dimensionering lärarutbildning-analys inför samråd.ettav
Högskoleverkets rapportserie 1994:4 45-56.R, s.
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ochkommer högst under de åren 1999-2002närmasteatt somvara
förväsentligt mindre slutet decennium. Utvecklingennästamot av

förskjuten framåt tiden.gymnasielärare ytterligare eller fyra år iär tre

lärarutbildningens möjligheter14.9 Den nya
dimensioneringsproblematikenklaraatt

Lärarutbildningskommittén har i detta kapitel redovisat och diskuterat
svängningar motiv för styrning dimensioneringtidigare samt av av

lärarutbildning. Kommittén försöktgrundläggande har också beskriva
de problem förknippade med basisoch analysera påär attsom av pro-

antalet nybörjarplatser i syfte fylla behovet olikaplanera attgnoser av
förskola, förskoleklass, fritidshemlärare i skola, och vuxenutbildning.

följande:Problemen kan sammanfattas enligt
födelsetalen har haft till följd rekryterings-Kraftiga variationer i att-

olika lärarkategorier har sannolikt kommerbehovet för varierat och
kraftigt framtiden.variera i Ju och smalare kategori-ävenatt mer

lärarutbildningenindelad desto behov förändringar i di-är större av
mensioneringen behövs för dessa variationer.att parera

prognosarbetets antagandenOsäkerheter lärares rörelser ini om-
yrket organisation och Antagandenoch struktur. byg-ut samt omur

allmänhet och kan inte förutskicka förändringari på dagslägetger
grund politiska beslut eller ändrade samhällsförhållanden.på av

osäkerhet vad gäller antalet elever i den framtida skolan.Stor När-
nationellt framtidaålderskull född kan beräkna det antaletär manen

för årskullar inte födda visar historienskolelever. Men ännu ärsom
osäkerheten mycket problem skall di-Dettaär näratt stor. ger man

längre lärarutbildningar framförallt utbildningar förmensionera men
bam förskollärarutbild-lärargrupper undervisar särskiltsom yngre

planeringsutrymmet kortare. Migration bidrar tillningen där är att
osäkerhet, framförallt lokalt och regionalt.öka denna

förUppdelningen lärarutbildningarna linjer/program olika lä-iav-
hittillsrarkategorier. huvudprincip har varit lärarutbildningenEn att

framtidavolym bör till det behovet lärare. Målettill sin anpassas av
för varje utbildningskategoridå varit detta skall skehar att separat.

framtiden kan iEftersom i sig variationer lä-även vänta storaman
för kategorier, konfliktrarefterfrågan olika kan detta mål komma i

kvalitetbehovet kontinuitet och i utbildningen.med av

nuvarande principen för dimensionering efter vad kommitténDen är,
redan innan eleverna börjar utbildningarna skallerfarit, helstatt man
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olika inrikt-bör examineras påhur många studenterkunna avgöra som
deframåt i tiden.fall fyra eller fem år Mende flestaningar i tre, pro-

dimensioneringen byggerbeslutskall underlag för omsom varagnoser
prognostiden Di-osäkra längreblir alltantagandenpå mersom

det framtidadärför bättre tillmensioneringsbesluten kan ut-anpassas
slutliga beslutetmed detstudenten kanbildningsbehoven vänta omom

ellerskall till tidpunkthon/hanlärarexamenvilken etttatyp ensomav
tänkt avslutas.utbildningenår före dettvå är attatt

till struktur fördet förslagLärarutbildningskommittén att nymenar
flexibili-betänkande innebäri dettalärarutbildning presenteras ensom

behov relativt kort sikt.växlande påmöjligtdetgör atttet parerasom
utbildningen ochsuccessiva val imedger studenternaStrukturen göratt

inrikt-utbildning vadsindärigenom kan komponeradeatt avser
mindre individuellttill ellerspecialisering-arning-ar och pro-mer

lärarutbildningar.filerade
ålders- el-studenter kan väljaför första vissainnebär detDet att en

sigstudenter kan utbildautbildning medan andraämnesmässigt bredler
däremel-skalanfördjupning/specialisering och helagradmed hög av

helhet ellerinnebära lärarkårenmångfald tordelan. Denna att som
barnkullarsför svängningar iblir mindre känsligkollegium stor-som

programutbildade lä-jämfört med dagenstimplanerändradelek, etc.,
rarkategorier.

möjlighetstudenterna harandra innebär dettadetFör attatt en
ämnesinriktning jämfört med vadellersitt val ålders-skjuta somavupp

sökandebeslutet varjeprogramutbildningar. dagi dagens Igäller tas av
besluteti den strukturen kanföre påbörjad utbildning,halvårett nyaca

tillfall kanskeutbildningen, i någraflera terminer in ikanske vänta
i inrikt-successiva val kurseri sinaMöjligheternasista året. att av

eller säkerthänsyn till aktuellaspecialisering-arning-ar och ta mer
därmed.arbetsmarknaden ökarprognosticerade behov på

det allmännafår viastudenternakompetenserDe somgemensamma
kanockså de påinnebär på siktutbildningsområdet sättett annatatt

tordefallåldersgrupper. mångaskolforrner eller Isig mellan olikaröra
ochmed inriktningarkompetensutvecklingkräva vissdet systemetmen
detutbildningentill den tidigarespecialiseringar kan läggas gör attsom

vidareutbildning dagensomfattandesåinte behöver exa-somvara
mensbeskrivningar kräver.

förlämpar sig väl ocksåspecialiseringarinriktningarSåväl som
lärar-gårdagens eller dagensäldre läsharverksamma lärare ensom

kommunikationsteknik ochmodernnyttjandetutbildning. Genom av
kurser till-utbudmed lärarstudenter kansamläsning görasett stort av

lärareför dessa lärare. Behovetkompetensutvecklinggängligt avsom
baratillfredsställas snabbarekan dåkompetensermed vissa änännu om
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nyutbildade lärare kan anställas för undervisning i de åldersgrupper
eller ämnesområden där lärarbrist förväntas uppstå/har uppstått.

Strukturen också högskolan möjlighet efter lokala eller regi-att,ger
onala samråd med utbudet efteravnämare, förändringar i lärar-anpassa
behov och/eller andra samhällsförändringar påverkar kraven påsom
utbildningen. Utbudet kurser inom den lärarutbildningen behö-av nya

inte bundet på i dagenssätt programutbildningarver vara samma som
och snabbare anpassning kan alltså Möjligheten låtagöras.en att stu-
denter från andra verksamma lärare läsa kurser inomorter inrikt-samt
ningar och specialiseringar också kursutbudgör kan erbju-störreatt ett
das och dimensioneringen dessa kurseratt ändå kan ekono-av vara
miskt bärkraftig. Ytterligare fördel för högskolan strukturenär atten
medger relativt jämn totaldimensionering tid. Variationema iöveren
behovet lärare för olika åldrar eller inom olika ämnesområden kan iav
stället hanteras inom för den lärarutbildningen attramen nya genom
variera utbudet och dimensioneringen olika inriktningar och specia-av
liseringar.

detta sammanhangI vill kommittén också framhålla, bl.a. bak-mot
grund den rådande och prognosticerade lärarbristen inom gymnasie-av
skolan och inom vissa ämnesområden, den dimensioneringsökningatt

genomförts under 1990-talet och sannolikt måste byggas påsom som
ytterligare de åren mycket välnärmaste kan kom-Sompermanentas.
mittén tidigare påpekat torde lärarens professionella kunnande kunna
nyttiggöras inom allt fler verksamhetsområden utanför förskola, för-
skoleklass, skola, fritidshem och vuxenutbildning. Det samhälls-är en

utbilda fler lärare vad skolväsendetnytta att behöverän vid visst.ex. en
tidpunkt. Förvisso har lärarutbildningen sannolikt också tidigare produ-

visst överskott lärare i såcerat ett många lärare så små-motto attav
ningom sökt sig till andra yrkesområden eller samhällssektorer.

Att utbilda fler lärare vad skolansän nyrekryte-motsom svarar
ringsbehov kan, enligt kommittén, också fruktbart i ett annatvara per-
spektiv. Dimensioneringen kan hanteras så lärarutbildningama i ti-att
der minskat behov lärare utökar volymen platser på inrikt-av av nya
ningar och specialiseringar för verksamma lärares kompe-öppnassom
tensutveckling. tiderI lärarbrist kan det omvända gälla för periodav en
och utbildningen lärare prioriteras. En konstant dimensione-av nya mer
ring torde dessutom planering och utveckling kompetensengynna av
hos lärare i lärarutbildningen och därmed lärarutbildningens kvalitet.

Till denna dimensioneringsdiskussion vill kommittén också tillägga
konsekvenserna svängningar i efterfråganatt vissa lärarkategorierav av

också måste beaktas skolor och kommuner. kanDet exempelvis skeav
de sin rekrytering inte bara tillatt det omedelbara be-genom anpassar

hovet lärare för den terminen ocksånärmaste tänker lång-utanav mera
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finnssiktigt till den tillgång nyexaminerade. Påoch hänsyn påtar som
samverkan högskolan utnyttjas planera ochkan med tillsätt attsamma

utforma behovsanpassad kompetensutveckling de verksamma lärar-av
för minska effekterna kraftiga svängningar i barnkullar-att t.ex.na av

na.
bör finansiär utbildningen i fortsättningenVidare ävenstaten som av

fastställa mål för minsta antal lärarexaminaför varje högskola med vis-
skall då gälla lärarkategorierinriktningar/kompetenser. detDetsa som

förväntas råda underskott på, nationellt eller regionalt.råder eller Må-
sannolikt formuleras utifrån i framtidenlen måste ävenprognoser men

blir planeringsunderlag. Planeringsunderlagendessa merprognoser av
ettåriga för högsta aktualitet, medan dimensioneringsuppdragbör vara

längre perioder.och -beslut kan avse

tillAntagning den lärarutbildningen14.10 nya

förföreslagna, strukturen lärarutbildning kan utformasDen ettnya som
med många möjliga, individuella val inriktningutbildningsprogram av

specialisering. innebär således lärarutbildningen medoch Det att en
dimensioneringjämn, total kan förse förskola, förskoleklass,relativt

skola, fritidshem och vuxenutbildning med de olika lärare dessasom
Dimensioneringenverksamheter behöver. antalet nybörjarplatser påav

hållas relativt konstant utbudetkan och platsantaletprogrammet men av
inriktningar och specialiseringar inompå olika kan varie-programmet

till och fluktuerande behov.och nyaras anpassas
säkerställa uppfyllelsen nationelladet behovet vissaFör att av av

och ämneskombinationer krävs dockspecifika kompetenser natio-en
nell och lokal styrning volymen vissa utbildningskombinationer.av av

Lärarutbildningskommitténkan enligt ske preciseradeDetta genom
statsmakterna kombination med utformninguppdrag från i anpassaden

antagningssystemet.av

Nu antagningssystemgällande

antagningen lärarutbildningdag sker till den presumtiveI attgenom
söker till de befintliga utbildningsprogrammenstudenten vidett av en

Flertalet lärarutbildningsprogram har olikaviss högskola. antal sök-ett
i form olika inriktningar,alternativ, i allmänhet specialiseringar ellerav
Jämfört utbildningsområdenämneskombinationer. med andra harlärar-

utbildningsområdet mycket antal sökalternativ fördelat påett stort ett
utbildningsorter. den sökande ska bli till detantal Förstort att antagen
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valda alternativet krävs han/hon uppfyller såväl de grundläggandeatt
särskilda behörighetskraven.desom
antalet behörigaOm sökande till visst sökalternativ överstiger detett

tillgängliga antalet nybörjarplatser sker urval. Urvalet baserasett nor-
malt betyg gymnasieprogram,på komvux eller folkhögskola eller på

från högskoleprov med eller arbetslivserfarenhetspoäng.poäng Iutan
undantagsfall förekommer andra urvalsgrunder såsom alternativa ur-
val/särskilda prov/intervjuer eller urval på grund särskilda skälfav

Bestämmelser behörighet och urval återfinns i högskoleförord-om
ningen kap.7 4-9§ respektive 10-l6§. behörighet gäller bl.a.För att
de krav på särskilda förkunskaper ställs skall helt nödvändi-som vara

för studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. Deatt sär-ga
skilda behörighetskraven uttrycks i standardbehörigheter kombina-
tioner avklarade gymnasiekurser med lägst betyget godkändav som

Högskoleverketfastställts Varje standardbehörighet förutsättsav
kunna gälla för flera sökalternativ. Vidare gäller högskolan självatt

vilkabestämmer standardbehörigheter eller andra krav skall gällasom
för fristående kurser inte vänder sig till nybörjare i högskolan. Försom
övriga fristående kurser med krav endast på gymnasiala förkunskaper
och för utbildningsprogram leder fram till yrkesexamen ej konst-som
närlig inriktning meddelar Högskoleverket föreskrifter vilken stan-om
dardbehörighet krävs.som

Urval till utbildning vänder sig till nybörjare regleras i högsko-som
leförordningen urvalsgrunder, fördelning platser på olika urvals-av

m.m.. Därutöver meddelar Högskoleverket detaljeradegrupper, mer
föreskrifter. utbildning inteFör vänder sig till nybörjare i högsko-som
lan bestämmer högskolan själv vilka urvalsgrunder skall användas.som

Lärarutbildningsprogrammens särskilda behörighetskrav utgörs, en-
ligt Högskoleverkets föreskrifter, standardbehörighetema G.l-G.10.av

standardbehörighetema innehållerMerparten krav på Svens-av
ka/Svenska andraspråk EngelskaB och flera dem inne-Bsamtsom av
bär därutöver mycket breda ämneskrav då de lärarutbild-motsvarar
ningsprogram med breda ämneskombinationer eller med breda valmöj-
ligheter vad gäller ämneskombinationer. vissa fall krävsI gymnasiala
förkunskaper i till åtta och ibland förekommer ämneskom-ämnenupp
binationer förutsätter studenten redan gymnasist,attsom som genom
kursval inom för det fria valet, medveten sitt kommandeärramen om
val lärarutbildning och dess behörighetskrav. sällan dessaInte ärav

39 Högskoleförordningen kap, 2§.7
°° Högskoleförordningen kap, 12§,7 15§ 16§.resp
91 Högskoleverkets föreskrifter HSVFS 1996:2
92 Högskoleverkets föreskrifter HSVFS 1996:21.
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breda behörighetskrav rekryteringshinder, sökandesärskilt för medett
ellerandra förutbildningar erfarenheter i bagaget.

Förslag till antagningssystemnytt

lärarutbildningenTill den där valet ämnen/ämnesområden skernya av
successivt föreslår Lärarutbildningskommittén hu-att man anger en

sökalternativvudingång till Lärarutbildningsprogram-programmet, ett
innebär bred öppning till lärarutbildningen och valetDetmet. atten av

vilken lärare den sökande vill bli eller vilka äm-typ av av
nen/ämnesområden hon/han vill undervisa i inte behöver igöras sam-

ansökan till lärarutbildningen.band med
konsekvens detta behörighetskraven knappastEn kanär attav om-

fatta erforderliga förkunskaper tör alla de i ingående in-programmet
riktnings- specialiseringskursema.eller Istället bör den särskilda behö-

minstarigheten för de olika tänkbaranämnareutgöra en gemensam
studievägama. Lärarutbildningskommittén föreslår de gällandeatt nu
standardbehörighetema G.1-G.10 standardbehörig-ersätts men en ny

denna standardbehörighet särskildahet G. För de förkun-sättsnya
skapskraven till Svenska/Svenska andraspråk kurs EngelskaB,som
kurs Samhällskunskap kursB A.samt

ej första kursen har fler, andraKurser ellerinom programmet som
förkunskaper helthögre krav på nödvändiga för studenten skallatt

sig förseskunna tillgodogöra utbildningen kan med särskilda behörig-
beslut högskolan då dessahetskrav kurser inte vänder siggenom av

till nybörjare i högskolan. särskilda behörighetskravenDe kan då, en-
högskoletörordningen,ligt kunskaper från eller flerautgöras av en

gymnasiekurser eller motsvarande, kunskaper från eller fleraav en
högskolekurser eller andra villkor betingas utbildningen.av som av

dåStudenterna måste vad särskilda behörighetskrav iprövas avser
tillsamband med de söker kommande termins eller kommande läs-att

kurser inom vald inriktning eller specialisering. förfaran-års Det är ett
de enligt vad kommittén erfar, redan i dag tillämpas inom flerasom,
andra utbildningsprogram, det matematiskt-naturvetenskapligat.ex.

vid universitetmånga och högskolor. Systemet ocksåutgörprogrammet
parallell till den terminsvisa antagningen till fristående kurser inomen

och torde därförhögskola kunna hanteras med hjälp tillgängligaen av
stödrutiner.administrativa
vill i dettaKommittén sammanhang framhålla studenterna redanatt

i samband med de söker eller till lärarutbildningsprogrammetatt antas
måste få ordentlig information vilka inriktningar och specialisering-om

deras respektive förkunskaper berättigar till söka. Likasåattar som



324 Dimensionering grundläggande lärarutbildning SOU 1999:63av

skall hade till informationtydlig vad komplette-krävsrätt om som av
ring för till kurser de inte initialt behöriga söka.att antas Enär attsom
tänkbar modell samtliga i ingåendeär kurser behörig-att programmet
hetskodas så studenternas förkunskaper lätt kan läsas deatt motav an-
givna behörighetskodema.

dagens lärarutbildningI de olika sökaltemativen förseddaär med
flera olika särskilda behörighetskrav. Det innebär tillt.ex. att gymna-
sielärarprogrammets ämneskombination engelska-tyska kan endast stu-
denter med särskilda språkkunskaper i dessa språk söka. På sättsamma
kan endast studenter med särskilda förkunskaper i matematik och na-
turvetenskapliga tillsöka grundskollärarprogrammetämnen 4-9, speci-
alisering skerMaNo. Det alltså urval sökalternativ kvote-ett per en-
ring och detta har den fördelen förutsatt tillräckligt mångasystem att,-
sökande, platserna fylls dessapå ämneskombinationer detäven om
finns många fler sökande med bättre genomsnittsbetyg eller med högre
högskoleprovspoäng, med andra förkunskaper eller utbildnings-men
mål.

LärarutbildningskommitténDen föreslagna huvudingångenav
huvudsökaltemativet innebär alla sökande till lärarutbildningspro-att

söker på lika villkor. kan sannoliktDetta medföra studen-grammet att
behörighetsmässigt uppfyller kraven för vissa inriktningar ochter som

specialiseringar, i praktisk-estetiskt i antagningen tillt.ex. ett ämne,
hela slås mängd sökande med höga betygprogrammet, ut storav en

exempelvis tänkt sig samhällsvetenskapliga ämneskombinationer.som
Kommittén föreslår därför högskolorna vid behov kan erbjuda alt-att

ingångar/sökaltemativ till lärarutbildningsprogrammet.ernativa Dessa
kan då förses med särskilda behörighetskrav i enlighet med de i dag
gällande föreskrifterna standardbehörigheter för olika lärarutbild-om
ningar.°3 Studenter söker och blir till dylikt sökaltema-antagna ettsom
tiv har full behörighet för de kurser den verksamhet,vetter motsom
den kunskapsinriktning eller de ämnen/ämnesområden ingången ärsom
avsedd främja. Det också möjligt för högskolanäratt sär-att genom
skilda urvalsregler parallellt urval dessa studenter plats pågarantera
de avsedda kurserna. Ett visst antal platser skall dock fortfarande finnas
kvar dessapå inriktnings- och specialiseringskurser för studenteräven

antagits till via huvudingången eller något al-programmet annatsom
ternativ ingång.

alternativaDessa ingångar eller sökalternativ kan också dimension-
eringsmässigt matchas varandra och huvudaltemativet förmot att upp-
nå den blandning de utexaminerade lärarna för tillfället bästav som

Återigen93 kan jämförelse med matematiskt-naturvetenskapligtgörasen pro-
på vissa har olika ingångar.ortergram som
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bedöms lokala, regionala eller nationella behov. och regio-Lokaltmöta
nalt förutsätts högskolan kontakter med främst avnämamagenom
kommuner och skolor dimensionera inriktningar och specialiseringar
för tillfredsställa behov särskilda kompetenser. Införandet al-att av av
ternativa ingångar med sikte på vissa bristkompetenser eller vissa äm-
nen/ämnesområden där lärarbrist råder eller befaras metodär atten
förbättra möjligheterna för dessa inriktningar och specialiseringar fåatt
tillräckligt behörigamånga sökande. På kan uppdrag frånsättsamma
regeringen förexamensmål lärare med vissa kompetenser eller äm-om
nen/ämnesområden i sin hanteras med hjälp alternativa in-examen av
gångar/sökaltemativ.

14.11 Sammanfattning av

Lärarutbildningskommitténs bedömning
och förslag

viktigt förskola, förskoleklass,Det skola, fritidshem ochär atto vux-
försesenutbildning med erforderligt antal utbildade lärare. Det som

läraryrkets huvudsakliga kompetens skapa förutsättningarutgör att-
för lärande blir dock allt viktigare i andra samhällsektoreräven än-
i skolväsendet. Man kan alltså samhällsekonomiskt försvara fleratt
utbildas till lärare skolans aktuella nyrekryte-än motsom svarar
ringsbehov.
Problemen med dimensioneringen lärarutbildningamaatt0 anpassa av
till lärarbehovet orsakas kombination antal osäkraett stortav en av
och ibland kortsiktiga antaganden i prognosarbetet och i den
bundna linje-lprogramkonstruktionen.
Förslaget till struktur för lärarutbildning innebär flexibilitet0 ny en

det möjligt växlande behov på relativt kort sikt.gör attsom parera
kanDetta ske att:genom

...studenterna kan komponera sin utbildning vad inrikt-avser
ning-ar och specialisering-ar till eller mindre individuelltmer
profilerade lärarutbildningar vilket mångfald olika lärareger en av

studenternas successiva val i utbildningen de bättre kangör att
sin utbildning efter aktuella behov på arbetsmarknadenanpassa

strukturen innebär lärare enkelt kan bygga på sin utbildningatt
med ytterligare inriktning eller specialisering och därmed kan röra
sig mellan olika skolformer eller åldersgrupper.
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Strukturen också möjlighethögskolan efter samråd medatt,0 ger
kommunerna, snabbare utbudet efter förändringar i lärarbe-anpassa
hov och/eller andra samhällsförändringar kravenpåverkar påsom
utbildningen.

bör i fortsättningenStaten för varje högskola fastställaäven0 exa-
mensmål för minsta antal lärarexamina med inriktning-
ar/kompetenser det råder eller förväntas råda underskott på,som
nationellt eller regionalt.
Prognoser/planeringsunderlag för dessa examensmâl bör ettåri-0 vara

för högsta aktualitet, medan dimensioneringsuppdrag och beslutga
dimensionering kan längre perioder.om avse
antagning till den lärarutbildningenFör föreslås huvudin-0 nya en

gång/ett sökalternativ, innebärande valet vilken lärareatt typav av
den sökande vill bli, eller vilka ämnesområden han/hon vill undervi-

behöverinte i samband med ansökan.görassa
sökalternativdetta föreslåsFör standardbehörighet, med deG,0 en ny

särskilda förkunskapskraven Svenska/Svenska andraspråk kurssom
Engelska kursB, B Samhällskunskap kurs A.samt

komplement till föreslåsSom huvudingången högskolorna vidatt0
behov kan erbjuda alternativa ingångar/sökaltemativ till lärarutbild-
ningsprogrammet med särskilda behörighetskrav i enlighet med de i
dag gällande föreskrifterna standardbehörigheter för olika lärar-om
utbildningar.

alternativa ingångarna kan dimensioneringsmässigtDe matchas mot0
varandra huvudaltemativetoch för den blandninguppnå deatt av
utexaminerade lärarna tillfälletför bäst bedöms lokala,mötasom
regionala eller nationella behov och för uppfylla de examensmâlatt

regeringen angivit.som
Kommittén förutsätter den successiva antagningen till kurser in-att0

kan hanteras med hjälp tillgängliga administrati-programmetom av
stödrutiner och framhåller studenterna redan i samband medattva
de söker eller till lärarutbildningsprogrammet måste fåatt antas or-

dentlig information vilka inriktningar och specialiseringarom som
deras respektive förkunskaper berättigar till söka.att
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Rekrytering15 till lärarutbildning

Inledning15.1

Enlig regeringens direktiv ingår lärarutbildningamas dimensionering
och rekrytering i kommitténs uppdrag. Regeringen särskilt be-nämner
hovet insatser för öka rekryteringen till utbildning lärare iattav av
matematik, och tekniknaturvetenskap för få jämnare köns-samt att en
fördelning i rekryteringen till lärarutbildningama. Kommittén skall

förinsatser rekrytera fler lärarstudenter med utländsk bak-överväga att
grund med yrkeserfarenhet från andra områden skolan. Vidaresamt än

regeringen kommittén skall lämna förslag på åtgärder föratt attanger
tillgodose behovet lärare i gymnasieskolan, särskilt dessav program
med yrkesämnen.

Kommittén har i föregående kapitel behandlat frågor di-rörsom
mensionering lärarutbildning. har där framgåttDet vilka svårigheterav

förknippade med lärarbehov ochär göra överatt attsom prognoser
rätt dimensionera lärarutbildning. Under vissa perioder behovetär att
anställa lärare betydande på grund framför allt årskullarstoranya av
elever. kommer falletDetta för grundskolan alldeles efteratt vara se-
kelskiftet och år för gymnasieskolan.2007ca

Utbildningsdepartementet, Svenska Kommunförbundet, Lärarför-
bundet, Riksförbund ochLärarnas SKOLLEDARNA har i en gemen-

avsiktsförklaring verka för stimulera läraryrketsenats att attsam om
utveckling och rekrytering. iAvsiktsförklaringenDet Lärarut-attanges
bildningskommitténs uppdrag inte innefattar de frågor arbetet be-som

En och arbetsgrupp bildades för arbetet. slutför-Detrör. styrgrupp en
des i början 1999. Kontaktema mellan arbetsgruppen och Lä-av mars
rarutbildningskommittén innebar kommitténs tankar åtgärder föratt om

främja rekryteringen lärare kunnat till i arbetsgruppensatt tasav vara
förslag.

Lärarutbildningskommittén det angeläget öka intresset förattanser
läraryrket för lärarutbildningoch huvud Motiven för dettaöver ärtaget.
både behovet åstadkomma tillräcklig försörjning lärare inomatt en av
alla områden och önskvärdheten få lärarkår långtså möjligtatt en som
speglar befolkningens sammansättning.

Lärarutbildningskommitténs förslag till förstruktur lärarutbild-ny
ningen kommer enligt kommitténs uppfattning lösa många deatt av
problem hänger med lärarförsörjningen. gäller fram-Detsom samman
för allt den flexibiliteten, fördel för den enskildestörre är stu-som en

1919-0986Attura. ..
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denten, den verksamma läraren skolan/samhälletoch för medelettsom
förnya innehållet i utbildningen och för underlätta bemanningen iatt att

skolorna i takt med växlingarna elevkullamas Kommitténstorlek.av
dessa förslag och förslaget ökad forskningsanknytningattanser om

kommer leda till högre kvalitet i lärarutbildningensammantaget att en
och sikt till högre både för lärarutbildningen föroch läraryr-status
ket, vilket de verkningsfulla medlen för öka rekryteringen.är mest att

15.2 ingen vill bli lärareMyten att

renodla frågeställningarnaFör lärarbrist och rekryteringsåtgär-att om
der vill kommittén inleda redovisningen sina förslag inom dettaav om-
råde med avliva några första ingen bliDen vill lärareatt myter. är att
och därför allt färre söker till lärarutbildningarna. andraDenatt myten

lärarstudenter avbryter studierna i högre utsträckning andraär att än
studenter för de inte längre vill bli lärare. Diskussionen intressetatt om
för frånläraryrket bör utgå korrekta uppgifter. enligtDet kommitténsär
uppfattning angeläget två skäl, dels därför överdrivet negativattav en
bild kan bli självuppfyllande profetia, dels för diskussionen inteatten
fokuseras på de områden där det verkligen finns problem och detta är
till nackdel för möjligheterna finna lösningar.att

Ansökningama till15.2.l lärarutbildning

Påståendena allt färre söker till lärarutbildningama kan lätt veder-att
UI-IÄ:släggas nedanstående uppgifter, hämtats från och VHS:sav som

antagningsrapporterl

Alla lärarutbildningar 1988/89 1997/98
Behöriga sökande 16 972 45 065

handssökande1:a ll 521 25 045

förstahandssökandeAntalet behöriga har således fördubblats påänmer
det decenniet. föregående kapitelAv framgår antalet studentersenaste

fick påbörja lärarutbildning 1979/80-1997/98. ök-De störstasom en
ningarna antalet behöriga förstahandssökande står grundskollärarut-av
bildningama för. klasslärar-Dessa och ämneslärarutbildningar-ersatte

anordnadesför grundskolan och för första gången 1988/ 89.na

94 uppgiñema ingårI inte sökande till utbildningar med lokal antagning.
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Lärarutbildning 1988/89 1997/98
Förskollär./fritidsped. 3647 8 497
Grundskollärare 6961-7 4925
Grundskollärare 4-9 943 3 766
Gymnasielärare 1 303 9103

på intresset för lärarutbildningmått antalet behöriga första-Ett ärannat
handssökande utbildningsplats. Uppgifterna sökande höstenper avser
1997395

och ungdomspedagogikBarn- 3,5
Grundskollärarexamen 1-7 2,4
Grundskollärarexamen 4-9 2,0
Gymnasielärarexamen 2,5
Idrottslärarexamen 8,5
Specialpedagogexamen 3,6

uppgifter förEnligt dessa intresset lärarutbildning så stort attsynes vara
finnasdet inte borde någon anledning till granskningEn närmareoro.

ansökningarna fördelarhur sig på olika ämnesinriktningarav ger
emellertid och bekymmersam bild.en annan mera

Problemet det finns obalans mellan behovet lärareär i vis-att en av
och intresset för söka till dessa lärarutbildningar. finnsDetämnen attsa

vidare könsmässig obalans med generellt betydligt fler kvinnligasetten
manliga studenter.än

för utbildningar syftar till undervisning i matematikIntresset som
Åroch naturvetenskapliga långt ifrån behovet.ämnen motsvarar

1997/98 farms det endast 523 behöriga förstahandssökande till1 2 162
platser. Slutligen 1 934 också svårt rekryteraDet ärantogs attpersoner.
studenter till lärarutbildning i vissa främmande språk, i praktisk-
estetiska ämneskombinationer och till yrkesämnen gymnasial utbild-i

ning.
Lärarutbildningskommittén vill dessa obalanser framhålla dettrots

positiva i det totala antalet ansökningar tyder mycket in-att ett stort
för lärarutbildning och läraryrket. Intresset har ökat varje årtresse un-

der 1990-talet.

95 poängsutb. inräknad, eftersom den har lokal40 antagning.
96 Utbildningsstatistisk årsbok 1998.



lärarutbildning SOURekrytering 1999:63330 till

Examinationsfrekvens5.2.2l

fler lärarstudenter avbryter sin utbildning vadinte såDet är änatt som
andra högskoleutbildningar och examensfrekvensenfallet inomär att
låg. Sanningen examensfrekvensendärigenom är är att sam-snarare

lärarutbildningarna högre för flertalet andra högsko-på änärmantaget
framgår nedanstående sammanställning hurleutbildningar, vilket av av

inom olika utbildningsområden. Uppgif-andel tagitstor som examen
antagningensju eftervisar läget ârterna

Undervisning 80 %
naturvetenskapTeknik och 52 %

Medicin och odontologi 72 %
Vård 86 %

och samhällsvetenskap %Juridik 55

Examinationsfrekvensen dock inte lika hög i alla lärarutbildningar.är
examinationsfrekvensen, uppvisar utbildningarna till90 %,Högsta över

slöjdlärare. utbild-och handels- och kontorslärarevârdlärare Församt
textilläraretill fritidspedagog, förskollärare, idrottslärare ochningarna

för grundskollärare den Examinationen tillsiffran 80%, l-7 78 %.ärär
emellertid Ytterligaregrundskollärare %. 9 % dem4-9 55är av som

grundskollärarutbildning har dock tagitpåbörjat 4-9 % en arman exa-
lärarexamen.t.ex. armanmen, en

utbildning till grundskollärare och till gymnasielä-går 4-9De som
således sin lärarexamen i betydligt lägre grad andra lärar-äntar utrare

studenter. Flera högskolor har genomfört enkäter för klarläggaatt stu-
för inte tagit visar sig då delsdiesituationen dem Det attsom examen.

fortfarandeandel tjänstgör lärare, dels relativt mångaattstoren som
inriktning den de frånstuderar till lärare, vissa dock med änen annan

början syftat till.
Språklärarstudenter uppvisar lägst examina-denär grupp som

språk-utbildningsplatser på de akademiskationstal. Konkurrensen om
i språk.utbildningarna betydligt pâ lärarutbildningarnaänär störrestor,

väljer lärarutbild-uppföljning visar många studenter taktisktEn att en
språkutbildning.ning i språk i avsikt sedan byta till Det äratt annanen

främmande språketockså vanligt lärarstudenter har lägre betyg i detatt
fått friståendekursplatsde studenter i hård konkurrens påän som sam-

språkutbildning.ma

97 för nybörjare på linjer vid universitet och högskolor.Examensfrekvens
1995/96. årsbok1989/90. Uppföljda under sju år Utbildningsstatistiskt.o.m.

1998.
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övervägandenl 5.2.3

Lärarutbildningskommittén konstaterar den bild iblandatt som ges av
ungdomars intresse för lärarutbildning och studenters benägenhet attav
slutföra sina studier oriktig och kan därmed leda felaktigatill slutsat-är

ser.
uppgifter självfallet betydelse förKorrekta avgörande möjlig-är av

heterna vederhäftigt analysera sökandeintresset ochpå sättatt ett exa-
minationsförhållandena inom olika lärarutbildningar föroch att man

till bristerskall kunna komma med de och tillkortakommandenrätta
faktiskt finns. skillnader isökandeintresset mellan oli-Det är storasom

ka lärarutbildningar och mellan olika befolkningsgruppers intresse för
följande kapitletlärarutbildning. avsnitt kommer kommitténI attav

diskutera dessa brister och framföra förslag åtgärder i frågaom om re-
till lärarutbildning.krytering
jämförelser högskoleutbildningarde med andra redovisatsAv som

avbrottsfrekvensenframgår inte högre i genomsnitt ilärar-ärattovan
utbildningar i andra utbildningar. självfallet angeläget bådeDet ärän ur
den enskilda individens och samhällets perspektiv så mångaattur som
möjligt slutför sina studier till lärarexamen. därförDet viktigtär

läromiljön för studenterna sådan onödiga avhopp undviks. Enäratt att
hundraprocentig genomströmning dock sig trolig ellerär vare ens

Kommitténönskvärd. det positivt de, under studie-ärattanser om som
fårtiden inser eller rådet läraryrket inte dem, konsekven-att tarpassar
lärarstudiema.och avbrytersen

andel de lärarstudenter inteEn tagit tjänstgörstor av som examen
detta lärare. nackdel för dessa fårDetta ärtrots som en personer som en

ställning och lägre härigenom. Självfallet otillfreds-lön detsämre ären
ställande också för de inte fullgjort alla kursmoment fordras föratt som

Oftalärarexamen. återstår bara någon eller kurser tillett par examen.
Lärarutbildningskommittén högskolorna bordeattanser vara noggran-

med i tid följa studenternas rester skapa förutsätt-ochattnare upp
ningar för dem i tid slutföra studierna.att

ingår resultatmått i för tilldelning tillDet ett systemet resurserav
såle-högskoloma. sikte på antalet avlagda och beaktarDetta poängtar

examina. Lärarutbildningskommitténdes inte detuttagna natur-anser
ligt högskolorna själva följer examensfrekvensen olikainomatt upp
utbildningar led i sitt kvalitetsarbete.ettsom

Kommittén vidare kommunerna, således anställt dessaattanser som
ilärare sin egenskap arbetsgivare bordeutan uppmuntraexamen, av

slutföra sinadessa studier. bör också olika åt-Kommunernaatt genom
gärder underlätta detta.
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framEtt förhållande också brukar lyftas i debatten det på-som om
förstått vikande intresset läraryrket intenyexarninerade lärareär att tar
söker sigtjänst lärare till andra arbeten eller tillbyterutan annatsom

efter tids tjänstgöring lärare.arbete kort somen
Lärarutbildningskommittén självfalletdet beklagligt attanser vara

nyutbildade lärare inte kommerantal skolan till godo villett men
samtidigt lärarutbildning bra förberedelse ocksåärpoängtera att en en
för antal andra yrken, utbildare företag i offentligpå ochett t.ex. som

fårförvaltning. lärarutbildade andra arbeten någotAtt ärpersoner som
talar för lärarutbildningamas kvalitet. Kommittén i kapitelhar 5 Kom-

principiella utgångspunkter bl.a. berörtmitténs kunskaper läran-att om
de och läroprocesser får ökad betydelse också inom andra yrkesområ-
den skolan. lärarutbildning därmed användbar i vidareEnän är ett
sammanhang.

Lärarutbildningen har hittills dimensionerats etter det prognostice-
framgått föregåenderade behovet lärare. kapitel skiftarSom dettaav av

mycket på grund de växlingama i årskullamas storlek. Somstoraav
kan behovet nyexarnineradeexempel lärare i grundskolan,nämnas av

innevarande femårsperiod drygtunder och under den27 000ärsom
följande femårsperioden minskar till knappt för därefter öka10 000 att
till och sedan till drygt14 000 22 000. naturligtvis svårig-Det är stora
heter organisationen lärarutbildningen till dessa växlandeatt anpassa av
utbildningsbehov. på frågan dimensioneringEtt sättannat att se om av

ifrånlärarutbildning utgå med lärarutbildning harär att att personer en
värdefull förkompetens många andra delar arbetsmarknaden.ärsom av

skulle det naturligt haDärmed kapacitet ännyrekryte-störreattvara en
ringsbehovet lärare i skolan.av

etterantal lärare kort tids tjänstgöring ångrar sittAtt ett unga en yr-
kesval och då till sysselsättning Lärarutbildnings-övergår annan oroar
kommittén. Enligt vad kommittén har erfarit vid diskussioner med ny-
utbildade lärare finns det flera skäl till dessa avbrott. Vissa sig haanser
tätt för dålig förberedelse för den verklighet de i skolan och detmöter
finns saknar stöd från sinalärare kollegor och rektor.nya som

för nyutbildade lärareRisken de inte får stöd måsteatt ger upp om
allvar den rektor och de kollegor får lärare till sinpåtas av som en ny

skola. Avtal 2000 har flera inslag kan leda till förbättring här-som en
vidlag. Kommittén tänker främst på introduktionen föroch mentorer
nyanställda. kontakt mellan erfaren ochEn lärarenära mentoren som

lärare kan positiv och utvecklande för båda. Introduktionenen ny vara
bör led i lärarutbildningen, kommunerna förettses som som ansvarar

till vilken högskolan också kan bidra kompetensutvecklingmen genom
Frågor introduktionen nyanställda lärare kanmentorer.av om av vara
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lämpligt förområde samverkan mellan högskolan och skolorna in-ett
för det regionala utvecklingscentret.om ramen

struktur för lärarutbildningDen Lärarutbildningskommitténny som
föreslår innebär radikalt förbättrade förutsättningar för blivande lärare

skräddarsy sin utbildning vad ämneskombinationer, breddatt avser
och åldersinriktningdjup, också möjlighetDen för alla lärarem.m. ger

kompletterande studier vidga sin kompetens, vilketatt öppnargenom
inom yrket. Vidare kan skaffa sig kompetens förvägar att ut-nya man

veckla sin undervisning och för bidra till utveckling hela verk-att en av
samheten på den skola tjänstgör. Kommitténs modell innebär vida-man

kan få kompetens bidra till bättre samverkan mellanatt attre man en
fritidshemsverksamhetskola och eller för kombinerad tjänstgöringt.ex.

i båda. Kommittén dessa möjligheter bör kunna innebäraatt attanser
läraryrket blir lockande.mera

fördelEn uppenbar med sådana kompletteringsmöjligheteratt er-
bjuds också fler lärare kan följa de årskullama bitär att stora en genom
stadiema och kanske återvända då elevvåg börjarsenare en ny
rulla utbildningssystemet.genom

delar lärarutbildningenOm lättare tillgänglig och genomförsärav
distans och/eller via intemet, ökar förutsättningarna rekryteraatt

studenter. högskolornaOm dessutom värderargeneröst sättett mera
och tillgodoräknar tidigare studier och yrkeserfarenheter kan rekryte-
ringen underlättas. lärarutbildningNär också kan leda forskarut-tillen
bildning och till andra yrken kommer fler bli intresserade läraryr-att av
ket. Därigenom blir också från andra yrken in i läraryrketvägen mera
möjlig. intresse förökat läraryrket och för lärarutbildningEtt kommer
enligt kommitténs uppfattning både förstärka läraryrkets och iatt status
sig leda till förbättrat rekryteringsläge.ett

Urval och15.3 prioritering

fråga återkommitEn vid kommitténs kontakter, bl.a. vid överlägg-som
ningarna med referensgruppen, önskemålet kommitténär att genom
sina förslag skall skapa garantier för endast de lämpliga föratt ärsom
yrket blir lärare. Frågan inrymmer mängd aspekter såsom former fören
antagning till lärarutbildning, själva utbildningens bidrag till studentens
kunskaps- och personlighetsutveckling, examinationen studenterna,av
avrådan under utbildningen, underkännande vid examination och av-
stängning från utbildningen. frågaEn särskild i detta sammanhang är
möjligheten hindra dömts för sexuellaatt att övergrepppersoner som
blir lärare, vilken behandlats Lämplighetsprövningskommittén. Lä-av
rarutbildningskommittén den frågan sist i detta kapitel.tar upp senare
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till lärarutbildning skall de sökande förFör uppfylla kravenatt antas
behörighet, dvs. dels grundläggande behörighet, dels behörig-särskild
het. finns fler sökande platser måste urvalDå det än göras.ett

finns huvudsakligen olika information kanDet typertre av som
urval.förkomma i fråga underlag för det första olikaDet måttärsom

tidigare skolprestationer och förväntad studiefönnåga. Hit hör betyg
högskoleprovet. det andra det grupptillhörighet, vilket kanoch För är

tillhörighet eller geografisk hemvist.etnisk Sverige har hittillsIvara
endast könstillhörighet kunnat påverka urvalet. tredje urvalsprinci-Den

den sökandes personlighet, talanger eller liknande.ärpen
och studielämplighetsprov har de brister vidlåderBetyg trots som-

visat förutsägelsedem sig god studieframgång. Forskareäven ge om-
emellertid inte kunnat påvisa något samband mellan goda betyg ochhar

framgång i yrkeslivet bl.a. därför forskarna haft svårt preciseraatt att-
framgång i yrkeslivet därförbegreppet och det problematisktäratt att

erfarenhet.isolera effekten utbildning och utbildningOmav en
attraktiv och många fler söker kan leder detta tillänär tas emot, attsom

har höga betyg och/eller godade resultat på studielämplig-antassom
innebär självfallet inte alla intehetsprovet. Det olämp-äratt antassom

saknar förutsättningar för följa utbildningen.liga eller att
Beträffande vissa lärarutbildningama, främst grundskollärarut-av

bildningarna med inriktning naturorienterande proble-ämnen, ärmot
antalet sökande för litet. stället för urval harI på mångaärmet att ett

högskolor alla behöriga sökande antagits.
särskildFrågan sökande komplice-prioritering ärav en gruppom

rad. vill prioritera vid antagningen till utbildningOm mänt.ex.man av
lärare för barn innebär detta kvinnliga sökande med goda be-attyngre

får tillbaka för med betydligtstå lägre betyg. Kommitténmän ärtyg
osäker på detta rekommendabel få söker tillOmär väg. mänom en
lärarutbildning kan inte fler hur vill priorite-män gärna änantas- man

dem. Då behövs i stället åtgärder leder till fler blir in-mänattsomra
yrket fåtresserade sådant. fler lärare i matematik ochFör attav som

naturvetenskapliga och fler lärare bakgrund krävsmed utländskämnen
åtgärder för öka intresset för läraryrket. priorite-på Ensätt attsamma

ring dessa kategorier sökande i urvalet vid antagningen enligtärav
kommitténs bedömning lika litet prioritering manliga sökan-som en av
de verkningsfullt isolerad åtgärd, eftersom så få söker till lärar-som en

sådanutbildning. ordning behöver i så fall kombineras med andraEn
åtgärder.

m AntagningHolmberg, C. 1995. till högskolan. analys och diskussionEn av
ialternativa urvalsmetoder; artikel seminarierapport urvalsmetoderen om som

redovisats Stockholm: Fritzes.RUT 93.av
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Lärarutbildnings-medkontaktermånga i sinaharframgåttSom
vidlämplighetenfråganaktualiserat omprövning antag-kommittén av

sikte påkanlämplighetsökandesBedömning tastudenter.ningen avav
yrkeverka i detellerstudiernaframgångsrikt fullfölja attförmågan att

till.utbildningen siktarsom
musikutbildningar, dansut-urvalet tillvidanvändstalangpåProv

gällerutbildningar. Detkonstnärliga ävenjämförbaraochbildningar
Språkfárdighetsprovlärarutbildningar.motsvarandetillantagningvid

kanmodersmålslärarutbildning ävenantagning tillanvänds vid men
språk.i andrautbildningantagning tillvidförekomma
intervjuer ellerenbartPersonbedömningar kan göras genomgenom

skallsökandeuppsatsskrivning, där demedkombinationiintervjuer
frå-utbildningen itillför sökamotivocherfarenhetersinabeskriva att

ga.
urval måstei de fallocksålärarutbildning- gö-tillAntagningen ett

betyggrundvaluteslutande pålärosätenavidsker merparten avavras -
lärarut-dock för vissaförekommerIntervjuerhögskoleprov.och/eller

respektive lärosätehögskolor. Detvissavid ärbildningsprogram som
grundut-tilltillstånd vid urvaletHögskoleverketanhåller hos att enom

iurvalsgrunderför dei ställetintervjueranvändabildning angessom
grundval be-tredjedel påminstnämligenhögskoleförordningen, aven

arbetslivs-ochhögskoleprovgrundvaltredjedel påminstochtyg aven
med intervjupågårmed de försökSyfteterfarenhet. ur-somsom nu

troligen kommerstudentervilkabedöma attvalsgrund bl.a.är att som
sökandeför demöjlighetdärvidintervjuutbildningen. Enfullfölja är en

eller honom. In-för hennedenlärarutbildning rättabedöma äratt om
Kommit-utbildningen.inledning tillockså fungerakantervjun ensom

hög-någrapågår påintervjuerförsök meddedärförtén att somanser
urvals-alternativautvecklingtillbidragintressantaskolor kan avenge

antagningen.vidinstrumentgrunder som
bli brasökande kommersyftemed attIntervju avgöraatt enenom

utgå ifrånbörprincipiell fråga. Manoch attlärare enär meraannanen
lärarutbildningenmedavsiktenutbildningsinpåverkadblir avperson

vill där-Kommitténgoda lärare.tillskall utvecklasstudenternaär att
antagningvidobligatoriskt instrumentintervjuerföreslåför inte ettsom

urvalsgrunderalternativautvecklingsprojektdevill uppmuntra ommen
pågår.som nu

för demutfärdas endastkommittén,bör,Examensbevis somanser
för yrket.lämpligavisat siglärarutbildninggenomgångenvid vara

kandeformulerade såexamensmålen bör attinnebärDetta att an-vara
läraryrket.förlämplighetstudentsbedömningenförvändas av en
kapiteliexamensbeskrivningtillförslagredovisatharKommittén ny
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lämplighetenAtt skall prövad då får examensbevisvara en person
innebär inte denna prövning skall förstatt vidäga examenstillfál-rum
let. Kommittén vill framhålla lärarna i lärarutbildningen- bådeatt de i
högskolan och de i den verksamhetsförlagda delen lärarutbildningenav

bör bedöma lärarstudentemas lämplighet fortlöpande del i- som en
utbildningen och för studentens till självkännedom.väg främstaDet
uppdraget för lärare i lärarutbildningen självfallet hjälpaären att stu-
denterna bli bra lärare. Det måsteatt emellertid också ingå ianses upp-
draget se till olämpligaatt föratt yrketär inte blir lära-personer som
re.

Det farms fram till högskolereformen 1993 centrala bestämmelser
avrådan, dvs. möjlighet/skyldighet avråda de studenterom atten som

ansågs olämpliga bli lärare. Då de centrala bestämmelsernaatt avskaf-
fades vissa lärosäten med avrådan i detog lokala bestämmelserna. Pro-
blemet med avrådansinstrumentet framför alltär det endast frågaatt är

råd, studenten kan frånett avstå följa. Lärarutbildnings-om attsom
kommittén detta det måste ingåtrots iatt uppdragetanser attanses vara
lärare i lärarutbildningen både främja lärarstudentsatt utvecklingen
och, där det nödvändigt, råda lärarstudentär byta studiebana.atten

15.4 Vem blir lärare Balansproblem
Förskolan och skolan når praktiskt varje barn ochtaget människa iung
Sverige. Eleverna kommer således från alla sociala och etniska grup-

Det dock inte degör arbetar i förskolan och skolan. skulleper. Detsom
enligt Lärarutbildningskommitténs uppfattning bidra till ökad kvali-en

i verksamheten i förskolan, skolan,tet fritidshem och vuxenutbildning-
lärarna hade allsidig sammansättning socialt och kulturellt.en om en

Det också viktig kvalitetsfrågaär både kvinnor och lärareatten män är
också för mindre bam.-

Lärarutbildningskommittén självfallet inte lärare baraattmenar en
kan skapa förtroendefullt samarbeteett med elever tillhörsom samma
kön och kommer från sociala och etniska bakgrund. Kommitténsamma
förutsätter studenterna under sin utbildningatt till lärare får diskutera
dessa förhållanden och därigenom också bli medvetna sinaom egna
värderingar och hur dessa påverkar deras handlande i förhållande till
elever.
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snedrekryteringen tillsociala15.4.1 Den

högskoleutbildningar

dominerasoch skolanförskolanpersonalen iiblandhävdasDet att av
hos studen-sammansättningensocialamedelklassen. Denkvinnor från

flertaletvarierad inomdocklärarprogrammentill flera änärter merav
nedanstå-framgåryrkesexamen. Dettaleder tillandra avsomprogram

tabellJende

på yrkes-år leder till351996/97 underNybörjare program som
på bakgrund.socialfördeladeexamen

ÖvrigaArbetaretjänstemänHögreProgram

48 %36 %ped.ex. 16 %och ungdoms.Barn-
56 %%2320 %Gnmdskollär. 1-7
50 %23 %26 %Grundskollär. 4-9
49 %17 %33 %Gymnasielärarex.
42 %%% 1147Jur.kand.ex.
49 %26 %25 %Socionomex.
46 %14 %40 %Civiling.ex.
53 %22 %22 %Högskingex.
35 %7 %58 %Läkarex.

varit iperiodhar under långhögskolantillsociala rekryteringenDen en
påbörjar hög-utsträckningioförändrad. Den störststort sett grupp som

tjänstemannahem.från högreungdomarskolestudier är
snedtör-socialastudier och denhögrepåbörjarkvinnorFler än män

bland Dettabland kvinnormindrenågot än män.delningen är anses
inomväljer utbildningarutsträckningkvinnor i ut-bero på störreatt

social fördelninghar jämnarevårdområdena, änochbildnings- ensom
mindreockså någotsnedrekryteringensocialaområden. ärandra Den

blandäldre studenterbland än yngre.
ihögskoloruniversitet ocholikamellanskillnaderfinns ocksåDet

deFlertaletstudenterna.sammansättningensocialaden nyareavav
univer-de äldrefördelningsocialjämnarenågot änhögskolorna har en

högskolornasochuniversitetensolikahögskolorna. Deochsiteten re-
utbildningsmässigasociala ochdenberoendekrytering är samman-av

Utbygg-utbildningsutbudet.ocksåbefolkningensättningen avmenav
minskasikt kommatorde således påhögskolornade attnaden nyareav

99 9802.meddelanden 20 SMSCB UStatistiska
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den sociala snedrekryteringen inom den högre utbildningen, vilket ock-
så motiven för tillkomsten dessa.ettvar av av

De allmänna åtgärder vidtas för minska snedrekryteringenattsom
generellt inom högskolan, dvs. ökning antalet platser och utbygg-en av
naden utbildningen inom de små och medelstora högskolorna,av
kommer också lärarutbildningen.att gynna

Lärarutbildningskommitténs förslag nedan med anledning denav
bristande balansen hos lärarstudenter i fråga etnisk bak-gruppen om
grund och erfarenhet från andra områden arbetsmarknaden kommerav
också innebära ökad utjämning denatt sociala sammansättningenen av

lärarstudenter.av gruppen

l5.4.2 Bristen på lärare med utländsk bakgrund

Få med utländsk bakgrund, undantar modersmålslä-personer om man
verkar i dag lärare i ungdomsskolan eller söker till våra lä-rama, som

Ändårarutbildningar. finns i vårt land antalett stort personer som
skulle kunna fylla betydelsefull roll i skolan sin dubbla kultu-en genom
rella kompetens. Bland dessa finns också redan harpersoner som en
akademisk utbildning.

För utvecklingen kulturkompetensen hos både elever och lärareav
skulle det betyda mycket det fanns fler lärare med bak-om en annan
grund på skola. skulleDet öka kvaliteten i skolans arbete generellten
och naturligtvis också det gäller förverkligandetnär läroplanemasav
mål de grundläggande samhällsvärderingar dels skall ligga tillom som
grund för arbetet, dels skall bibringas elevema.

kommitténsI uppdrag ingår insatser föröverväga rekryteraatt att
fler lärarstudenter med utländsk bakgrund. Med personer med ut-
ländsk bakgrund kommittén dels födda utomlands, delsavser personer

födda i Sverige ochär har minst förälder föddpersoner som som en
Årutomlands. 1995 bestod denna 1 706 000 dvs.grupp av personer,

sjätte invånare finnsDet inga uppgifter hur många lärarstu-var om
denter har utländsk bakgrund. De torde långt ifrån sjättesom vara var
student.

fåFör fler födda utomlands,att de brukar kallas denpersoner som
första generationens invandrare, bli lärare krävs individuellaatt åtgär-
der beroendeär kvalifikationer och språkkunskaper.som av personens
Enligt SCB fanns det i Sverige år 1995 70 000 mellan 25ca personer
och 64 år födda utanför Sverigeär och kommit hit medsom som en

2°° SOU 1996: 143 Krock eller denOm mångkulturellamöte. skolan. Delbe-
tänkande Skolkommittén.av
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Nordenfråninvandrare%25utbildning. dessaAvakademisk cavar
övriga Europa.frånoch 40 %ca

akademi-arbetslösastödjaförvidtagitsredanharåtgärderVissa att
denin påförsök kommai derasutländskmed attker svens-examenen

derastillvaratarsamhällettillbidraförocharbetsmarknaden attka att
beslöt skulleregeringenaspirantutbildningens.k.Denkompetens. som

1995/96läsåretfrom. ärhögskolorochuniversitetvid vissaanordnas
delsbeståromfattar 40Utbildningen, poäng,åtgärd.sådan avsomen

studiernateoretiskaarbetsplats. Depraktik pådelsstudier,teoretiska
svenska.bl.a. ikunskaper,fördjupadeskall ge

förstaaspirantutbildninganordnauppdragfick iNio lärosäten att
anordnandet1997/98läsåretåret. Fr.o.m. ärandraoch det13läsåret av

lärosätenaHälftenbeslut.lokalaförfrågaaspirantutbildningen aven
härförSkälenaspirantutbildning.anordnafrånavståtthar då uppgesatt

svårtoch detlitetrekryteringsunderlaget attatt genom-varatt varvara
praktikplatser.skaffabl.a.utbildningen,föra att

Högskoleverket.utvärderatsharverkamhetförsta årenstvåDe av
planeringstider,grund kortagod påblivit såinteharRekryteringen av

egentligadispensgivning Detochstudieñnansiering etc.oklarheter om
arbetsmarknadenförutsättningar påförbättramålet, att personemas

självförtroen-stärktsåledesfickStudenternaväl.relativt ettuppnåddes
avgörandekontaktnät, vilkautökatoch ärspråkkunskaperbättrede, ett

utbild-avslutadmånader eftertiotillarbete. Uppfåförfaktorer ettatt
formnågoninvandrarakademikemade 740tredjedelhadening aven

falli vissaanställningfasttredjedel hade ettarbete, varav enav -
inteändåresultatdetta ärHögskoleverketarbete. attokvalificerat anser

svårastdegälltdet ärtankemedså dåligt att en avgrupp somen
arbetsmarknaden.påutsatta

kompletterande lä-gjorts medförsökharuniversitetGöteborgsVid
Utbildningenlärarexamen.utländskmedförrarutbildning personer

kaninvandrarearbetslösatilloch riktar sig stu-omfattar 80 poäng som
A-kassa.pådera

försvenskai20-poängskursStockholmLärarhögskolan iVid ges en
universitetUppsalaVidlärare.sig tillutbildaönskarinvandrare som

hög-SödertörnsVid40preparandkurs poäng.liknandefinns omen
akademikerarbetssökandeförutbildningsprogrambedrivsskola ett

behörighetskall fådeltagarnainvandrarbakgrund. Måletmed är att
dessaantagits tilldemFlertalet ut-4-9.grundskollärare somavsom

fåttharhemlandethögskolestudier frånmedinvandrareförbildningar

aspirantutbild-Satsningenkan".vad jag2° få visafår chansenjagBara att
Högskoleverket 1998:6 R.uppföljningsstudie.den Endetvad blevning av-
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sin försörjning ordnad studera på A-kassa elleratt utbildnings-genom
bidrag.

Kommittén det angeläget erfarenheterna från utbildningarattanser
de här nämnda tillvara vid utformningentassom flexibel komple-av en

tterande lärarutbildning för invandrare på flera högskolor. Kommitté
konstaterar utbildningssatsningaratt detta slag dubbelt positivaärav
De underlättar för den aktuella invandrargruppen få fotfäste på denatt
svenska arbetsmarknaden. Det ocksåär vinst för det svensktstoren
samhället och den svenska skolan det går särskildaattom satsgenom
ningar rekrytera invandrare till lärarutbildning. Strukturen för den ny:
lärarutbildningen kommer underlätta också föratt med ut-personer
ländsk utbildning vid behov komplettera sinatt utbildning.

Enligt bestämmelserna i skollagen jämställs lärarutbildningen
från Norden eller EU- eller Eftalandett medannat svensk lärarut-en
bildning. Bestämmelsen i skollagen konsekvensär Sverige haatten av

arbetsmarknad med de berörda länderna,en vilketgemensam innebär
för medborgarnarätt i respektive länder få motsvarande utbildningaatt

från hemlandet accepterade i de andra länderna. Sverige har således
inte kräva kompletteranderätt att utbildning med lärarut-av personer
bildning från dessa länder. Rätten få utbildningenatt accepterad inne-
bär självfallet inte någon förtur till anställning. För med lä-personer

från andra länder de angivnaän finnsrarexamen möjlighetovan att
sin utbildning evaluerad Högskoleverket. Resultatet evalueringenav av
riktar sig till arbetsgivare också rekommendation till hög-men som en
skolan i de fall vill ha svenskpersonen en examen.

Som framgått finns det lärare med utländsk arbetslö-ärexamen som
och därför önskar genomgå kompletterandesa utbildning.som Bland

dem genomgått aspirantutbildningen hade 15 % tidigaresom äm-ca en
neslärarutbildning. 25 % civilingenjörer eller naturvetare.var

skollagenI kravet på lärarutbildningutöver föranges att en person
fâ anställning lärareatt tidsbegränsning skallutan dels behärskasom

svenska språket, det inte finns synnerliga skäl medge delsom att annat,
ha nödvändiga insikter i de föreskrifter gäller beträffande det of-som
fentliga skolväsendet, särskilt de föreskrifter målen för ut-som anger
bildningen...

Skolkommittén framhåller i sitt slutbetänkande valet ordetatt av
behärska svenska språket i lagen högt ställt kravär och for-ett att
muleringen bör ändras till tillräckliga kunskaper i svenska språket med
hänsyn till tjänsten. Lärarutbildningskommittén medvetenär attom
uttrycket behärska svenska språket arbetsgivare och högskolorav

m kap.2 4
m SOU 1997:121 Skolfrågor. Om skola i tid.en en ny
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godaskall likaspråkkunskapematolkats såharfelaktigt att somvara
medtillrättakommaSverige.i Förfödda och attuppväxtahos personer

Skolkom-tillLärarutbildningskommitténsigansluteröverkravdetta
skollagen.ändringförslagmitténs avom en

från hem-lärarstudieroavslutademedinvandradFör att personen
eller honhanfordrassvensk lärarexamenfåskall kunna attlandet en

Dethögskoleförordningen.svenskai den tor-examenskravenuppfyller
tillgodoräknas iskallvilka kurserbedömafrågablide då att somom

Högskoleverketsframgår översynSomutbildningen.tidigareden avav
bestämmelserhögskoleförordningenstillämpninghögskolornas omav

såvälhögskolordet vid mångaförekommerkurstillgodoräknande av
därvidlaggenerositetavsaknadbristerformella avsom

otillfredsstäl-synnerligendettafinnerLärarutbildningskommittén
kunska-bedömningdetKommittén ärlande. att personersavenanser

och intetillgodoräknandebeslutgrund förtillliggabör enomper som
demedutbildningiingårde kurserjämförelsesnäv personenssomav

bedöm-vidsynthet iutbildning. Ensvenski störreingårkurser ensom
flertillförhoppning ledakommitténsenligtskulle attningama personer

svenska skolan.denlärare iinvandrarbakgrund blevmed
principförslagpresenterades ettdecember 1998 ettslutetI omav

nivågymnasialyrkesutbildning påutländskvärderingförsystem av
arbetslivserfarenheter innebärFörslaget attutländskaoch personen

med ochjämfördyrkeskunskapfå sinkankompetensprovettgenom
utbild-genomgåttdåharyrkeskunskapdenjämställd med enmanman

Grundläggande förgymnasieskola.svenskiyrkesområdetinomning
oberoendegenomgåsskall kunnakompetensprovenförslaget är avatt

syftarvärderingFörslagetinhämtats.yrkeskompetensenochhur omvar
behörighetinte i sigocharbeteskall fåvederbörandetill ett geatt avses

dockföreslårLärarutbildningskommittén att etthögskolestudier.för
grundutbildningmedjämställasskallkompetensprovgodkäntsådant

yrkesämnen. Kom-ilärareutbildningtillvid ansökanyrketinom av
Utbild-kapitel 7redovisats iutbildning harsådanförslagmitténs om

i yrkesämnen.lärarening av
detrepresenterade inationaliteterantali dagfinnsDet ett stort

modersmåletundervisning iungdomsskolansamhället. Isvenska ges
under-fårSkolungdomarantal despråk Ettminst 72på stort somav

dvs. deinvandrare,generationens ärandramodersmålsittvisning på är
sigkännerspråk. Desvensktmedoch harSverigefödda i ettväxt upp

rapportserieHögskoleverkets2 Tillsynsrapport.kurs.Tillgodoräknande av
1998:32 R.

yrkeskompetens.z utländskValidering1998:165SOU av
undervisningfår2°° färre elever 15språkHärtill kommer änsom
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svenskar har fortfarande sina föräldrarsom och sin släktmen genom en
kontaktnära med och god kunskap sina föräldrars hemland.en om

Detta ungdomarär underrepresenteradeär vid våra hög-en grupp som
skolor och i vår lärarutbildning. De talar bra svenska och har vårsett
ungdomsskola inifrån. De förstår hur mellanmötet barn medett en an-

etnisk bakgrund och svensk skola kan sig och de harnan därförte goda
förutsättningar hjälpa barnen på braatt sätt.ett

Skolkommittén har föreslagit med rekryteringstjänsterett system för
ungdomar under 30 år. Rekryteringstjänster föreslås bli inrättade av
kommunen i förskola, fritidshem eller skola. Rekryten bör ingå i ett
arbetslag, medlemmar själva har fått bestämma de vill havars att en
rekryt anställd och fått skallavgöra anställas. Syftet ärvem som att

märmiskor, med invandrarbakgrund,gärna möjlighetge unga atten
under 6-12 månader på arbeta ipröva skolan och fåatt incitamentett

söka till lärarutbildning.att Enligt Skolkommitténs förslag, ärsom en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd, skall bidra med delstaten kostna-en av
den, vilken inte bedöms innebära några ökade utgifter, eftersom perso-

troligen hañ kontant arbetsmarknadsstöd ellernerna ersättning från
arbetslöshetskassa. Lärarutbildningskommittén stöder förslaget om re-
kryteringstjänster.

Lärarutbildningskommittén föreslår rekryteringstjänsteratt inrättas
också för arbetslösa invandrare med utländsk lärarutbildning. kon-En
takt med svenska skolor skulle tydliggöra bl.a. vad de behöver komple-

i fråga kunskaperttera i svenska språket och de han/honom ämnen
skall undervisa Den konkreta kontakt med skola rekryte-en som en
ringstjänst innebär, kan dessutom bidra till invandrad lärare lätta-att en

får fast tjänst i förekommande fall efter kompletterandere en studier.-
Lärarutbildningskommittén föreslår också högskolor, kommuneratt

och arbetsförmedlingar skall ytterligaregöra ansträng-gemensamma
ningar intresseraatt med utländsk bakgrund för läraryrket,personer

i samarbete med invandrarföreningar.t.ex.

15.4.3 Bristen på manliga lärare

En allt andel destörre tjänstgörande lärarna i grundskolan kvin-av är
gällerDet framför allt lärarna för de mindre barnen.nor. I grundskolan

totalt 73 kvinnor%är år 1997. Fem år tidigare 70 % kvinnor. Ivar
gymnasieskolan 48 % de tjänstgörandeär lärarna kvinnor, vilketav ger
intrycket könsfördelningen skulleatt tämligen jämn i den skolfor-vara

Det finns dock tydliga könsskillnader också inommen. gymnasiesko-
lan. Inom yrkeslärarkåren finns ojämna könsmässiga fördelningsamma

inom de yrken till vilka utbildningarna syftar.som Så 99 %är t.ex. av
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lärarna i bygg- och anläggningsteknik och iom-lärarna92 %män av
kvinnorvårdnadsämnen

beaktar andelen och kvinnorNär inom olika lärarutbild-mänman
ningar kan konstatera den könsmässiga obalansen i skolanattman

bli alltkommer inom flertalet lärarkategorier. glädjandeEttstörreatt
undantag utbildningen till fritidspedagog, där andelen ökar.är män

påAndel kvinnor börjat studera leder till lä-som program som
208rarexamen

Program 1993/94 1996/97
och ungdomsped.ex.Bam- 90 % 85 %

Folkhögskolärarexamen 46 % 59 %
Gnmdskollärarex. 1-7 80 % 86 %
Gnmdskollärarex. 4-9 62 % 67 %
Gymnasielärarexamen 50 % 62 %
Idrottslärarexamen 49 % %41
Musiklärarexamen 56 % 50 %
Slöjdlärarexamen 33 % 55 %
Specialpedagogexamen 89 % 92 %
Syv %75 86 %examen
Totalt undervisning 73 % 75 %

bådebehöver manliga och kvinnliga förebilderBam och kontakter.
Förskolans, skolans fritidsverksamhetensoch uppgift enligt läropla-att

främja jämställdhet mellan kvinnor och skulle underlättasmännema
inte lärarna själva visade könsfördelning.på så sned finnsDetom en

också mycket talar för trivseln högre bland personalen påärattsom
arbetsplatser med både kvinnor och män.

få fler utbildningarFör söka till leder till arbete medmänatt att som
barn gäller det framför allt påverka attityder. De mänattyngre som

väljer utbilda sig till förskollärare, fritidpedagog eller lärare föratt yng-
barn tillhör ibland har kallats könsrollsbrytama, dere en grupp som

bryter konventioner och könsrollsmönster. allmäntDetgängse ärsom
omvittnat brytama har det svårare på arbetsmarknaden övriga.änatt

krävs de starka för klaraDet det grupptryckäratt attpersoner av som
det innebär minoritet.att vara en

möjligt, allvarligt hinder för rekryteringen till dennaEtt män typav
utbildningar har på varit fallår sexuellt utnyttjandeav senare av av

2°7 gymnasieskolan förSOU 1997:1 Den kap.steg steg,nya -
m Utbildningsstatistisk årsbok 1998; tabell 7.5.
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bam. Uppmärksamheten har medfört många arbetar medmänatt som
små barn har känt sig misstänkliggjorda.

kan konstatera detMan inte problemfritt centralamed åt-att är att
gärder försöka bryta könsrollsmönster detta slag. liggerDet ett stortav

på arbetsgivaren/kommunema skapa arbetsmiljöeratt göransvar som
det möjligt för brytarna trivas.att

Lärarhögskolan i Stockholm har enkät undersökt bl.a. in-genom en
ställningen till utbildningen och yrket hos dem examinerats tillsom

1991-1996grundskollärare 1-7 under åren Totalt har under dessa år
764 examinerats, något41 En andelmän. störrepersoner varav av
kvinnorna, 85 %, 78 % arbetade kvar inom yrket 1997.männenmot av

flesta 62 tänkte fortsättaDe % i yrket. gällde dock iDetta märmen
lägre grad kvinnorna 43 respektive 63 %.än

attitydundersökning bland förskollärare fritidspedagogerEn och
längre tid i yrket har gjorts Linköpings universitetvidstannatsom en

visar dessa främstDen värdesätter kontakten barnen käns-med ochatt
medverkarlan till utveckla deras personligheter och tillatt attav man

dem miljö. Lönenivån, hävdas det, ihar dettaatt tryggge en samman-
underordnadhang betydelse. Undersökningen visar också atten en

förskolläraremajoritet dessa och fritidspedagoger har rekryterats vidav
högre åldernågot och dem harmånga starkt andrahands/ fri-att ettav

tidsintresse musik, konst, natur/miljö, idrott, förenings-amatörteater,-
verksamhet vid sidan sitt yrkesval, vilket visat sig tillgångav vara en-
i yrkesverksamheten.

manliga förskolläramaDe och fritidspedagogema i undersökningen
framhåller viktigt arbetsgivaren verkar för inte blir heltatt attsom man

i arbetskollektiv. Om flera kan stödja varandraett mänensam som man
i i övrigt kvinnodominerad miljö, detta till hjälp. Nätverkär storen
mellan inom yrkesområdet också värdefullt.kunna Demän anses vara
tillfrågade i undersökningen framhåller det troligen skullemännen att

lättare rekrytera till yrket de visste fannsdet godaatt män attvara om
möjligheter etter tid bygga på sin utbildning till stadiumatt annaten
eller yrkesverksamhet. framgåttSom innebär Lärarutbildningskommit-
téns modell för lärarutbildning möjlighet till dettaavsevärt störreny en

vad fallet i dag.än ärsom
Lärarutbildningskommittén föreslår högskolorna med lärarut-att

bildning, kommuner och arbetsförmedlingar tillsammans eller i fallvart
samtidigt vidtar antal åtgärder för öka intresse för arbetemänsett att

förstalärare. I hand bör åtgärderna riktas till mänsom som genom

2°°Blank, Pahnqvist, 1998. Vilken vill bliA., H. lärare Stockholm:man
HLS Förlag.
2 Mimer, 11; 1993.rapport
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föreningsverksamhet redan harmed idrott, musik, teater, natur m.m.
erfarenhet och för arbete med barn och ungdomar. Re-engagemangav
kryteringskampanjer ochriktas till föreningar organisationersom som
verkar inom de nämnda intresseområdena borde fångakunna mänupp
med intresse för lärarutbildning. gäller särskilt arbetslösaDet män.

öka manliga fritidspedagoger förantalet verkaEtt sätt äratt att att
fritidsledare vidareutbildar sig. Fritidsledarna utbildas idagärmän som

vissa folkhögskolor. Utbildningen formellt jämställd med hög-på är en
skoleutbildning. Vissa vidareutbildninghögskolor erbjuder redan i dag

detta slag. Frågan hur mycket fritidsledarutbildningenav om av som
skall få tillgodoräknas dock kontroversiell. Lärarutbildningskom-är

föreslår dels rekryteringsinsatser riktade fritidsleda-mittén till manliga
dels tillgodoräknande tidigare utbildning ochgeneröstett merre, av

arbetslivserfarenhet.
nämnda förrekryteringstjänstema bör användasDe mänattovan ge

möjlighet på arbeta i förskola, skola och fritidshem.prövaatt att
Lärarutbildningskommittén vill också framhålla manliga sökandeatt

brister i sin utbildning komplettera den för uppnåhar bör kunna attsom
grundläggande och/eller särskild behörighet för högskolestudier. Kun-

sådana möjligheter inom kommunal vuxenutbildning.skapslyftet ger
Också högskolorna kan anordna kompletterande utbildning,sådan som
bör locka till läramtbildning- särskilt det finns garanti förmän om en

de får plats på efterföljande lärarutbildning. kan gällaDetatt t.ex.en
arbetat obehörig vikarie i förskola, skola eller i fritids-män som som

verksamhet. Preparandutbildning bedrivs sedan hösten 1998 vid Lä-
rarhögskolan i Stockholm i samarbete med Länsarbetsnämnden,
Länstyrelsen Botkyrka och Vallentuna kommuner. i åld-22 mänsamt

deltar19-45 år i preparandåret bl.a. innebär de harattrarna som en
sin praktikskola, litteraturseminarier diskussioner ipå ochmentor

grupper m.m.
Lärarutbildningskommittén har berört frågan positiv sär-omovan

vid till uttrycktbehandling antagning lärarutbildning och därvidmänav
tveksamhet. Högskoleförordningen redanviss 7 kap. 10 §en ger

möjligheten vid i övrigt likvärdiga meriter urval med hänsyngöraatt
till kön i syfte rekrytera studenter från det underrepresenterade kö-att

Kommittén inte beredd föreslå kvotering.någonärnet. att
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Bristen på lärare i matematik och15.4.4

naturvetenskapliga ämnen

utbyggnaden det offentliga utbildningsväsendet harUnder hela ettav
tillräckligtständigt återkommande problem varit det inte funnitsatt

utbildade lärare i matematik och naturvetenskapligamånga Pe-ämnen.
haft fylla högskolans utbildningsplatserriodvis har också svårt attman

antal utredningar haringenjörs- och civilingenjörsutbildningama. Ettpå
frågan samhällets behov och teknikerbehandlat hur naturvetareom av

och skall kunna öka rekryteringen tillskall kunna hurmötas man gym-
naturvetenskapliga och tekniska utbildning.nasieskolans

öka barns och ungdomars intresse för matematik,Vi behöver natur-
teknik för de skall vidare och bli goda lärare i des-vetenskap och gåatt

naturvetenskapligt intresserade lärare ikräver dock flerDettaämnen.sa
inte tillräckligtförskolan och skolan, vi dock inte har därför attsom

blir så intresserade de vill bli lärare, därförelevermånga ämnena attav
finns tillräckligt lärare får dem intresseradedet inte mångaatt som av

och onda cirkel måste brytas.naturvetenskap teknik Dennaosv.
ökaviktig förändring radikalt borde ha kunnat kompetensenEn som

deni hos lärargruppen för årskurserna 1-7 grund-dessa ämnen var nya
skollärarutbildningen, Grundtanken hu-startade år 1988. attvarsom

undervisningen inte längre skulle klasslärarevuddelen av ges av en
lärarlag bestående lärare, SV/SO-lärare ochtvåutan ett av en enav

lärare skulle grund för sin utbildning haMa/NO-lärare. Dessa som en
gymnasial utbildning inom sina respektive ämnesområden.treårig I

rekrytera flertaletstället för under 1970-talet lärare frånatt som gymna-
tvååriga SO-linje skulle i fortsättningen blivande lärare isieskolans

från NT/NV-programmen. lärarutbildningenMa/NO komma Inom upp-
lyft. fick lärarstudenter hade in-fattades detta Nuettsom man som

kunskaper i sina redan frånför och vissa grundläggande ämnentresse
start.

har det visat sig rekrytera till inriktningensvårtDessvärre attvara
grundskollärarutbildningenMa/NO. de lärare frånAv 11 000mot ca

1993/94-med inriktning åk utbildats under perioden1-7mot som
NOT-skriften endast valt inriktning-l996/97 enligt ht 97 har 3000ca

Sedan läkar- och civilingenjörsutbildningama m.fl. fylltMa/NO.en
det helt enkelt inte funnits tillräckligt ungdomarsina platser har många

kompetens.kvar med NT/NV-
antal l-7-lärare i Sv/SO tvingas undervisa i NO-Ett attstort nu

ha lärarutbildning isig gymnasiekompetens ellerämnena utan att vare
därför det finns med Ma/NO-antingen inte lärarpartnerämnena att en

därför intekompetens kan verka i lärarlaget, eller skolornaatt or-som
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ganiserar utbildningen lärarlagsvis.på Motsvarande gäller naturligtvis
för de NO-lärare tvingas undervisa i SO-ämnena.som

Upprepade fortbildningsinsatser och framförprojekt, allt riktade till
lärare grundskolan,i har genomförts för främja undervisningatt en som
bättre fångar ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik och för

få flickorfler efter grundskolan söka till sådan utbildning. S.k.att att
teknik- och naturvetenskapscentra har etablerats och bl.a. imedverkar
lärarfortbildning.

År 1993 regeringen Högskoleverket och Skolverket i uppdraggav
genomföra femårig satsning öka ungdomars intresse ochatt atten

förutsättningar för studier i naturvetenskap och teknik. Projektet fick
NOT-projektet. uppdraget ingick åstadkomma kunskaps-Inamnet att

spridning och attitydpåverkan, skapa strategier för metodutveckling i
skola och högskola, stöd till teknik- och naturvetenskapscentrage m.m.
Projektet, slutrapporterades i början hösten publicerade1998,som av
temabaserade NOT-häftens.k. och nyhetsblad, det s.k.rapporter, ett
NOT-bladet. bildade nätverk mellan antal kommunerMan för-ett som

arbetabundit sig aktivt för öka elevernas intresse föratt att naturveten-
skap och teknik på alla stadier.

december beslutade regeringenI 1998 uppdrag till Skolver-ettom
ket och Högskoleverket bedriva 5-ârigt projektatt gemensamt ett nytt
med syftet stimulera intresset för naturvetenskap och teknik. Pro-att
jektet skall dels metodfrågor, dels attitydpåverkan. Tyngdpunktenavse
skall ligga åtgärder förpå elever i de lägre åren grundskolan.av

har således underStaten lång tid uppmärksammat detta problem och
vidtagit olika åtgärder. Resultaten svåra tyda.är att

otillräckligaDen rekryteringen till gymnasieskolans NV-program -
och därmed underlaget för högskolans utbildningar inom matematik,
naturvetenskap och teknik, däribland utbildningen lärare i dessa äm-av

förhållande brukar lyftas fram misslyckande.är ett ettnen som som-
Under de decennierna har det skett ökning både antaletsenaste en av
och andelen elever i gymnasieskolan går naturvetenskaplig/teknisksom

Ökningenutbildning. emellertid inte tillräcklig.är

År: Antagna: Andel Pojkar: Flickor:av
årskull:

1971 17 600 16,4 % 12 400 0005
1981 19 600 15,9 % 13 500 6 000ca ca
1991 19 800 18,8 % 13 300 6 500
1997 22 200 22,8 % 13 100 9 100
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Försöken vidga rekryteringen NT/NV-programmet framförtill haratt
allt lett till ökad rekrytering flickor. Under 1990-talet har flickor-en av

utbildningarandel på dessa ökat från 33,4 till% 40,9 %.nas
viktigtmycket mål för UngdomsskolanEtt måste få flerattvara

behållaungdomar och utveckla sitt intresse för matematik och NO-att
så andel dem beredda läsa vidare iämnena större äratt atten av gym-

nasieskolan och högskolan inom dessa ämnesområden. Omvittnat är att
under de förstaeleverna åren i grundskolan uppvisar ett stort spontant

förintresse dessa vilket hos många svalnar någon gång underämnen,
de sista åren grundskolan. attitydundersökningEn gjorts påav som
uppdrag NOT-projektet Ungdomsbarometem 1994 visar eleverattav
både i årskurs och gymnasieskolans årskurs9 3 hade grundläggandeen
positiv attityd till tekniknaturvetenskap och uppfattademen man un-
dervisningen, främst i kemi och fysik, till föråldraddelar ochstorasom

verklighetsanknytning.med Man såg förnyelse NO-svag en av
undervisningen villkor för kunna intressera fler ungdomarett attsom
för dessa ämnen.

tycks finnsså det målkonflikt i ungdomsskolanDet mel-attvara en
måletlan å sidan skapa och bibehålla intresse för matematikatt ettena

naturvetenskapligaoch de och å andra sidan leva till deämnena att upp
förkunskapskrav riktas från högskolan gymnasieskolan ochmotsom
från gymnasieskolan grundskolan. finns intresseDet hos ele-mot ett

för NO-ämnena tveksam inställning till söka till NV-attverna men en
dels därför det svårt och arbetskrävande, dels förprogrammet, att anses

undervisningen i inte leverNO-ämnena till ungdomarnas för-att upp
väntningar.

skolan försökerI skapa intresse för och förståelse naturve-man av
tenskapliga skeenden hos eleverna i undervisningen visa påattgenom
sammanhang, bl.a. blockämnen i grundskolanNO ochtypengenom av
naturkunskap i gymnasieskolan. Högskolan har inte undan-änannat
tagsvis haft möjlighet utveckla sådant blocktänkande,att ett t.ex. ge-

skapa institutioner bedriver utvecklingsarbete eller forsk-attnom som
ning med ämnessamverkan inom NO-området mål. Någraen som un-

fmns,dantag Högskolan i Dalarna, TEMA-institutionen och dent.ex.
lärarinstitutionen i Norrköping vid Linköpings universitet.nya

ökning antaletEn lärare med goda och kunskaper irelevantaav
matematik, naturvetenskapliga och tekniska nödvändig förämnen är att

sikt få till stånd intresse hos eleverna i grundskolan förochstörreett
få väljadem sådana studieinriktningar i gymnasieskolan. Därvidatt att

behöver söka sig fram på olika vägar.man
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åtgärdEn visat sig framgångsrikmycket det bas-s.k.ärsom vara
året" tekniskt-naturvetenskapligaDet basåret, funnits vid Hög-som
skolan i Luleå sedan 1977, inrättades i skala höstterminen 1992.stor

ettårig utbildning, riktadDet främst till med avgångsbe-är en personer
från ekonomisk eller samhällsvetenskaplig utbildning ityg en gymna-

sieskolan, och skall förberedelse för naturvetenskapliga ochsom ge
tekniska studier i högskolan. läsåretFram 1995/96 åladest.o.m. genom
bestämmelser i regleringsbrevet alla högskolor med naturvetenskapliga
och/eller tekniska utbildningar erbjuda basår till visst angivetatt ett
antal studenter. Högskoloma fick också särskilda medel för detta. Se-
dan budgetåret har volymen1997 på basåret blivit fråga för lokalaen
prioriteringar högskolorna skall erbjuda s.k. basår. finnsBasårmen

komvux,också inom inom för Kunskapslyñet. Läsåretnumera ramen
1997/98 studerade 4 800 på basåret, 11,3 födda%personer varav var
utomlands.

i högskolanBasåret knutet till efterföljande utbildning inomär en
ellernaturvetenskap teknik, varför krävsdet grundläggande behörighet

för högskolestudier för bli Hösten 1997 regist-3 400att antagen. var ca
rerade på basåret, med inriktning550 utbildning tillmotvarav ca
grundskollärare MA/NO. Basåret har på flera högskolor utgjort för-en

förutsättning få utbildningsplatsema i NO-lärarutbildningen fyllda.att
År 1995/96 kom hela 31 % studenterna på grundskollärarutbildningav
MA/NO från basåret. Enligt uppgift från lärarutbildningsansvariga kla-

dessa studenter sin lärarutbildning mycket bra. 9 000 harrar personer
utbildats antagningama hösttenninema 1995-1997 på-ll %genom
började därefter utbildning till lärare i matematik eller naturvetenskap-
liga Andelen påbörjade sådana studier högre,ämnen. äldresom var
studenterna Bland dem i åldern 41-50 år påbörjade studier.17 %var.

hänsyn tillMed basåret visat sig fungera synnerligen välatt som en
för ökaåtgärd rekryteringen till lärarutbildning i matematik,att natur-

vetenskap och teknik Lärarutbildningskommittén det iävenattanser
fortsättningen skall åliggande för högskolorna och komvuxett attvara
anordna basår.

Lärarutbildningskommittén det viktigtytterst attanser vara an-
strängningar på alla utbildningsnivâer för intresseragörs ännuatt en

andel ungdomskullen söka till naturvetenskapliga och tek-större attav
niska utbildningar.

måste såledesMan ställa krav lärarespå kunskaper och förmå-stora
organisera undervisningen barnensså naturliga nyfikenhetatt attga

2" fickIdén fäste. Fem år med basåret. Nothäfte 16/1998.Nrsom
m "En utmärkt möjlighet byta karriär". NT-VUX-satsningen vad blev detatt -

den uppföljningsstudie.En Högskoleverkets rapportserie 1998:5 R.av
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förskollärarutbildning medfinns i dagbibehålls och fördjupas. Det t.ex.
Kommitténinriktning i Uppsala och Malmö.naturvetenskaplig Gävle,
lärarutbild-kan bli oftare förekommande i denförutser sådanaatt nya

fler intresseradedärmed på sikt leda till barn blir tidigtningen och att
kommitténs till strukturnaturvetenskap och teknik. Genom förslagav
sig till förskolan ochlärarutbildning kan de utbildar lärare förför som

inriktning eller specialisering ifritidshem välja naturveten-mot t.ex.en
utbild-kombinera sådan utbildning medgår ocksåskap. Det att enen

ämnesområde. student,i grundskolan inom något Enning till lärare
kanmed naturvetenskapligadet betungande ämnen,trevarasom anser

naturvetenskapligt med andrakombinerai stället välja äm-ämneatt ett
nen.

föreslårlärarutbildning kommitténstrukturen förDen gersomnya
i fall sin andra inriktning ellerför studenterna välja vartattutrymme

också valetinriktningar under studietiden. gällerytterligare Det av spe-
studenterhögskolorna möjlighet intressera flercialisering. Detta attger

utbildningensmatematik naturvetenskapliga underochvälja ämnenatt
gang

högskolorna organiserar både basåretföreslår kommitténVidare att
lärarutbildningen det bedriva studier pådelar så gåroch vissa att attav

flexiblare organisera utbild-distans.deltid och på Genom sättett att
ämnesområden där det råder lärarbrist kan högsko-ningen särskilt i de

ökad examination lärare för dessa ämnesområden.loma bidra till aven

på yrkesämnenBristen lärare il5.4.5

i yrkesämnen framgår det finnskapitel Utbildning lärare7Av att enav
till lärarut-för brist sådana lärare framöver. Antagningenrisk påstor

yrkesinriktningar.också minskat drastiskt för många Detbildning har
övergångsperiod.därför behövas extraordinära åtgärder underskulle en

högskola ordning innebärnärvarande tillämpar någonFör atten som
till yrkeslärarut-högskolemeritersaknar tillräckligasökande antassom

Examensbevis påslutfört den får de intyg.bildningen och dâ de ett ge-
högsko-lärarutbildning får de först de har inhämtat 60nomgången när

Lärarutbildningen anordnasrelevanta yrkesinriktade kurser.lepoäng i
med det korta lärarutbildningspro-fristående kurs identiskärsom men

praktisk-pedagogisk utbildning. Lärarutbild-med 40-poängsgrammet
sådant förfaringssätt underningskommittén kan inte stödja ett enens

för skulleövergångsperiod. innebär examensbevis lärarexamenDet att
inte efter lärarutbildningen.efter yrkesstudiemautfärdas t.ex. men

beräk-bristen utbildade yrkeslärare blirVisar det sig på större änatt
det komma krav begränsadför kan pånat pe-av enen grupp program
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iåtminstone grundkurs de tjänstgörande lärarnadagogisk ensom ger
leda tillpedagogiska verksamhet. krav skulle i realitetensin Ett sådant

tveklöst peka yrkeslä-till YPI-modellen och skulleåtergång uten
utbildningsnivå Lärarutbild-raruppgiñen den, där lägre räcker.som en

förfarande.ningskommittén awisar sådantett
med anledningområde där åtgärder skulle kunna vidtasEtt extra av

potentiellaekonomiska förmåner. Eftersom de flestabristsituationen är
anställningsläge så de gi-yrkeslärarkandidater övervägerstartar ettur

lägga tid, ochekonomiskt försvarbartvetvis det är att ner pengarom
och sedanflera för bli yrkeslärarepersonligt under år attengagemang

höjt löneläge för yrkeslärar-dessas nuvarande lönenivå. Etthamna på
sannolikhet få positivvilket fråga för skulleär parterna, enengruppen,

sigstödja dem, önskar utbilda tilleffekt rekryteringen.på För att som
Lärarutbildningskommitténs uppfattningyrkeslärare bör enligt rege-

särskiltutnyttja bestämmelsen i Studiestödslagen kap.ringen 7 om
föreskriftervuxenstudiestöd, Regeringen får meddelaSVUX. rättom

studerande vid sådana lärarutbildningarsärskilt vuxenstudiestöd förtill
rekryteringen. närvarandefinns behov förbättra Förtill vilka det attav

erhåller dennastudenter på speciallärarprogrammetdet enbartär som
vi inför bristsitua-emellertid mycket tydligt stårförmån. Det är att en

rekryteringen behöver förbättras.gäller yrkeslärare ochtion detnär att
förutsätter frågan förrnånligareLärarutbildningskommittén att stu-om

lärarstudenter kommer behandlas iför vissadiestöd attgrupper av
arbetet den kommande studiesociala reformen.samband med med

åtgärdsområde, nämligen möjligheter till deltidsstudi-Ytterligare ett
fö-distansundervisning, har redan föreslagitsoch permanentasomer

i yrkesämnen. har kom-i kapitlet utbildning lärare Därreteelser om av
rekryteramöjligheterna till lärarutbildningmittén också pekat på att

eller vikarier iutnyttjas för kortare utbildningsinsatserpersoner som
gymnasiala yrkesutbildningen.den

intensifierasinfonnations- rekryteringsinsatsemaövrigt måste ochI
desatsningar yrkeslärarutbildningama gjort underi linje med de som

företag ochsamverkan med skolor, kommuner,åren. Förutomsenaste
med länsarbetsnämndema visatbranschorganisationer har samarbete

yrkeslärarkandidater.sig fruktbart för rekryteringvara av

på med yrkeserfarenhetBristen lärare15.4.6 annan

för förskolan, grundskolan och gymnasieskolanslärarkårDagens sam-
naturvetenskapliga består tillhällsvetenskapliga och övervä-program

videfter ungdomsskolan studeratgande del direktsomav personer
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högskolan och sedan återkommit till ungdomsskolan lärare. Desom
flesta lärare blir kvar i skolan hela sitt arbetsföra liv.

Lärarna i yrkesämnen skiljer sig fråndock detta i och medmönster
de för sin kompetens måste ha haft omfattandeatt yrkeserfarenhet in-
de börjar lärarutbildningen. De har också kontakter med den yrkes-nan

verksamhet deras lärargäming berör deras elever harattsom genom
arbetsplatsförlagd utbildning. Den snabba tekniska utvecklingen har lett
till andra inom arbetslivetäven med specifikaatt yrkeskun-personer
skaper relevans för med yrkesämnen, har fått undervis-ettav program
ningsuppdrag i skolan. Detta har ibland resulterat i ifrågaatt personerna

funnithar lärarjobbet så intressant de har utbildat sig till yrkeslärareatt
och bytt arbete.

För de yrkesinriktade finns alltså ömsesidigt ochettprogrammen
fruktbart utbyte erfarenheter och personal mellan arbetslivet ochav
skolan. liknandeEtt utbyte mellan arbetslivet utanför skolan och ung-
domsskolan i övrigt skulle kunna lika fruktbart. behövs flerDetvara
lärare på alla stadier och ämnesområden med erfarenhet från arbetslivet
utanför skolan.

Lärarutbildningskommittén det viktigt läraryrket bätt-äratt attanser
kopplas till arbetslivet i övrigt. måsteDet finnas möjligheter gåre att

från lärartjänst till arbete och vice Kunskaper läran-annaten versa. om
de och läroprocesser får ökad betydelse inom många yrkesområden.
Detta skulle också för ökad rörlighetöppna mellan lärararbete ien
skolan och utbildaruppgifter inom näringslivt.ex. och offentlig verk-
samhet. Kommittén det angeläget med rekryteringär tillattanser en
lärarutbildning och till skolan erfarenhetmed från arbetsli-av personer

utanför skolan. Som framgått kommitténvet detta viktigt föranser vara
skolan i förhållandegöra till det omgivandeatt öppen samhälletmera

och arbetslivet. Det kan också komma till med densättett att rättavara
brist på lärare uppstår elevkullar ochstora attsom genom genom
många lärare uppnår pensionsåldem.

Det finns många yrkeskategorier har grundutbildning ochsom ar-
betslivserfarenheter intresse för skolan. fleraInom sådanastortav yr-
keskategorier råder också i dag viss arbetslöshet. skallHär någ-nämnas

Socionomer, psykologer, journalister, ekonomer, officerare,ra grupper.
kulturarbetare, arkitekter m.fl. har utbildning till delarstora tor-en som
de god grund förutgöra medlem i lärarlag verka lä-att etten som som

i ungdomsskolan. Personer med naturvetenskaplig/teknisk grund-rare
utbildning, gröna biologer, högskoleutbildade frånt.ex. antal kor-ett

utbildningar inriktade och miljö,tare geologer, geografer,mot natur
med smala specialområden radiofysiker,naturvetare m.m., biomedi-

cinska analytiker har också bakgrund lämplig för lära-etc. ären som en
re.
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struktur för lärarutbildningDen Lärarutbildningskommittténny som
förslår möjlighet för komplettera tidigare utbild-stora attger personer
ning erfarenhet föroch uppnå de kunskaper för tjänst-krävsatt attsom

i skolan. kommitténSom påpekat det nödvändigt hög-göra är attovan
skolorna blir vid sin prövning ansökningar tillgo-generösamera av om

tidigaredoräknande utbildning. lärarutbildningenFör skall bliattav
anpassad till behovet hos dem vill komplettera tidigare ut-mer som en

bildning eller erfarenhet skall den kunna erbjudas både på hel- och
distans.halvfart och på

Åtgärder15.5 inom lärarutbildningen för att
stärka barns och ungdomars skydd mot

övergrepp

maj lämnade Lämplighetsprövningsutredningen1998 sitt betänkandeI
LämplighetsprövningSOU 1998:69 personal inom förskoleverk-av

ochsamhet, skola skolbarnsomsorg. Utredningen hade i uppdrag att
arbetsgivareanalysera bör ökad möjlighet eller skyldighet attom ges

ochkontrollera lämpligheten hos skall anställaspröva personer som
eller anställdaredan inom dessa verksamheter. Syftet med lämplig-är
hetsprövningen skulle stärka bams och ungdomars skyddatt motvara
främst sexuella övergrepp.

brott LämplighetsprövningsutredningenDe hade anledning be-som
förakta åtgärder stärka barns och ungdomars skyddatt motvar sexu-

ella Utredningen har bedömt det sexualbrott ocksåövergrepp. utöveratt
bör inte mord, dråp, misshandel, märmiskorov,övervägas om grov

rån och bampomografibrott skall beaktas i detta sammanhang.grovt
Lämplighetsprövningsutredningen föreslår det införs kontroll iatt en

belastningsregistret och misstankeregistret dem söker arbeteav som
inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. belastningsre-I
gistret, kommer det nuvarande och belastnings-ersättaattsom person-
registret, skall alla påföljder för brott antecknas, alladvs. personer som

strafföreläggande,dom, beslut eller ordningsbot har ålagtsgenom en
påföljd också de fått åtalsunderlåtelse. Misstankeregistretmen som
skall innehålla uppgifter dem skäligen misstänkta för brottärom som

brottsbalken eller för brott med svårare påföljd böter. Ut-mot änannat
redningen framhåller registerkontroll inte detsammaäratt en som en
lämplighetskontroll dock del prövning lämplig-utgörmen en av en av

Registerkontrollenheten. skall enligt förslaget gälla demendast som
anställningerbjuds och kontrollen således det ianställ-sista ledetär

ningsförfarandet. arbetssökandeEn erbjuds anställning under förutsätt-
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ning vederbörande själv beställer registerutdrag från belast-polisensatt
ningsregister och misstankeregister och överlämnar dessa till arbetsgi-
varen.

Uppgifter i registren gallras efter viss tid. därförbörDetut en po-
registerutdragen inte besked alla brott inom deängteras att ger om an-

givna kategorierna begåtts.som
Lämplighetsprövningsutredningen framhåller det också kan fin-att
skäl införa formnågon lämplighetsprövning förövervägaatt attnas av
stärka skyddet också vid antagning till utbildningövergreppatt mot

leder fram till yrke inom förskoleverksamhet, skola och skol-som
barnsomsorg. Utredningen framhåller också vikten lämplighetenattav
hos dem antagits följs under utbildningens gång. särskildAvsom upp
vikt det uppmärksamma studenters relationer till barn ochär att ung-
domar under praktikperioder.

Lärarutbildningskommittén finner också för sin del att personer som
dömts för eller står under åtal för sexualbrott och andra våldsbrott skall
hindras från till lärarutbildning.att antas en

Lämplighetsprövningsutredningen har gjort omfattandeen genom-
juridiskagång både de och de tekniskt lämpliga möjligheter kanav som

föroch bör väljas kontrollera dömts eller står under åtalatt om personer
för sådant brott de inte bör anställas för arbete med barn ochatt ung-
dom. Lärarutbildningskommittén vill hänvisa till Lämplighetspröv-
ningsutredningens genomgång i dessa avseenden. angelägetDet är att
minimera antalet registerkontroller dels grund den kränkningav av
den personliga integriteten kontrollen kan dels förutgöra, attsom anses
begränsa arbetet med registerutdragen. Kommittén föreslår därför, som

parallell till det förfarande Lämplighetsprövningskommitténen som
förordar, sökande till lärarutbildning förbehålletmed deatt antas att
skall förete registerutdrag, vilket framgår vederbörande inteett attav
dömts eller står under åtal för något de angivna brotten. Liksomav
Lämplighetsprövningskommittén föreslår Lärarutbildningskommittén

utdragen belastnings- och misstankeregistren begränsas tillatt ur sexu-
albrott, mord, dråp, misshandel, människorov, rån och barn-grovtgrov
pomografibrott försök till sådana brott i den försök straff-månsamt är
bart.

bör informationenDet lärarutbildning och bestämmelsernaav om
för antagning framgå de skall förete utdrag belast-att antas ettsom ur
nings- och misstankeregistren och vilka brott föranleder sö-attsom en
kande inte Kommittén räknar med denna information kommerantas. att

leda till det finns sådana noteringar belast-iatt att vet attpersoner, som
nings- och misstankeregistren, frånavstår söka till lärarutbildning.att

Lärarutbildningskommittén vill framhållaockså den skyldighet som
lärarna i lärarutbildningen, dvs. både lärarna i högskolan och lärarna i



SOU 1999:63 lärarutbildningRekrytering till 355

den verksamhetsförlagda delen utbildningen, har fortlöpande be-attav
döma huruvida lärarstudent lämplig för det kommande yrket ellerären
inte. under lärarutbildningenOm visar sig olämplig ien person vara

allvarligtnågot avseende bör åtgärder omgående vidtas.
högskolelagenEnligt 4 kap. och finns5 6 §§ i dag möjlighet att

tillfälligt student eller avskilja student tills vidareavstänga atten en
från utbildningen. Reglerna härför dessa.är

Tillfällig 11 kap. högskoleförordningen discipli-avstängning är en
fåråtgärd vidtas då student använder otillåtna hjälpmedelnär som en

vid eller hindrar undervisning, eller verksamhetstörprov, prov annan
inom för undervisningen eller verksamheten vid högskolansstörramen

Ärendenbibliotek eller särskild inrättning vid högskolan.annan om
disciplinär åtgärd handläggs disciplinnämnden vid lärosätet. Denav
tillfälliga avstängningen f°ar gälla högst 6 månader.sammantaget

likasåAvskiljande åtgärd förhållanden under studi-är en som avser
student skall avskiljas frånEn utbildningen då han/hon lidererna. av

psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika eller har gjort sig
skyldig till allvarlig brottslighet. ytterligare förutsättningSom för ett
avskiljande gäller det skall bedömas föreligga påtaglig risk föratt atten
studenten på grund de angivna förhållandena kan skadaav en arman

värdefulleller egendom under utbildningen. finnsDet såledesperson
enligt gällande bestämmelser inte någon laglig grund för vid be-attnu
slutet avskiljande hänsyn till bedömning det föreliggertaom en av om

risk för vederbörande kan skada någon under den kommandeatten
yrkesverksamheten.

avskiljandeFrågor Högskolans avskiljandenämnd"prövasom av
Beslutet innebär studenten inte får fortsätta den pågående utbild-att
ningen. Såvida avskiljandenämnden inte förordnar innebärannat ett
beslut studenten inte får till utbildning slag.att antas annan av samma
Nämnden kan också besluta studenten inte får till någonatt antas annan
högskoleutbildning. genomsnittI det år de5-6 sammanlagtär per ca av

000 högskolestudentema avskiljs.300ca som
förekommithar student dömts för pedofilDet handlingatt en en

inte kunnat avskiljas från utbildningen eftersom det inte återstodmen
någon praktik. fannsDet således inte någon risk för studenten skulleatt
skada någon under den delenresterande utbildningen.av

Lärarutbildningskommittén föreslår kap. högskolelagen4 6 §att
ändras så det blir möjligt vid bedömningen också påtagligatt vägaatt
risk för vederbörande kan komma skada någon under kom-att att en
mande yrkesutövning gäller arbete med barn och ungdom.som

2 Förordning 1987:915 avskiljande studenter från högskoleutbild-om av
ning.
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medveten bestämmelserna i högskolelagenKommittén är att nuom
högskoleutbildning. ändring kommittén föreslår bör iall Denavser

första hand gälla studenter utbildning leder till yrkesexamenpå som en
Kommittén dock regeringen bör intelärare. övervägaatt omsom menar

lederockså bör omfatta andra yrkesexamina, demändringen t.ex. som
vârdyrken.till

Sammanfattning15.6 av

bedömningLärarutbildningskommitténs
förslagoch

uppgifter avgörande betydelse för möjligheternaKorrekta är att0 av
examinations-vederhäñigt analysera sökandeintresset ochpå sättett

skallförhållandena inom olika lärarutbildningar och för att man
till de brister och tillkortakommandenkunna komma medrätta som

faktiskt finns.
med följa studenternasHögskoloma borde attnoggrannare0 vara upp

förutsättningar för dem studierna.rester och skapa i tid slutföraatt
naturligt högskolorna följer examensfrekvensen inomDet är att upp

utbildningar led i sitt kvalitetsarbete.olika ettsom
anställt lärare borde i sin egenskapKommunerna, utan0 som examen,

arbetsgivare dessa slutföra sina studier ochuppmuntra att genomav
olika åtgärder underlätta detta.

för lärarutbildning strikt följastället vid dimensioneringenI att av0
prognosticerade behovet lärare, vilket varierar krañigt pådet av

storlek, finnasgrund växlingama i ârskullamas bör det störreenav
kapacitet i lärarutbildningen, nyrekryteringsbehovet lärare,än av

lärarutbildning värdefulla och efterfrågadeeftersom med ärpersoner
för andra sektorer arbetsmarknaden.också många av

lämpligtintroduktionen nyanställda lärare kanFrågor ettvara0 om av
förområde för samverkan mellan högskola och skola inom ramen

regionala utvecklingscentra.
för lärarutbildning LärarutbildningskommitténstrukturDen ny som0

innebär möjlighet för alla kompletterandeföreslår lärare att genom
vidga sin kompetens, vilket inom yrket.studier öppnar vägarnya

stadiemakan följa de årskullama bitFler lärare stora en genom
våg börjar rulla utbildnings-och återvända dåsenare en ny genom

systemet.
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Det måste ingå i uppdraget lärare i lärarutbildningen-0 anses som
både i de högskoleförlagda och de verksamhetsförlagda delarna att-
främja lärarstudents utveckling och, där det nödvändigt, rådaären

lärarstudent byta studiebana.atten
Erfarenheterna från kompletterande lärarutbildning för invandrare0
bör till för anordna sådan utbildning flera högskolor.påtas attvara

lärarutbildningsstrukturenDen kommer underlätta också förattnya
med utländsk utbildning vid behov komplettera den.attpersoner

Bestämmelsen behärska svenska språket i skollagen bör ändras till0
tillräckliga kunskaper i svenska språket med hänsyn till tjänsten.
Vid beslut tillgodoräknande tidigare utbildning bör bedöm-0 om av
ningen frånutgå kunskaper i stället för jämförelsesnävpersoners en

de kurser ingår i utbildning med de kurserav som personens som
ingår i svensk utbildning. Godkänd prövning haratten av en person
yrkeskunskaper jämförbara med vad svensk yrkesutbildningen ger
skall jämställas med grundutbildning inom yrket vid ansökan till ut-
bildning lärare i yrkesämnen.av
Rekryteringstjänster bör inrättas för arbetslösa invandrare med ut-0
ländsk lärarutbildning för vill arbeta i förskola, skolamänsamt som
eller fritidsverksamhet.
Högskolor, kommuner och arbetsförmedlingar bör ytterligaregöra0

ansträngningar för intressera medatt ut-gemensamma personer
ländsk bakgrund för läraryrket, i samarbete med invandrarföre-t.ex.
ningar.
Högskolor, kommuner och arbetsförmedlingar bör tillsammans vidta0
åtgärder för öka intresse för lärarutbildning. Rekry-mänsatt
teringskampanjer bör riktas till föreningar och organisationer som
verkar inom fritidsområdet och till manliga fritidsledare.

öka rekryteringenFör till lärarutbildning i matematik,att naturve-0
tenskap och teknik bör det i fortsättningen åliggandeäven ettvara
för högskolorna och komvux anordna basår.att

föreslåsRegeringen utnyttja sina möjligheter istudiestödslagen att0
föreskiva särskilt vuxenstudiestöd skall förutgå studerande iatt ut-
bildning till lärare i yrkesämnen. Frågan förmånligare studiestödom
förutsätts också bli behandlad i arbetet med den kommande studie-
sociala reformen.
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kombineraför lärarutbildning det möjligtstrukturenDen gör attnya0
ochnaturvetenskap och teknik med studier till förskollärare attt.ex.

naturvetenskapligt i dagvälja något ämne attutan tvungenvarasom
grundskolan.naturvetenskapliga för bli lärare iha ämnen attatt tre

ochstudenterna kan successiva val inriktningGenom göraatt av
möjlighet inspirera fler väljaspecialisering får högskolorna att att

valt detta frånmatematik eller naturvetenskapligt deämne än som
organiserasBåde basår delar lärarutbildningen börbörjan. och av

distansstudier.för
till och till sko-angeläget med rekrytering lärarutbildningDet är en0

erfarenhet från arbetslivet utanför skolan.lan medpersonerav
lärarutbildningen möjlighet förStrukturen för den storanya ger per-

erfarenhet för uppnåkomplettera tidigare utbildning och attattsoner
blirkrävs. nödvändigt högskolornade kunskaper Det är att me-som

vid prövning ansökningar tillgodoräknandesingenerösa av om avra
utbildning. Utbildning erbjudas både hel- och halv-bör påtidigare

och på distans.fart
förundvika risken dömts eller står underFör att att personer, som0

misshandel, människorov,för sexualbrott, mord, dråpåtal grov
barnpomografibrott, till lärarutbildning skallochrån antasgrovt

förete polisens belastningsregister och misstan-studenter utdrag ur
keregister.

högskolelagen bör ändras så det vid bedömning skälkap. 6 § att av0
för avskiljande student från lärarutbildningen också kan tasav en

till risk för vederbörande kan komma skada någonhänsyn att att un-
yrkesutövning.der kommande
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16 Mål principeroch för styrning av

lärarutbildning

Utgångspunkter16.1

kommitténs uppdragI ingår förslag till mål och principer föratt ange
styrningen lärarutbildningen. Såsom särskilt påpekas i direktiven tillav
kommittén bestämmer högskolorna själva utbud, innehåll ochnu om
organisation utbildningarna. kommitténsI uppgift lämna förslagattav
till förnyelse lärarutbildningen ingår också redovisa huratt stats-av

förändringarmaktemas beslut skall kunna förverkligas. Fråganom om
styrningen lärarutbildningen därmed strategiskt viktig.ärav

Ända sedan de första besluten lärarutbildning i mitten 1850-om av
betonatstalet har dess betydelse för skolan Lärarutbildningskom-

lärarutbildningenmitténs utgångspunkt fortfarande skallär att ettvara
medel för förverkliga samhällets intentioner med skolan.statens attav

Kommittén använder i detta kapitel begreppen och statligstaten om
riksdagen, regeringen och Högskoleverket. Universitetens och hög-
skolornas interna organisation och beslutsstruktur benämns inte här

statlig styrning det alldeles övervägande antalet lärosätenävensom om
statliga.är

politiska styrningenDen skolan och högskolan har förändrats iav
riktning tydlig mål- och resultatstyming. skollagen,Jämte läro-mot en
planema och kursplanerna lärarnas kompetens förär garant att ut-en

varhelstbildningen i skolan likvärdig den anordnas. Detta leder i sinär
till krav utbildningenpå lärare skall likvärdig, dvs. ledatur att av vara

till oberoendehöga kompetens, vid vilket universitet ellersamma av
högskola utbildningen sker. självklar utgångspunkt förEn Lärarutbild-
ningskommittén lärarutbildning lika lite skolans utbildningär att som
behöver likadant organiserad eller ha innehåll överallt förvara samma

ha likvärdig kvalitet. Frågan hur statsmakterna skall skaffa sigatt är
garantier för lärarutbildningen har lika hög kvalitet överallt.att

Styrning för fördelning och möjlig-är ytterst ett system av ansvar
heter detta på olika nivåer. Kommittén vill vidga diskus-att ta ansvar
sionen till också omfatta frågan vilka organisationer,att om grupper
och intressenter i skilda avseenden har eller bör ha inflytande översom

2 Linné, 1998. LärarutbildningA. styrinstrument för skolan.ett statenssom
Utbildningshistoria 1998: Föreningen för svensk undervisningshistoria, Upp-
sala.

21 19-0986Attlåm...



för lärarutbildning360 Mål och SOUprinciper styrning 1999:63av

lärarutbildningen. härKommittén tänker särskilt lärarstudenterpå
enskilda eller i grupp, skolor, kommuner, Skolverket, lärarnas och
skolledamas fackliga organisationer och andra intressen i samhället.

uttrycka olika intressenters inflytandeFör kan använda begrep-att man
uppdragsstyming, deltagarstyming, avnämarstyming, professions-pen

styrning och producentstyming.
uppdrag till universitet högskolorStatens och anordna lärarut-att

bildning innebär uppdragsstyming. styrningStatens hög-gentemoten
därvidskolan såväl ideologisk juridisk och ekonomisk. denFörär som

juridiska styrningen används förordningar. Målen i examensordningen
också uttryck för ideologiskaden fastlag-styrningenär är t.ex.som- -

förordning.da i formEn styrning eller inflytande utövasen annan av
samråd och dialog, s.k. diskursiv styrning.genom

Deltagarstyming kallas den styrning och det inflytande studen-som
i lärarutbildningen kan ha. Avnämarstyming kan kom-tema utövas av

skolor m.fl. de utbildade lärarna. Ocksåavnämaremuner, som av ar-
betslivet i övrigt kan avnämare på de blivandeså sätt attanses vara
lärarna kommer för utbildningen dem anställs iatt svara av som senare
arbetslivet. Verksamma lärare i skolväsendet kan professions-utöva en
styming. Mycket talar för högskolorna producenter har detatt som
starkaste inflytandet lärarutbildningen. Enligt högskolelagen ochöver
högskoleförordningen beslutar universiteten och högskolorna själva i

antal avseenden det gäller den högre utbildningen bilagasenärett stort
5-

.har i olikaDet sammanhang, bl.a. vid diskussioner med referens-
och i skrivelser till Lärarutbildningskommittén, framkommitgruppen

önskemål inflytande från studenter, kommuner, företräda-störreettom
för arbetslivet och lärarnas fackliga organisationer m.fl. Studenternare

ökatvill ha inflytande såväl de studierna sinaöver egna som genom
organisationer. Professionenvönskar representation i de inomorgan
högskolan fattar beslut lärarutbildning. vill haKommunernasom om
ökat inflytande både medansvariga för lärarutbildningen och i sinsom
egenskap Svenska Kommunförbundet har föreslagit infö-avnämare.av
rande examination, vilket beställarlik-avnämamaexternav ger en mer

förhållandenande roll i till högskolan. Detta också Svenska Arbets-är
givareföreningens utgångspunkt i debattskriften skolan och detFör
livslånga lärandet radikalt förändrad lärarutbildning.en-

högre utbildningenDen betydelse för många organisatio-är storav
och i samhället och de har också berättigat intresse attner grupper av

kunna påverka utbildningen i olika avseenden. Samtidigt vill kommit-
framhållatén den bedriver verksamhet, i detta fall universi-att som en

2 Studentinflytande inom högskolan, Ds 1998:51.
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och högskolorna, den måste och förtillåtasärteten ta- ta-som ansvar
bedriva och utveckla sin verksamhet. viktiga blirDen frågan såledesatt

hur uppdragsstymingen, deltagarstymingen, avnämarstymingen, pro-
fessionsstymingen och producentstymingen skall balanseras mot var-
andra. gäller också i vilkaDet avseenden inflytandet för andra berörda

högskolan bör stärkas och i vilka former detta bör ske.än
Högskolan har sedan års avreglering1993 omfattande självstän-en

dighet i förhållande till riksdagen och regeringen. Lärarutbildningen är
dock styrd statsmakterna andra högskoleutbildningar. Dettaänmera av
kan enligt Lärarutbildningskommitténs uppfattning mycket väl försva-

med hänsyn till lärarutbildningens roll i styrningen skolan. Detras av
viktigaste måste dock styrningen adekvat i förhållande till deärattvara
krav uppdragsgivare ställer på lärarutbildningen och till detstaten som

högskolan ikläder sig åtagandet anordna utbild-attansvar som genom
ningen.

därför frågaDet välja de områden och de strategierär attom som
har avgörande betydelse för lärarutbildningama skall kra-att motsvara

vetenskaplighet och kunskapsutvecklingpå inom skilda ämnesom-ven
råden och verksamt medel för åstadkomma likvärdigett attvara en
skolutbildning. Samtidigt den akademiska friheten grundläggandeär en
förutsättning för den högre utbildningen skall kunna fortsättaatt ut-
vecklas. Kommittén kan konstatera lärosätena läggeratt storanu ner
ansträngningar på förändra sina lärarutbildningar och också deatt att
visat öppenhet och intresse för kommittén och dessstor gentemot stort
arbete. Kommittén vill därför deklarera behovet vässa denatt att

attstatliga styrningen och inflytandetöka från lärarutbildningarnas in-
måste behovet behålla så akademisk frihetvägastressenter mot att stor

den inneboende utvecklingskraftenatt inte hindras. Samtidigt vill
kommittén inte påstå lokal frihet automatiskt leder till utveckling.att

LärarutbildningskommitténInnan kommer in på frågan avväg-om
ningen mellan olika intressen för lärarutbildningen i olikaansvaretav
avseenden, kommittén bakgrund kort redovisning deger som en av

tidigare och använder för densystem använtstaten att styrasom nu
högre utbildningen.
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Tidigare16.2 styrsystem

Regelstyrningen

tiden mittenUnder fram till 1970-talet styrde den offentligastatenav
Regelstyrningenutbildningen främst regler. innebar organi-attgenom

dimensioneringen utbildningensationen så fast regleradoch attav var
inte särskilda ekonomiskadet behövdes några spärrar.

vilka utbildningslinjer finnas,Statsmaktema beslutade skullesom
vid vilka de skulle få anordnas hur många studenterlärosäten samt som
skulle Vissa utbildningar således spärrade.till dem. Statenantas var

normalstudieplan förbeslutade vidare respektive dennaIämne.enom
framgick mycket undervisningen skulle ske i form före-hur av som av
läsningar, seminarier, gruppövningar vilken lärareetc., typ av som

dvs.skulle användas, professor, lektor, assistent, hursamt stora stu-
dentgmppema skulle i olika undervisningsmoment. s.k. uni-Denvara
versitetsautomatiken reglerade lärartilldelningen.

utbildningarna dimensionerades efter bedömningspärradeDe en av
Övrigabehov. utbildningar dimensionerades efterarbetsmarknadens de

efterfrågan, vilken kraftigt perioden frånstuderandes ökade under bör-
tid.till s.k.jan 1950-talet 1970-talet, den Expansionens Underav

denna ökade det totala antalet studenter från tillperiod 20 000 130 000
och antalet nyinskrivna från tillår 4 000 30 000.per ca

mittenregelstyrda period omfattade tiden fram tillDenna 1970-av
talet.

Styrning planering ochgenom resurser

högskolereformallmärma utbildningslinjema fördes vidDe 1975 års
till utbildningssektorer. yrkesutbildningssektoremaEnsamman av var

Utbildning för undervisningsyrken. Planeringen högskolan skulleav nu
bygga utbild-på bedömning behovet utbildade inom olikadeaven av
ningssektorema studenternas intresse för olikaoch på utbildningar. Det
gjordes emellertid inte särskilda insatser för förnågra få underlagatt

arbetsmarknadsbehoven.sig studentefterfrågan eller Varkenvare
anslagsframställning, budgetproposition eller riksdagsbeslut byggde
heller avvägningar utbildningsbehovet inom sektorerna.på några om
Bedömningama gjordes fortfarande utbildningslinje. Anslagenper an-
visades sektor beräkningarna utgick från den tidigare medels-per men

2" Utbildningsutskottets 1996/97:URD4 Grundläggande högskoleut-rapport
bildning, former for politik och planering.
m Ibid.
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användningen. praktikenI det densåledes omfattning inrikt-ochvar
ning utbildningsutbudetpå vuxit fram under styrde1960-taletsom som
planeringen.

Genom anvisade på viss nivå skapades garanti-att staten resurser en
för verksamheten kunde hålla viss minsta kvalitet. dettaUratter en

perspektiv kan alltid och fortfarandesäga att staten styrt- styrman -
högskolan med Det avgörande emellertid förutsättning-ärresurser. om

för resurstilldelningen beroende viss angiven organisa-ärarna av en
tion. Så det under resursstymingens tid. Först denna kopplingnärvar
upphör kan renodlad resursstyming möjlighet överlåtastaten atten ge
besluten organisation till den lokala nivån. Det förutsätter i sin turom

det faktorerandra organisationen bildar underlag för be-är änatt som
räkningen Så det i dagensär system.av resurserna.

16.3 nuvarandeDet styrsystemet

frånstatliga styrningenDen frihet styrning-

började gälla denDagens juli1 1993 efter beslut riksdagensystem av
med anledning propositionen Frihet för kvalitet 1992/93:1,prop.av
den s.k. Frihetspropositionen. Avsikten de statliga universitetenattvar
och högskolorna skulle få frihet besluta bl.a. utbildnings-större att om
utbud, studieorganisation, institutionell organisation, antagning stu-av
denter och användningen av resurser.

viktigaste motivenDe regeringen för förändringarnasom angav var:

att väsentligt öka universitetens och högskolornas frihet förhållande tilli
regering och riksdag,

stimulera till mångfald i fråga såväl innehåll i organisationatt om som av
verksamheten,

höja kvaliteten i verksamheten,att
utnyttja effektivt,att resurserna

antaletöka studenter och doktorander fullföljer sin utbildning ochatt som
utbildningsutbudet inom den grundläggande högskoleutbild-att anpassa

mningen till studenternas efterfrågan.

m Reform och förändring; Organisation och verksamhet vid universitet och
högskolor efter års universitets-1993 och högskolerefonn, betänkande
SOU 1996:21 Utredningen uppföljning års och1993 universitets-av om av
högskolereform RUT- 93.
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Frihetspropositionen i princip riksdagsbeslutsammanfattade serieen
från 1980-talet. dessa beslut styrningen tillslutet ändradesGenomav

skeddemålstyming. Så vid tid för hela den statliga ochdenna merpar-
den statsunderstödda verksamheten.ten av

följer i korthetNedan redovisning fördelningen iansvareten av av
dag mellan och lärosätena det gäller den högre utbildningennärstaten

förteckning i bilagase också 5.
inrättar universitet och högskolor, beslutar vilkaDet är staten som

examina får finnas och vid vilka lärosäten dessa får utfärdas. Sta-som
vidare beslutat högskoleutbildningens grundstruktur, dvs.harten attom

högskoleutbildninggrundläggande bedrivs i form kurser, kansomav
sammanföras till utbildningsprogram, och det skall finnas utbild-att en
ningsplan för programmen.

Respektive universitet och fåtthögskola, viss examensrätt,som en
själv inrätta utbildningsprogrammetbeslutar och utbild-att attom om

ning inom skall anordnas. beslutar ocksåLärosätetprogrammet om
vilka skall finnas och utbildningsplanema.kurser som om

beslutar lärosäte förStaten mål det totalasamtper om resurser an-
helårsstudenter och examina. förekommertalet vissa Det ock-att staten

viss utbildning skall minska ellerså öka. fallet förDetta ärattanger
lärarutbildningarna. Varje universitetvissa och högskola beslutarav

dimensioneringen och fördelning.inom dessa omramar om resursernas
i examensordningen vilka mål i antalStaten poängtermeranger av

förmågorvissa kunskaper och studenten skall ha uppfyllt för fåsamt att
Universiteten kanoch högskolorna i utbildningsplanenexamen. ange

ytterligare mål och i kursplanerna kunskapskrav för olika ochämnen
poängnivåer.

behörighetskrav olikaStaten för utbildningsprogram i formanger av
dels grundläggande behörighetskrav, dels standardbehörigheter för oli-
ka yrkesexamina, däribland olika lärarexamina. Universiteten och hög-
skolorna fastställer sin antagningsordning.

harHögskoleverket bl.a. i uppdrag främja universitetens ochatt
högskolornas arbete med kvalitetsutveckling uppföljning ochgenom
utvärdering information. Högskoleverket har också roll isamt en upp-
dragsstymingen universiteten och högskolorna beslutenav genom om

för offentliga universitet och högskolor utfärda examina. frågaIrätt att
utbildningsanordnareenskilda sig Högskoleverket tillyttrarom rege-

harringen. Högskoleverket i uppgift främja intresset förDessutom att
mhögskoleutbildning och forskning.

"9 Förordning 1995:945 med instruktion för Högskoleverket.
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I princip kan den statliga styrningen syfta regleratillsägas treatt
förhållanden, nämligen för högretotala kostnader utbildning samt ut-
bildningens omfattning och kvalitet.

inledningmRedan högskolelagens markerar kravet kvalitet.på Det
framgår där bl.a. utbildning, forskning och utvecklingsarbete skallatt
vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och högskolornaatt
skall samverka med det omgivande samhället. Högskoleförordningen
och regleringsbrevet innehåller ytterligare bestämmelser avsed-ärsom
da fastlägga kvalitetsgrad.att en

Högskolornas interna styrning

diskuterar styrningenNär högskolan det vanligt talarär attman av man
högskolan enda beslutsorgan. kanDet därför på sinettom som vara

plats redovisa universiteten och högskolorna har antal be-att att ett
förutsättningarslutsnivåer. Vissa för högskolornas organisation är reg-

lerade staten.av
Varje universitet och högskola har styrelse har inseendeen som

högskolans alla angelägenheter och för dess uppgifteröver attsvarar
fullföljs Styrelsen för högskola består 15 Dessaen nu av personer.

ordföranden, rektor, för politiska partier, allmännaär representanter
intressen lärare och studenter. Rektor under styrelsenär närmastsamt

för ledningenansvarig högskolan. Rektor regeringen. Pro-utsesav av
rektor rektors ställföreträdare.är

Sedan den januari1 det universiteten1999 och högskolorna själ-är
beslutar fakultetsorganisationen. skallDet finnas minstva som om en

fakultetsnämnd vid högskola där det finns vetenskapsområde forsk-för
ning och forskarutbildning. Fakultetsnämndema också föransvarar
grundutbildning såvida inte universitetet eller högskolan inrättat sär-ett
skilt tör den. Grundutbildningsorgan finns således på högskolororgan

det inte finns fakulteterdär eller där grundutbildningen inte ingår i nå-
fakultet, utbildningsnämnd för lärarutbildning. Flertalett.ex.gon en

ledamöter i fakultets- och grundutbildningsnämnden skall veten-vara
skapligt kompetenta lärare. Studenterna har representeraderätt att vara
med minst ledamöter.tre

finns inte längreDet några centrala bestämmelser den nivåom som
institutionerna regel inrättas institutionerSom univer-representerar. av
sitetets respektive högskolans styrelse för ellerämne ämnengrupper av
inom grundutbildningen. Prefekten chef för institutionen. Styrelsenär

m kap. högskolelagen.1 2 §
n kap. högskolelagen.2 2 §
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tjänstefördelning, till kurs-eller prefekten beslutar budget, förslagom
inklusive eventuella krav särskild behörighet för studierplan på av re-

spektive ämne.
förvaltning administrationuniversitetens och högskolornas ochHur

leds skiftar fall fakultets-organiseras och mellan lärosätena. I vissa har
från denfått administrativa uppgifter utlokaliseratsnämnderna som

administrativaförvaltningen i andra fall har institutionernascentrala -
uppgifter ökats.

överväganden styrningen16.4 om av

lärarutbildningen

utvärderingar har, kommittén redovisade i kapitel 2 Inled-Olika som
behov förändringar lärarutbildningen i fleraning, pekat på av av avse-

Önskemål framförts studenter,ökat inflytande har bl.a.enden. om av
organisationerna.företrädare för arbetslivet och de fackligakommuner,

synpunkter och förmodligen också tillkomsten Lärarutbild-Dessa av-
har blivit påtryckning på högskolorna förändraningskommittén atten-

lärarutbildningar. Kommittén kan konstatera det finnssina att nu en
förändringsberedskap inom lärarutbildningama.stor

Kommittén har erfarit lärarutbildningama tidigare diskute-ävenatt
förtsförbättringar. diskussioner har emellertid inom respekti-Dessarat

och andra intres-lärarutbildning och sällan med kommuner, skolorve
vilket inneburit förändringssträvandena varit föga kända ochattsenter,

utanförheller inte kunnat påverkas intressenter högskolan. pågårDetav
utveckling kontakterna förmed kommunerna bl.a. inomav ramennu en

regionala utvecklingscentra.
Lärarutbildningskommitten högskolornavill betona vikten attav

och arbetsformer. Högsko-fortsätter utveckla sin organisation sinaatt
bli för framförs lärarut-loma bör dels lyhörda behovmera nya som av

bildningens intressenter utveckla dialogen med dessa, delsoch ta an-
genomföra enlighet medför lärarutbildningen i sin helhet isvaret att

uppdraget från staten.

Regionala utvecklingscentra16.4.1

Regionala utvecklingscentra håller utvecklas mötes-att ennu som
för dialog mellan högskolor med lärarutbildning och kommu-plats

ner/skolor inom respektive "region. Förslaget regionala utveck-om
presenterades betänkandet Lärarutbildning ilingscentra i Ds 1996:16



lärarutbildning 367Mål och för1999:63 principer stymingSOU av

för år 1997budgetpropositionenframhöll iförändring. Regeringen att
förskulle kunna bli forumutvecklingscentrumregionalt ettett gemen-

forskningkompetensutveckling ochgrundutbildning,frågor församma
ihar nyligenoch SkolverketHögskoleverket rapportgemensamenosv.

följdhar bedrivitverkenarbete de bådadels detredovisat etten avsom
regionalautvecklingenstimulerafrån regeringenuppdrag ut-att av

utvecklats.hardels hur dessavecklingscentra, centra
ökad dialogförutsättningarna förkonstateraKommittén kan att en

förskolor,och kommuner,lärarutbildningmedhögskolornamellan
tillkomstenbetydligthar ökatvuxenutbildningskolor och avgenom

förbetydelsefullmycketdialogregionala utvecklingscentra. Denna är
universiteten ochföroch ocksålärarutbildningenutvecklingen attav

forsknings-ocholika utvecklings-medverka iskall kunnahögskolorna
vuxenutbild-skolor ochförskoleklasser,i förskolor,för lärareprojekt

enkätresultatkan också konstatera,Kommitténning. ett av ensom
exempelpositivadet finns mångahögskolorna,tillställtkommittén att

samarbete kring studenternasfördjupatsådantsamarbete. Ettpå är ett
för verksam-forskningscirklarexamensarbete. Ettochpraktik ärannat
hjälpmedel.pedagogisktprojekt ITfinns mångalärare. Det om somma

redovisa möjligaenligt direktivenskallLärarutbildningskommittén
Utvecklingen regi-utvecklingscentra.organisera regionalavägar att av

olika regioner. For-kommit olika långt iutvecklingscentra haronala
reglerarfall finns avtalockså. vissaskiftar Isamarbetetför sommema

fleradär det finnsdet. någon region,kostnaderna för Iochsamarbetet
till endastbegränsa sitt samarbeteintevill kommunernahögskolor, en

former för samverkanhitta relevantaförFörutsättningarnadem. attav
aktörerstorstadsregionemas mångfaldnaturligtvis mellanskiljer sig av

and-omvärlden ochhosuniversitetets/högskolevärldeninomsåväl som
kontakt meditydligarehögskolan påregioner där sätt är partett enra

förformerMöjligheterna hittaoch arbetsliv.närområdets kommuner att
medorganisationkomplexa idialogsamverkan och störreär enmer

minst likadärmötesplatserbehovetaktörerfristående ärflera avmen
kanskeeller större.rentstort av

förformernapositivtdetLärarutbildningskommittén är attattanser
ochförutsättningarregionalautifrån lokala ochskiftarsamarbetet anser

regelverk förskall någotstatsmakternaintedärför sättaatt samar-upp
vik-särskilt betonavillorganiseras. Kommitténskalloch hur detbetet

lärar-ochmellan kommunoch samverkanför dialogformenattten av
detta.förBåda harjämbördig bas.utvecklas påutbildning parter ansvar

denhögskolanmåstedialog behöver initierasden månI varaansesen
endasttilldock inte ledainitiativet. fårförstaskall det Det atttasom

utveck-kallas regionaltför dialogäger det forumhögskolan som
lingscentrum.
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betänkandetI Lärarutbildning i förändring förutsattes regionalaatt
utvecklingscentra också skulle kunna utveckla kompetens inom sinse-
mellan olika områden. Regeringen skulle också kunna lägga beställ-ut
ningar till sådant budgetpropositionenI för 1997 redovisa-ett centrum.
de regeringen sin avsikt stödja utvecklingen regionala utveck-att av
lingscentra utnyttja dem för skilda uppdrag.att t.ex.genom

finns fleraDet exempel på nationella nationelltresurscentra; ett
för svenska andraspråk och sfr och flera förcentrum centra ut-som

veckling undervisningen inom naturvetenskap och teknik samtav ma-
tematik. regionalaDe utvecklingscentra har emellertid hittills koncent-

sina ansträngningar på etablera samarbete mellan högskolanrerat att
och kommunerna i dess närhet. Kommittén finner detta naturligt.
Kommittén håller det dock för troligt de längre fram också kanatt
komma profilera sig olikapå sakområden och därmed självaatt ut-
veckla viss fördelning mellan sig. I den dettamån skeren av ansvar
kommer de regionala utvecklingscentra på sig nationelltatt ta ett ut-
vecklingsansvar inom sakområdet i fråga detta alltid behöverutan att
ske följd frånuppdrag regeringen.ettsom en av

Kommittén vill också betona hur postitivt det med regio-att än är
nala utvecklingscentra så förtar det inte nödvändigheten kontakterav
mellan alla institutioner engagerade i lärarutbildning och det kommu-
nala skolväsendet.

16.4.2 Högskolans interna ledning av
lärarutbildningen

betänkandetI Lärarutbildning i förändring, liksom i andra samman-
hang, viktenpåpekas det återinförs sammanhållande föratt ettav organ
lärarutbildningen, ett forum för påverkan, beslut resursfördelning,om
styrning och utveckling, en beslutsstruktur kan säkerställa välsom en
sammanhållen lärarutbildning där de studerande efter sin utbildning
uppfyller alla kraven i examensordningen och fungerande uppfölj-ett
nings- och utvärderingssystem.m

budgetpropositionenI för år 1997 regeringen fråga.dennatog upp
Vid varje universitet och högskola med lärarutbildning bör högskole-
ledningen samlat för denna. Lärarutbildningen börta ett välansvar vara
sammanhållen, hög kvalitet och likvärdig med lärarutbildningamaav
vid övriga lärosäten i landet.

m Lärarutbildning i förändring, Ds 1996:1 Professionella lärare Lärarför-samt -
bundets utvärdering grundskollärarutbildningen, stencil Lärarförbundet 1995.av
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det så den organisationLärarutbildningskommittén bedömer att som
varit ända-efter 1993 intevalt för lärarutbildningenflertalet högskolor

eller omvärldensigmålsenlig för signaler från statenatt ta emot vare
utanför högsko-samspel medheller för utvecklaoch inte att ett organ

för lärarutbild-samlat medavsaknadenlan. Genom ett organ ansvarav
lärarutbildningsupp-funnitsdet inte entydigning har mottagare aven

för lärar-tagithögskolan och därmed ingendraget inom attansvarsom
målen. Signalen högskolornagenomförs i enlighet medutbildningen att

genomslag.skall fatta beslut har haftsjälva stort
övrigadärför vid sina besök ochLärarutbildningskommittén har

frå-lärarutbildningama uppmärksammatföreträdare förkontakter med
sammanhängandeoch de därmedlärosätenas beslutsstrukturomgan

också riktatKommittén harlärarutbildningen.möjligheterna att styra en
bl.a. innehöllmed lärarutbildningtill samtliga högskolorenkät som

lärarutbildning. framgårorganisationen Detfrågor attav svarenavom
lärarutbildningamasammanhållet förförutsättningarna för ett ansvar

kan uttryckas i hur mångamellan högskolorna.skiftar mycket Detta
några lärosätenmedverkar i lärarutbildningen. Påinstitutioner ärsom

det läro-institution, andra mellan 5-10 medan påpådet endast storaen
Lärarhögskolan i Stock-till institutioner.ända 35kansäten vara upp

institutioner inom läro-samarbeta med sammanlagt 47 5holm har att
säten.

iantalet institutioner medverkarkonstateraKommittén kan att som
avgörande för möjligheternalärarutbildningen inte i sig är ta ettatt

lärosätenför lärarutbildningen. finnssammanhållet Det storaansvar
des-har skapat beslutsstrukturinstitutionermed många som gersom en
ellerfakultetsnämndemakan innebäraförutsättningar. Det att en avsa

det samladegrundutbildningsnämnd har ansvaret.en
har inrättatflertalet lärosätenenkätsvaren framgårAv ut-att ennu

utbild-lärarutbildningen. vissa fall hare.dyl. för Ibildningsnämnd
fakultetsnämn-i förhållande tillningsnämnden rådgivande funktionen

grundutbildningensfattar fakultetsnämnden beslutenden. Då orga-om
till insti-direktfördelningennisation och innehåll samt resurseravom

det samladeutbildningsnämndenhartutionerna. Vid andra högskolor
lärarutbildningen.föransvaret

fortfarandeför lärarutbildningenhögskolorVid antal är ansvaretett
högskolor utveck-vid vissaUtbildningsnämnden har såledesdelat. ett
utbildningsplaner, vidbeslutandra förlingsansvar, vid även omansvar

resursanvänd-dimensionering ochockså beslutytterligare några om
dessabeslutanderätten i någotinnebärning. delatEtt att av av-ansvar

fa-inom högskolan, oftast påinstansseenden ankommer på en annan
fördelas mindre delhögskolorkultetsnämndema. På vissa resur-en av

kvalitetshöjandeför bestämdautbildningsnämnden motsv.avSema
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insatser i utbildningen medan fördelas fa-merparten av resurserna av
kulteten direkt till institutionerna. Vid andra lärosäten fördelas samtliga

direkt till institutionema.resurser
Kommittén finner det utomordentligt betydelsefullt hög-attvara

skolor med lärarutbildning har sådana beslutsstrukturer det finnsatt ett
sammanhållet för utbildningen. Som framgått eftersträvar fler-ansvar
talet högskolor sådan och många har inrättat grundutbildnings-en en
nämnd för lärarutbildning. Kommittén har emellertid kunnat konstatera

det inte alltid innebär den formella beslutsstrukturenatt att stämmer
med ambitionenöverens det samlade Ett de på-greppet.om av mera

tagliga tecknen på detta besluten förär utbildningatt om resurser en
inte samordnas med besluten utbildningsuppdrag med krav på inne-om
håll och kvalitet i utbildningen. Vid redovisningen förslaget tillav ny
struktur för lärarutbildningen betonar kommittén studierna inrikt-att av
ningarna skall ha tydlig yrkesanknytning. kommerDetta till uttrycken
bl.a. förslaget del inriktningen skall inhämtas underattgenom en av
verksamhetsförlagda studier. Också denna anledning finns det skälav

införa håller lärarutbildningen.att ett organ som samman
Kommittén föreslår därför statsmakterna beslutar det inomatt att

varje lärosäte skall finnas särskilt med samlat förett lä-organ ansvar
rarutbildning. Kommittén har i kapitel forskningsstrategi12 En för lä-
rarutbildning och pedagogisk verksamhet föreslagit införandet ettav
femte vetenskapsområde. Därmed blir det naturligt det vid de läro-att

där detta kommer finnas inrättassäten fakultetsnämnd elleratt annaten
med för både forskning, forskarutbildning och grundut-organ ansvar

bildningen lärare. Lärarutbildningskommittén det bör fin-av attanser
särskilt beslutsorgan för lärarutbildningett också vid övriga hög-nas

skolor med sådan utbildning. Flertalet högskolor har inrättat någon
form nämnd för lärarutbildning. Den har dock inte alltid de besluts-av
funktioner fakultetsnämnd eller författningsreglerat särskiltettsom en

har.organ
Kommittén föreslår det i fakultetsnämnden respektive detatt sär-

skilda för lärarutbildning skall finnas någon ellerorganet några företrä-
dare för vardera lärare i högskolan, studenter, kommuner, arbetslivet
och verksamma lärare inom skolväsendet sina fackliga organi-genom
sationer.

vanligtDet det finns ledamöterär att det omgi-representerarsom
vande samhället i grundutbildningsnämnd för lärarutbildning.en
Kommittén det självklart kommunerna såsom medverkande iattanser
den verksamhetsförlagda delen lärarutbildningen och ocksåav som
dominerande blivande arbetsgivare skall företrädda ellervara genom en

i det särskildaett representanter organet.par
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framförtorganisationerfackligalärarnasKommittén har attnoterat
fattar beslutderepresenterade iskalldeförslag att somorganvaraom

lärarutbildning.om
från denlåta kravenanledningkommittén,finns,Det att yr-menar
delingåsyftarvilken utbildningentillkesverksamhet styr-en avsom

verksam-för dennaföreträdarelåtautbildningen. Genomningen attav
utbildningsplaner kanbeslutarföreslår elleringå i dehet omsomorgan

utbildningen. Såyrket påverkakommandedetpåkraven utövare av
lä-bådaläkarutbildningen. Deochjuristutbildningenmedsker t.ex.

riktlinjermyrkesetiskanyligenrarorganisationema har presenteratt.ex.
tanke påmedlärarutbildningenförocksåintressantaborde varasom

förhållande till yrket.lärarstudenterskan få påeffekt dessaden
lärarutbildningensberördade allraStudenterna närmastärär avsom

Översyn studentinflytandetförArbetsgruppenkvalitet.funktion och av
möjligheterpå sinaredovisat studenternasharhögskolan attinom syn

utbildningen upplevelsen in-förfrån tillskala 1 5Påpåverka aven
undervisnings-studerar inomdeutbildningenflytande över somanger

civilingenjörsstu-och1,9juridikstudentemamedanområdet 2,1 anger
2,5.dentema

studenter,anmärkningsvärtfinner detLärarutbildningskommittén att
yrkesverksamhet,kommandeelevinflytande i sinfrämjaskallsom

Kommitténutbildning.sininflytandeha så litetupplever sig över egen
inflytandeökatönskanstudenternasfrågankonstaterakan att omom

församlingarrepresentationen i beslutandehand gäller utan,inte i första
inom hög-Studentinflytandebetänkandetframkommit ienligt vad som

sig in i frågornamöjlighetergäller reellaframför allt sättaskolan, att
harStudenternapåverka besluten. rättdärmed kunna attför varaatt

ef-Studenternabeslutandeiledamötermedrepresenterade tre organ.
utbildningen,iförbättra kvalitenkanåtgärderframför alltterlyser som

skall följasutvärderingamaochutvärderasskallalla kurserbl.a. attatt
berättigade. Så-önskemåldessaLärarutbildningskommittén anserupp.
utvecklingeninslag isjälvklartbordeutvärderingardana ett avvara

bör dessutomområden.inom alla Dethögskoleutbildningen ettses som
kapitel 13vidarelärarna. Seblivandeutbildningsinslag för deviktigt

lärarutbildningen.iLärarna

förslagutformning; Lärar-m innehåll ochförslag tillyrkesetikLärares som-
förmedlemmarrespektivetillställt sinaRiksförbundochförbundet Lärarnas

den juni 1999.7synpunkter senast
22 1998:51.högskolan, DsStudentinflytande inom
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16.4.3 Utbildningens organisatoriska struktur

Statsmaktema beslutar lärarutbildningens struktur, dvs. vilkanu om
låtar-utbildningar skall finnas och vilken omfattning- hur mångasom

de skall ha.poäng Detta gäller också de övriga yrkesexamina liksom-
de generella examina i högskolan. lärarutbildningarnaFör reglerar ex-
amensordningen därutöver hur många poäng ämnesstudiemasom
minst skall omfatta liksom minsta antalet i den praktisk-poäng
pedagogiska delen utbildningen examensarbetesamt t.ex. att ettav
skall ingå. Som framgår bilaga det4 också förär två lärarpro-av av

reglerat hur många det s.k. huvudämnetpoäng respektivegrammen
andra skall omfattaämnet och i vissa fall också hur många poäng stu-
denten skall ha i vissa uppräknade för fåämnen hand-Detatt examen.
lingsutrymme examensordningens konstruktion med minssom an-
talet i de olika delarnapoäng motverkas i vissa fall bestämmel-ger, av

reglerar poängtalen för dels den andra delen, dels den totalaserna som
omfattningen lärarutbildningen. flertaletFör andra yrkesexaminaav
regleras endast det totala antalet Kommittén harpoäng. under sitt arbete
mottagit synpunkten de nuvarande examensbeskrivningamaatt för lä-
rarexamina för litet för de olika högskolornautrymme och förger stu-
denterna utbildningen till lokalaatt eller enskilda önskemål.anpassa

Examensordningens krav på visst antal i olikaett förpoäng ämnen
de olika lärarexamina skall naturligtvis led i statsmaktemasettses som
ambitioner upprätthålla likvärdig skolaatt hög kvalitet. Den rela-en av
tivt hårda regleringen antal och antalämnen i olikapoäng ämnen ärav
emellertid också från den tid då Skolförordningenett strikt reglera-arv
de vilka tjänster skulle finnas i skolan och då undervisningen isom
grundskolan eller gymnasieskolan organiserades på ungefär sättsamma
i alla skolor med undantag för små skolor med B-fonn. Så det inteär-
längre. Det förhållandet lärarutbildningenatt medelär förett statensav

skolan innebär, enligtatt kommitténsstyra uppfattning, inte detatt
måste överensstämmelse mellan skolans och lärarutbildningensvara en
struktur eller utbildningen för alla lärare iatt skolform behöver haen

organisatoriska uppbyggnad.samma
Med den ökande friheten för grundskolorna profilera utbildning-att
och gymnasieskolans och kursstruktur det inteen genom ärprogram-

längre nödvändigt alla lärare har likartad utbildning.att Det viktiga är
arbetslaget tillsammans haratt det djup och den bredd i kunskaper som

undervisningen eleverna fordrar.av
Lärarutbildningskommitténs förslag till lärarutbildning har redo-ny

visats i kapitlen 6 Lärarutbildningens struktur och 8 lärarut-Nyanya
bildningsexamina. Förslagen struktur med allmänt utbildnings-om en
område, inriktningar och specialiseringar, total omfattning lärar-en av
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för lä-krävskompetenserbehov deolikautbildning för samt somom
grundstrukturbeslutaddet finnsinnebär statenatt somen avrarexamen

flexibilitet.såväl stadgamöjlighet till somger
fast-strukturorganisatoriskaolika lärarutbildningarnasdedagI är

lärarut-frånharsådantlagda på sätt attett examen ensomen person
genomgåstadium måstebli lärareoch önskarbildning annatett

lärarut-förslag tillKommitténslärarutbildning.hel,nästan nynyen
omfattandealltförmöjligheterläraresökarbildningsstruktur att utanen

förmöjligtblir ocksåutvidga sin kompetens. Detkompletteringar en
ochfriarebetydligtpåsin utbildning sättstudent ettsättaatt samman

såle-strukturenstudietiden. Deninriktning underbytaäven att gernya
deninflytandestudentenenskilde överden störredes avsevärtett egna

sinafullföljerstudentertill flerdärför ledabörutbildningen. Det att
tillstudier examen.

hög-Studentinflytande inombetänkandetframgåttocksåharDet av
Lärarutbild-kursutbudet.inflytandevill hastudenternaskolan överatt

denoch kan konstaterarimligtdetta kravfinnerningskommittén att
underlättarföreslårkommitténlärarutbildningför ettstruktur somny

förslagen itillockså positivKommitténinflytande.ökat ärsådant
distansdeltid och påstudier påmöjlighet tillbetänkandenämnda om

Kommitténföljas underskall kunnakursertill vissaoch att sommaren.
vägledandeönskemålhögskolorna låter studenternasförutsätter att vara

dettaanordnas påskallvilka kurser sätt.i fråga somom
skolsystemet.fördel förflexibiliteten dessutomDen ärstörre en

skolor i lan-skiftar mellan olikaantaletdärmed lärareElevantalet och
Även i taktskolformerlärare för olikabehovettiden växlardet. över av

struktur kaninnehållsligaSkolansstorlek växlar.barnkullarnasmed att
mindreskolreforrner. Enpolitiska beslutförändras statenavomgenom

ochuniversitetenlärarutbildningenförorganisatorisk strukturlåst ger
stimulera hög-detta kanfrihet. Kommitténhögskolorna attstörre anser

och ocksåutbildningsutbudmångfald i frågaökadtillskolorna omen
vidareefterfrågan.studenternas Denutbudet tilltill att geranpassa

kändainteochutveckla ämnes-högskolanmöjligheter för ännuatt nya
successivtdisciplinerforskningsområden ochdåkombinationer nya

fram.växer
tillanpassningenkommerlärarutbildningenföreslagnadenI nya

lättareinnehållutbud änsåväl i frågasamhällets behov att varasomom
förutsättningarockså ökadelärarutbildningen. Dennuvarandei den ger

vissa in-medlärarede behovhänsyn tillhögskolornaför att ta av nya
Kommitténredovisar.och arbetslagkommuner, skolorriktningar som

hög-tillledakommerökade förutsättningardessamed atträknar attatt
önskemål.intryckförblirskolorna också öppna taatt avmera
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16.4.4 Dimensioneringen

Dimensioneringen lärarutbildningama påverkas delsav statensnu av
for styrning, dels universitetenssystem och högskolornas be-av egna

slut, dels också antalet sökande till olika lärarutbildningar.av
Den gamla högskolelagen utbildningen skulle planerasattangav

med hänsyn till såväl samhällets behov utbildadeav som
"individemas behov och önskemål. Någon sådan bestämmelse finns
inte i den gällande högskolelagen. Formellt det universitetenärnu nu
och högskolorna själva beslutar dimensioneringen sinasom ut-om av
bildningar. Regeringen beställer dock de s.k. utbildningsupp-genom
dragen hur många examina minst skall avläggas och hur mångasom
helårsstudenter det skall finnas vid respektive lärosäte.

Utbildningsuppdragen kan eller mindre preciserade. Närvara mer
det gäller lärarutbildningama för närvarande precisa förvänta-anges
de/beställda examensmål for grundskollärarexamen för 4-9-lärare och
för gymnasielärarexamen. För andra, såsom de barn- och ungdomspe-
dagogiska utbildningarna grundskollärarutbildning för årskursernasamt
1-7 inte några examensmål däremot antalet helârsstu-attanges men
denter skall minska under innevarande planeringsperiod i förhållande
till den föregående.

Lärosätena skall således med dessa utgångspunkter och efter höran-
de Högskoleverket och Skolverket besluta hur de skall dimensioneraav
sina olika utbildningar.

Kommittén kan konstatera statsmaktemas formuleringatt utbild-av
ningsuppdragen bl.a. bygger på bedömning arbetsmarknadensen av
behov. Genom det för närvarande mycket höga intresset för högre stu-
dier det sällan någraär svårigheter för lärosätena uppfylla utbild-att
ningsuppdragens mål avseende det totala antalet heltidsstudenter. Det
totala antalet avlagda examina överstiger också examensmålen enligt
uppdragen. Examensmålen för de särskilt angivna lärarexamina uppnås
däremot inte. Störst överensstämmelse mellan utbildningsuppdragen
och redovisat antal examina uppvisar för perioden 1993/94-1995/96
grundskollärarexamen l-7 6 270 respektive 6 035 medan betydande
avvikelser redovisas för grundskollärarexamen 4-9 4 590 respektive

0572 291 och gymnasielärarexamen 4 430 respektive 3
Om betraktar antalet studenter och antalet avlagda examinaman me-
i detalj visar det sig det finns avvikelseratt ännu mellanstörre detra

önskvärda och faktiska antalet. Kommittén vill exemplifiera med två
lärarkategorier där det för närvarande råder brist och deten som nuva-

Årsrapport225 for universitet och högskolor 1995/96; Högskoleverkets rapport-
serie 1997:17 R.
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rande för planering dimensionering inteoch uppenbarligensystemet
kan hantera.

förstaDen kategorien lärare i naturvetenskapliga Rege-är ämnen.
regleringsbrevetringen i antaletdels studenter inom deatt natur-anger

vetenskapliga och tekniska utbildningsområdena skall öka, dels att an-
delen kvinnor inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningar,
där kvinnor underrepresenterade, skall öka under planeringsperio-är

det gamladen. planeringssystemet specificeradI beställningangavs en
antal examina lärare i naturvetenskapliga hellerInte detämnen.av som

fungerade tillfredsställande. utbildning,Då grund-systemet t.ex.en
skolläranitbildning med matematisk-naturvetenskaplig inriktning, inte
kunde öka grundpå bristen på sökande tilläts i stället andra utbild-av
ningar, grundskolläramtbildning med samhällsvetenskaplig inrikt-t.ex.

eftersomning, expandera det där fanns överskott på sökande.att
Antalet lärarstuderande inom matematik och naturvetenskap har

Ökningenunder denökat tioårsperioden. emellertid långtsenaste är
ifrån tillräcklig till lärarbehovet inom skolan. Problemet ärom man ser

liksom tidigare det vidtasmåste åtgärder för studenternasökaatt attnu
intresse söka dessa utbildningar.att

råder också brist sökandeDet på till utbildningen lärare i yrkes-av
i gymnasieskolan. utbildningDenna inte särskilt iämnen nämns rege-

utbildningsuppdrag.ringens Däremot gymnasielärarutbild-attanges
förningen, den lärare i yrkesämnen del, bör öka under pla-ärvarav en

neringsperioden. Med hänsyn till det ökade behovet utbildadeav gym-
nasielärare huvud sådan beställning inte någon garantiöver taget ger en
för det inte uppstår brist viss kategori gymnasielärare.att en av en
Systemet inte heller någon garanti för det huvudöveratt taget ut-ger
bildas lärare i yrkesämnen, eftersomnågra lärosäte har självrättett att
besluta lägga ned eller inte in några studenter till exempelvisatt att ta
utbildningen lärare i yrkesämnen.av

Lärarutbildningskommittén konstaterar med riktlinjeratt systemet
från regeringen antalet helårsstudenter inom vissa utbildningsområ-att
den skall minska kan fungera väl. Universiteten högskolornaochsägas

snabba verkställa nerdragningar. Systemet med riktlinjer ök-är att om
antalet helârsstudenter fungerar däremot inte. beställningning Enav av

ökat antal studenter inom visst utbildningsområde kan bara etter-ett ett
kommas under förutsättningen det finns studenter söker utbild-att som
ningen i fråga.

Med hänsyn till skolans behov lärare måste det med ökadävenav en
flexibilitet i lärarutbildningens organisatoriska struktur finnas förutsätt-
ningar för tillräckligt antal lärare med vissa kom-staten att garantera

Kommittén sådana garantier bör finnas i frågapetenser. attanser om
antalet avlagda lärarexamina med sådana kompetenser där det råder
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brist i skolväsendet. Kommittén emellertid inte nödvändigtdet attanser
utsträcka med garantier till omfatta alla lärarkompetenser,systemet att
eftersom behovet flexibilitet bådeför högskolan, ochstudenternaav
skolorna viktigt motiv för den valda strukturen.är ett

Lärarutbildningskommittén har i kapitel Dimensionering14 av
grundläggande lärarutbildning sina förslag till hurpresenterat systemet
för antagning studenter bör läggas för skall kunna för-att statenav upp
säkra sig tillräcklig dimensionering lärareutbildningenom en av av
med vissa skolan efterfrågade kompetenser. Kommittén föreslårav
också regeringen i dessa fall ökar sin styrning universiteten ochatt av
högskolorna i regleringsbrevet preciserade utbild-attgenom ge mera
ningsuppdrag. Antalet studenter eller hellre det förväntade antalet av-

examinalagda bör särskilt inom flera framför alltområden, deanges
bristområden. struktur för lärarutbildningDen kommit-ärsom ny som

föreslår förtén studenterna välja, i fall sin andrautrymme att vartger
inriktning ytterligare inriktningar,eller under studietiden. gällerDet
också valet specialisering. högskolorna möjlighet in-Detta attav ger

fler studenter välja sådana områden där det bristråder påtressera att
lärare, matematik och naturvetenskapliga ämnen.t.ex.

Utbildningsuppdragen universitet och högskola. Ettanges nu per
alternativ kan regeringen i regleringsbrevetatt ettvara anger gemen-

utbildningsuppdrag för alla universitet och högskolor. måste iDetsamt
fallså sedan ske fördelning mellan lärosätena. Vid OECD-en

granskningen den svenska högre utbildningen påtalade granskarnaav
det skulle fördel det kunde ske viss arbetsfördelningatt vara en om en

mellan lärosätena. sådan fördelning inriktningarEn och specialise-av
ringar bör i så fall, kommittén, komma till stånd överens-anser genom
kommelser mellan lärosätena. Alternativet Högskoleverket be-är att
slutar fördelningen efter samråd med lärosätena intedet skulleom men

förenligt med principen universitetens frihet.och högskolornasvara om
Lärarutbildningskommittén förordar därför modellen frivilligamed
överenskommelser. Kommittén måste dock högskolanotera att en som
inte vill finna sig i överenskommelsen kan frångå den.

det visar sig ordning frivilligaOm med överenskommelser le-att en
der till något lärosäte blir missgynnat kan regeringen utnyttja möj-att
ligheten lägga uttryckligt uppdrag högskolan bestäm-påatt ett genom
melser i regleringsbrevet. statsmakterna kunnamåste också utnyttja
denna möjlighet det behövs garantier för viss utbildningsin-när att en
riktning anordnas någonstans.

Även faktorerandra dimensioneringssystemet har betydelse förän
det faktiska antalet studenter inom olika utbildningar. sådantEtt exem-
pel studiestödet till ilärare yrkesämnen, vilket framgått kommit-är av

redovisningténs i tidigare kapitel. Också läraryrkets attraktivitetett
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påverkar tillströmningen till tordeutbildningen. Det då ligga närmast
till hands företrädare för de arbetsgivarna åtgärder.blivande vidtaratt

det gäller intresset förNär högre studier i matematik, naturveten-
skap och teknik behöver åtgärder vidtas redan i förskolan och de lägre
åren grundskolan för stimulera elevers intresse för dessa ämnen.attav

16.4.5 Resurser

gällande innebärDet varje lärosäte f°arresurssystemet att ettnu raman-
för grundutbildningenslag i förekommande fall, ramanslag församt, ett

forskning forskarutbildning.och Grundutbildningsanslagen beräknas på
grundval det förväntade antalet helårsstudenter och antalet avlagdaav
helârs-prestationer, dvs. avklarade Ersättningsbeloppen förpoäng.
helårsstudenter och helårsprestationer skiftar mellan utbildnings-
områdena. undervisningsområdetFör ersättningsbelopp,ettanges som
endast den praktisk-pedagogiska delen lärarutbildningen. Er-avser av

försättningen utbildningen blivande lärare följer beloppetresten av av
för respektive ämnesområde, humanistiska eller naturvetenskapli-t.ex.

utbildningsområdet.ga
Varje högskola själv hur anslaget skall användas. innebärDetavgör
lärosätet själv beslutar vilka olika utbildningar disponerar.att resurser

Universiteten och högskolorna behöver inte fördela sina så attresurser
de beloppen regeringen vid beräkningen anslagenanväntmotsvarar av
till lärosätena. beslutarLärosätena också hur kostnader skall redo-om
visas, vilket lett till sådana skillnader jämförelser kostnadenatt t.ex. av
för viss utbildning mellan olika lärosäten svåra Högsko-är göra.atten
leverket har gjort uppföljning resurstilldelningssystemet fören av
grundläggande högskoleutbildning med anledning uppdrag frånettav
regeringen Högskoleverket det inte möjligt peda-på siganser vare
gogiska grunder eller internationella jämförelser objektivtgenom
fastställa hur bör för högre utbildning ellerstora avsättasresurser som
hur mycket olika utbildningar bör få eller måste kosta. Kommittén
har dessa skäl haft vissa svårigheter beräkna ef-de ekonomiskaattav
fekterna sina förslag.av

Högskoleverkets framgår vidareAv lärosätena interapport att anser
sig ha anledning följa kostnader utbildningsområdeatt utan attupp per
uppföljningssystemet från denutgår interna organisationen i fakulteter,
institutioner osv.

Lärarutbildningskommittén kan konstatera lärosätena inte iatt ge-
valt sådana former för fördelning för uppföljningochmen av resurser

22°Högskoleverkets rapportserier 1997:27 R.
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kankostnader de ingå i interna styrningen kvalitet ochdenattav av
effektivitet inom respektive lärosäte. används förDe attresurser som
utbilda blivande lärare på flertalet lärosäten- dock inte alla förde-är -

den praktisk-pedagogiskalade på delen utbildningen å den sidanav ena
de olika ämnesinstitutionema denoch på å andra. På några lärosäten

har samordna utbildningsuppdragen och resursfördel-attgenomman
ningen kunnat förstärka den kvalitativa styrningen utbildningarna.av

Kommittén har föreslagit det skall finnas särskilt inomatt ett organ
respektive lärosäte kan samlat för lärarutbildningen.ta ettsom ansvar
Resursfördelning bör därvid ingå eftersom det viktigt lärosätenaär att

sitt för styrningen lärarutbildningen i detta avseende.äventar ansvar av
vill däremot återinförandeKommittén inte ha statliga bestämmel-ett av

hur skall fördelas och användas inom den högre utbild-ser om resurser
ningen.

Mål och resultat16.4.6

förmetod styrning under 1990-talet dominerar inom offentligDen som
mål-verksamhet och resultatstyming. denna skall fungeraFörär att
målengäller bl.a. skall formulerade så måluppfyllelsenatt ärattvara

möjlig bestämma och värdera.att
Bestämmelserna i regleringsbrevet förväntat antal examinaom som

skall avläggas vid lärosäte exempel på kvantitativa mål. Målenärett ett
i skolans läroplaner, i högskolelagen och i examensordningen samt
målen kursplanernai kvalitativa mål. målen dels för verk-Deär anger
samheten i skolan och den högre utbildningen, dels för vilka kunskaper

elever respektive studenter skall ha sin utbildning.de avslutarnärsom
mål skall tolkas och konkretiseras kommunen, skolanDessa attgenom

skolledare, lärare ochmed dess elever den högre utbildningenssamt
ledning, lärare och studenter bestämmer hur förskall arbeta nåattman
målen.

offentligMålstymingen verksamhet innebär regel det ärattav som
politiker målen och tjänstemän rektorer, utbildningsledare,som anger

skall finnalärare för nå dem. Vi brukar i Sverige hävdavägar attsom
utbildningspolitiska besluten fattasde i bred politisk enighet.att stora

Även detta inte alltid kan konstatera det inte råderär sant attom man
motsättningar de kvalitativa förnågra målen den högrestörre ut-om

bildningen.
fråga självfallet formEn intressant vilken styrningär är ettav som

alternativ mål- ochbättre resultatstymingen. gick påDetän t.ex. att
regelstymingens tid iutvärdera vad mån reglerna följdes. beskedNågot

utbildningens kvalitet det dock inte. studenterHur mångagavom som
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studier kunde såväl då vilketfullföljer sina konstatera ärsom nu,man
läran-utbildningar-utbildningens resultat. Styrningenmätasätt attett av

utövades fram till centrala utbildningsplaner.1993 Dessagenom var,na
akademiska yrkesutbildningar, omfattande de-jämfört med andra och

och reglerade bl. innehåll i och uppläggningen de olikataljerade a. av
lärarutbildningslinjema. Högskolerefonnen innebar i detta1993 avse-

övergång från regelstyming utbildningsplaner tillende genomen en
målstyming examensföreskrifter. examensordningen reglerasIgenom

omfattning utbildning vissa dess inslag för visskrav ochpå av av en
och likaså uppställs antal kvalitets- och kunskapsmålett somexamen

för skall erhållas. Besluten hur utbildning-skall uppnås att examen om
decentraliserade till högskolan.läggs däremotärupparna

funnitKommittén har inte några skäl principen mål-övergeatt om
Ävenresultatstyming lärarutbildningen. i fortsättningen böroch så-av

lärarutbildningen examensordning.ledes Examens-styras genom en
tvingande för högskolorna skallordningen bestämmelse deär nären

utbildningens organisation och innehålLUtbildningens kva-besluta om
måluppfyllelse skall likvärdig oberoende utbildnings-litet och vara av

Universitet och högskolor har, har tidigare hatt, olika för-och ävenort.
utforma och genomföra lärarutbildning. Kommitténutsättningar att ut-

ifrån lokala kvaliteter och kompetenser bäst utnyttjas hög-går att om
skolan lokalt, och i samspel med sin omgivning, för utbild-tar ansvaret
ningamas utformning. Lärarutbildningskommitténs betänkande kan
därvid fungera stöd för högskolorna.ettsom

uppfattningen högskolan fåKommittén har också bör kunnaatt ett
stöd förverkligandet och uppföljningenbetydande i målen attav genom

dra det intresse för lärarutbildning framförs i olikanytta somav sam-
för lärarutbildning har ibland fått formenmanhang. kritikIntresset av

för inflexibilitet och förändringsobenägenhet. Kommittén timer det
troligt denna kritik skulle det blev allmänt käntatt om meranyanseras

diskussioner fruktbart sökandedet inom högskolorna pågår och ettatt
medel de målen- och iefter lämpliga och metoder nå ännuatt uppsatta

grad utbildningens fick delta i sådana diskussioner.högre avnämareom
med etablering samarbete inom för regionalaarbeteDet ut-av ramen

vecklingscentra pågår viktigt till dialog mellanär ett stegsom ennu
dialog förhögskolan och dess intressenter. Kommittén dennaattanser

kraft förverkligandet lärarutbildningsreformkunna i böratt var en av en
innefatta alla de delar högskolan medverkar i lärarutbildningen.av som

Kommittén således lärarutbildningen behöver stödatt taanser av
liksom förstudenter, kommuner och arbetslivet, professionen, attav

utveckla den lärarutbildningen. skall framför allt skekunna Dettanya
inom respektive högskola alla nivåer deövervägerattgenom man

utbildningen framförs kommuner,synpunkter på skolor, verk-som av
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lärare och studenterna. Kommittén här handi förstasamma avser en
diskursiv styrning, dvs. diskussion bl.a. förverk-metoder för atten om
liga målen. Kommittén också de här nämnda börattanser grupperna
kunna inbjudas delta i uppföljning och utvärdering verksamheten.att av

de inledande bestämmelsernaI i högskolelagen målen för allanges
högskoleutbildninggrundläggande Den grundläggande högskole-

utbildningen skall, kunskaper och färdigheter, studenternautöver ge
förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga självstän-att
digt lösa problem förmåga följa kunskapsutvecklingen, alltsamt att
inom det område utbildningen Utbildningen bör också ut-som avser.
veckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig
mva.

gällandeDen examensordningen innehåller examensbeskriv-nu en
ning för varje läramtbildningsprogram, dvs. bilagasammanlagt 12 se

civilingenjörsutbildningama4. För finnst.ex. en gemensam examens-
beskrivning. Examensbeskrivningama för och de olika lä-var en av
rarexamina också långt detaljerade och omfattande för andraär änmer
yrkesexamina. Flertalet i demål olika lärarexamina likalydande.är

Högskoleverket har på regeringens uppdrag kartlagt och analyserat
lärarexaminatillämpningen examensbeskrivningarna för Rege-av

ringen har överlämnat Lärarutbildningskommitféntill be-rapporten att
aktas i arbetet. Högskoleverket det förvisso förfinns skälattanser en
viss revidering examensmålen för lärarutbildningama- och ock-av ger
så sådana exempel avråder regeringen från lägga till alltförattmen-
många mål.nya

Högskoleverket konstaterar kärmedomen målen, liksom till-att om
lämpningen och konkretiseringen dem varierar mellan högskolorna.av
Lärarutbildningskommittén finner detta betänkligt och dettaattanser
bör både för dem formulerar och dem skallett mementovara som som
arbeta efter målen.

Lärarutbildningskommittén awisar tanken examensmålen skallatt
innehålla uppräkning innehåll i lärarutbildningen. finnsDeten av ex-
empel på sådana formuleringar i de nuvarande examensbeskrivningar-

Kommittén har sympati för Högskoleverketsstor att styrna. syn man
bättre med få med många mål. omfattandeJu raden målän är,mera av
desto den sig förteckning innehåll dessutomnärmarmera en av som ger
sken fullständig. kan leda till missuppfattningenDet detatt attav vara

inte i uppräkningen inte skall i lärarutbildningen.nämns Entassom upp
lång uppräkning riskerar också bli snabbare få,föråldrad strin-änatt

mål.genta

2 kap. högskolelagen.l 9 §
m Högskoleverkets rapportserie 1997:36 R.
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Enligt Lärarutbildningskommitténs uppfattning bör examensmâlen
uttrycka skall ha efter fullgjord utbildning.de kompetenser lärareen

formuleringenKommittén dessa kompetenser skall haattanser av en
koppling till det kommande uppdraget i yrkesverksamheten lärare.som
Kommittén har i kapitel lagt fram förslag till examensbeskrivning8 ny
för lärarutbildning, där kompetensema valda med denna utgångs-är
punkt.

Läramtbildningskommittén underhar sitt arbete uppvaktats ettav
mycket antal organisationer betonat vikten speciellastort attsom av
områden i den lärarutbildningen. har i flertalet fall varitDettas upp nya
fråga insikter den kompetente läraren oberoende undervis-om som av
ningsämne bör ha och i många fall sådana kunskaper de bli-om som

skall överföra till har oftavande lärama sina elever. Förslagen varit
Kommitténsamstämmiga. har lyft fram dessa i tidigare ka-många av

pitel betänkandet, läraruppdraget och också iDet Lärarut-t.ex.av nya
struktur vid beskrivningen förbildningens den alla lärarenya av ge-

kunskaperkärnan i det allmänna utbildningsområdet. Iavmensamma
examensbeskrivningen uttrycker kommittén sina förslag i fråga deom
kompetenser student skall ha för få lärarexamen.attsom en

mål kommittén formulerat kan och bör funge-De sammantagetsom
vid bedömningen lärarstudent skall godkännas i sinav om enra exa-

dag knyts regel denna bedömning till student harI som ommen. en
blivit godkänd eller underkänd i kurs. kompetenskrav denDeen som

examensbeskrivningen uttrycker ikan inte delas kurser. Ennya upp
samlad bedömning i förhållande till kompetenskraven bör ut-vara
gångspunkten både för handledningen studenten under hela utbild-av

inför utfärdandetningen och lärarexamen.av
Examensbeskrivningens mål skall också underlag förkunna bilda

lärosätenas planering utbildningen målen för den skull for-utan attav
de uppfattas kunna funge-muleras så kurser. Målen skall ocksåatt som

grund för både intern uppföljning utbild-och externra som en av om
ningen i sin helhet leder till måluppfyllelse. Kommittén vill framhålla
vikten exarnensbeskrivningama och främst kompetensmålen blirattav

förlevande inslag i hela lärarutbildningen, både för lärarna ochett stu-
föreslår Högskoleverket,denterna. Kommittén också, i likhet med att

universitet och högskolor skall i sina utbildningsplanerskyldiga attvara
vilka åtgärder förvidta uppnå målen i examensbe-attange man avser

skrivningen på kommuner och skolor det gällersätt närsamma som
läroplan och kursplaner.

mål- och resultatbaserade styrningen den svenska utbild-Den av
förutsätter följsningen resultatet och värderas i förhållande tillatt upp

de målen. Högskoleverket har framgått bl.a. till uppgiftuppsatta som
fatta beslut högskola har utfärda viss Ver-rättatt attom en en examen.
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bedömningket därvid högskolan har förutsättningargör atten av om
anordna utbildningen med tillräcklig kvalitet. Högskoleverket anlitar en

ansökansakkunniga inför varje bedömninggrupp personer enav av
från lärosäte be-för utbildning. Gruppensexarnensrättett om en ny

publiceras tillsammans idömning med Högskoleverkets beslut en rap-
portserie.

kriterier Högskolverket använder vid bedömningenDe som nu av
för lärarutbildning organisation och ledning, änmesdjupexamensrätt är

samband mel-och ämnesbredd, lärarkompetens, kompetensutveckling,
forskning,utbildning och praktisk-pedagogisk utbildning,lan exa-

utvärdering kvalitetssäkring, samverkan med fältet,mensarbete, och
utrustning, bibliotek informationsteknik,lokaler och och litteratur, in-

lärarutbildningsmiljömtemationalisering kritisk och kreativ Somsamt
framgår kriterierna valda de bild hurså kanär att sammantaget ge en av

skallutbildningen kunna de kvalitetsmål i bl.a.motsvara som anges
högskolelagens inledande bestämmelser.

efterHögskoleverket har också möjlighet granskning omprövaatt
utfärda Granskningen har hittillslärosätes vissrätt attett en examen.

till sådana högskolor för utbild-begränsats sökt exarnensrättsom en ny
till uppföljning exempelning och denna efter 2-4 år. Hög-Etträtt ärav

magisterexamensrättenmuppföljningskoleverkets av
Högskoleverket genomför för första uppföljninggångennu en av

utfärda lärarexamen, nämligen för fyra lärosäten fickrätten att en som
denna Vid uppföljningen används1994.exarnensrätt exarnensrättenav

inför kriterier sikte förut-kriterier beslutet, dvs. påtarsom somsamma
bedriva utbildningen. Dock fokuseras också resultat,sättningarna att nu

genomströmning. sker dock inte någon bedömningDett.ex. stu-av om
kunskaper ingårdenterna har de i examensmålen. Däremotsom anges

undersökning hur studenterna sin utbildning.en av ser
till betydelse för möjligheterna nåMed hänsyn lärarutbildningens att

målet likvärdig utbildning för alla elever förordar kommitténom en
vid alladock Högskoleverket uppföljningargör exarnensrättenatt av

lärosäten med lärarutbildning med viss periodicitet.en
Lärarutbildningskommittén förutsätter varje högskola medockså att

lärarutbildning led i den fortsatta kvalitetsutvecklingen självaettsom
utbildningen leder till de målen. Kommitténutvärderar uppsattaom

finner självklart studenterna skall delta i denna. värde-det Deattvara

9 Examensrättsprövning vid högskolorna i Karlskrona/Ronneby, Mälardalen,
Kristianstad och Södertörn; Högskoleverkets rapportserie 1998:30 R.
23°Tillväxt och växtverk; Uppföljning magisterexamensrätt på medelstoraav
högskolor; Högskoleverkets rapportserie 1997:40R.
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kanringar bör efter kurs utnyttjasgenomföras varje ett avsom som
inslagen.

.Högskoleverket också och bedömningar detgranskningargör av
kvalitetsarbete universiteten och högskolorna bedriver. antalEttsom

vidGranskning och bedömning kvalitetsarbetet Högsko-rapporter av
i har publicerats i Högskoleverket rapportserie. Verket har ock-lan ....

Utgångspunkter tillvägagångssätt med vägledning förså publicerat och
kvalitetsarbetetmförlärosätena och handledning bedömama Enav

sammanställning resultaten från bedömningarna på övergripandeenav
likaså publicerats syfte bidra till förståelsen vadnivå har i att av som

kvalitet Lärarutbildningskommitténligger i begreppet timer upp-
följningen hur kvalitetsarbetet bedrivs värdefullt bidrag tillettav som

i fortsatta utbildningen inom högsko-dynamiken den utvecklingen av
lan.

Kommittén förordar alla högskolor med lärarutbildning inbjuderatt
skolor och verksamma lärare medverkar i lärarutbild-kommuner, som
dialog och kvalitetsutveckling.ning till utvärdering Kommitténomen

föreslår också Högskoleverket initiativ till dialog mellan hög-att tar
skolorna med lärarutbildning utvärdering och kvalitetsutveckling.om

Sammanfattning16.5 av

Lärarutbildningskommitténs bedömning
och förslag

regeringen börRiksdagen och starkare styrning lärarut-utöva0 en av
bildningen andra högskoleutbildningar grund lärarut-påän av av

uppgiñbildningens likvärdig skola.att garantera en
lärare, arbetslivets före-Studenter, kommuner, skolor, verksammao

andra i samhället, har berättigat intresseträdare och många grupper
kunna påverka lärarutbildningen i olika avseenden. Genomattav en

stöddialog med studenter och omvärlden kan högskolan fåöppnare
i arbetet med bedriva och utveckla verksamheten. strukturDenatt

ökade förutsätt-för lärarutbildning kommittén föreslårny som ger
för sådant inflytande.ningar

I Högskoleverkets rapportserie 1977:33 R.
z står det till med högskolan, Högskoleverketskvaliteten i rapportserieHur
1998:1.
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Inom varje lärosäte med lärarutbildning bör fakultetsnämnd eller0 en
särskilt inrättas kan samlat för utbild-annat ta ettorgan som ansvar

ningen. detta börI ingå någon eller företrädare förettorgan par
kommuner, arbetslivet respektive verksamma lärare i skolväsendet

sina fackliga organisationer. i lärarutbildningLärare och stu-genom
skalldenter alltid företrädda.vara

Högskolorna bör sluta överenskommelser fördelningen in-0 om av
riktningar och specialiseringar mellan sig.
Kommittén föreslår regeringen högskolorna preciseradeatt0 ger mera
utbildningsuppdrag i de fall det råder brist på vissa lärarkompeten-

i skolväsendet.ser
kompetensmål kommitténDe formulerat i förslaget till0 ny examens-

beskrivning bör användas utgångspunkt dels försammantagna som
handledningen lärarstudentema under hela utbildningen, dels in-av
för utfärdandet lärarexamen.av
Målen i examensordningen skall också användas för högskolornas0
planering och för den interna och uppföljningenexterna ut-av om
bildningen leder till de målen. Härvid skall studenternauppsatta
medverka. Kommittén föreslår också högskolorna bjuderatt
kommuner, skolor och verksamma lärare medverkar i lärarut-som
bildningen till dialog utvärdering och kvalitetsutveckling.om
Universiteten och högskolorna föreslås bli skyldiga i sina utbild-att0
ningsplaner hur arbetet med uppnå målen i examensbe-attange
skrivningen skall bedrivas.
Kommittén föreslår Högskoleverket med viss periodicitetatt gör0
uppföljning för lärarexamen vid samtliga univer-examensrättenav
sitet och högskolor.
Högskoleverket bör initiativ till dialog mellan högskolornata0 en
med lärarutbildning utvärdering och kvalitetsutveckling.om
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Genomförande17 reformenav m.m.

Genomförande17.1

Lärarutbildningskommittén förutsätter betänkandet kommer bliatt att
föremål för omfattande remissbehandling. Kommittén dettaen ser som
naturligt både för regeringen skall få så komplett underlagatt ett som
möjligt för sina ställningstaganden och för remiss och arbetetatt en
med yttrande samtidigt led förankringeni och därmed iärett ett ge-
nomförandet förslagen.av

Kommittén räknar således med kommitténs betänkande kommeratt
diskuteras inom högskolan såväl ansvariga för och medverkandeatt av

i lärarutbildningen dem inom lärosätena ansvari-är ytterstsom av som
för grundutbildning och forskning. Kommittén ifrånutgår ocksåattga

andra berörda lärarutbildningen lämnar synpunkter påär närasom av
betänkandet. gäller demDet studerar till lärare kommunersamtsom

medverkar den verksamhetsförlagda delen utbildningen,som genom av
lärarutbildning blivande arbetsgivare ochär avnämare ut-av som som

nyttjare lärarutbildning för kompetensutveckling verksamma lära-av av
gäller också andra intresseorganisationerDet och myndigheter.re.

Kommittén beräknar proposition kan föreläggas riksdagenatt en
först i början år med riksdagsbeslut2000 under senvåren år 2000av
och genomförande tidigast den juli1 år innebär2001. Det högsko-att
Ioma har kvarts år sig efterpå propositionen och drygt kvarts årtre ett
efter riksdagsbeslutet utbudet och kursutbudet iavgöraatt av program
inriktningar specialiseringar,och antal platser och behörighetskrav per
utbildning. Under mitten hösten skall högskolorna ha fattat dessaav
beslut för korrekt information skall kunna ingå deti tryckta infor-att
mationsmaterialet till dem söka till högskolan kommandesom avser
höst.

Förverkligandet kommitténs förslag innebär betydande för-av en
ändring i förhållande till dagens lärarutbildningar. gäller bådeDet or-
ganisationen den lärarutbildningen och hur den skall genomfö-av nya

de blivande lärarnaså får den beredskap för läraruppdragetattras som
kommittén har redovisat. Diskussionerna hur detta skall ske börom

efterkunna det kommitténs betänkandestarta genast att presenterats.
diskussioner kommer bli fortsättningDessa naturlig fömy-detatt en

enligtelsearbete vad kommittén erfarit, redan pågår vid landetssom,
högskolor. Kompetensutvecklingen lärarna i högskolan, kom-av som
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in-kapitel lärarutbildningen, ocksåmittén beskrivit i 13, Lärarna böri
ledas nu.

studenter bedriver någon nuvarande lärarex-studier RörDe som av
få slutföra dessa. Lärarutbildningskommittén föreslår detamina bör att

imöjligt i år efter det examensordningskall trättatt nyvara sex en
bör framgå Övergångsbestämmelser. börkraft. DetDetta ävenav vara

student studier till lärare i denmöjligt för påbörjat sinaen som nuva-
Prövningen ansökan så-utbildningen byta till denrande att av omnya.

och villkoren för detta sker lokalt.dan övergång

offentliga åtagandenPrövning17.2 av

Lärarutbildningskommittén ocksåRegeringen i direktiven till attanger
offentligatill samtliga kommittéer prövningen åta-direktiven om av

varjeskall beaktas. direktiv innebär bl.a. kommittéganden Dessa att
verksamhet offentligutreds skalldels denskall pröva vara enom som

redovisa konsekvenserna förslagen i finan-angelägenhet, dels ävenav
samhällsekonomiska förslagen med-möjligt Omsiella och tenner.om

fmansieringsmöjligheterför utgiñsökningar skall anges.
för fördelning till universitet och högskolorDet system av resurser

statsmakterna på ersättning för antalet hel-tillämpas baseratäravsom
och helårsprestationer i form avlagda vidârsstudenter poängav re-

utbildningsom-lärosäte. Ersättningsbeloppen olika för olikaspektive är
framgått kapitel Mål och principer för styrningråden. Som 16 avav

själv resursanvändning-lärarutbildning beslutar respektive lärosäte om
led i frihet lärosätena har organisera utbild-denDet är ett attsomen.

för utanför hög-innebär emellertid det svårt någonningen. Detta äratt
hur kostnaderna ökar vid förlängningskolan beräkna mycketatt en av

respektive minskar följd utbildningutbildning attsom en av en av-en
det blir möjligt rationaliseringar.kortas eller göraatt attav

antal för-Statsmaktema har under de åren beslutat ettsenaste om
respektive lärosäte fått hante-ändringar inom högskolan. regel harSom
förändringar inom redan till-eventuella kostnadseffekter dessaavra

gängliga anslag.
j bakgrundLärarutbildningskommittén har velat denna till sina re-ge

förslagen ide ekonomiska konsekvenserna betänkan-sonemang om av
det.

lärarutbildningen kommer i vissa fall haDen att en annan om-nya
beräkningenutbildning i dag. Vid kost-fattning motsvarandeän av

haftkommittén utgångspunkt denadskonsekvensema har ersätt-som
olika utbildningsområden statsmakterna använderningsbelopp för som

vid beräkningen till lärosätena.av resurser
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Den nuvarande praktisk-pedagogiska utbildningen PPU omfattar i
flertalet lärarutbildningar 40 Kommittén föreslår alla lärar-poäng. att
studenter i den utbildningen skall ha kärna kunskaper- detnya en av
allmänna utbildningsområdet omfattar 60 Som framgåttpoäng.som-

redovisningen i kapitel 6 Lärarutbildningens struktur kommerav nya
det allmänna utbildningsområdet delvis ha innehållatt ett änannat
PPU. Bl.a. tvärvetenskapliga ämnesstudier ingå. Kommittén be-avses

därförräknar det allmänna utbildningsområdet, det kommeratt trots att
omfatta 60 endast blir kr dyrare15-20 000poäng, genomföra föratt att
lärarstudent dagens 40 PPU.än poängsen
Kommitténs förslag innebär lärarutbildningen blir längre deatt än

nuvarande förskollärap, fritidspedagog- och yrkeslärarutbildningama.
gällerDetsamma det korta gymnasielärarprogrammet. Utbildningen för

studie- och yrkesvägledning förlängs likaså. Förlängningen detavser
angivna allmänna utbildningsområdet. Den specialpedagogiskaovan

har i praktiken redan på alla lärosäten den omfattning,examen som
föreslår.kommittén innebärDetta således inga ökade kostnader.

Utbildningen blir enligt kommitténs förslag lika omfattande isom
dag för grundskollärare och gymnasielärare det långa programmet.
Dock föreslår kommittén krav på minst 60 respektive 80 iatt poäng ett

begränsas till svenska och samhällskunskap.ämne
Sammantaget innebär dessa förändringar utbildningslängd ochav

innehåll merkostnad på mkr för65 samtliga lärosäten. Dennaen ca
merkostnad de möjligheter till rationaliseringaruppvägs kom-av som
mittén nedan. Kommittén bedömer därför inte förslagenpresenterar att
kommer leda till ökning kostnaderna totalt för högskolan.att Deen av
högskolor endast har de utbildningar blir förlängda kom-som som nu

däremot i behov ökat anslag. vissEn omfördelningattmer vara av
mellan högskolorna kommer därför behöva ske. Alternativetatt är att

del den utökning till högskolan inom de närmasteen av av resurser
åren, regeringen aviserat, för lärarutbildningen.avsättssom

Kommittén har föreslagit det införs femte vetenskapsområdeatt ett
utbildningsvetenskap och detta tillförs forskningsresurser framföratt
allt befintliga forskningsresurser sammanförs till detta.attgenom
Kommittén har också föreslagit omfördelning medel från andraav ve-
tenskapsområden, vilket framgår kapitel forskningsstrategi12 En förav
lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet.

Kommittén bedömer lärosätena kommer kunna uppnå bety-att att
dande rationaliseringsvinster nedanstående förhållanden.genom

nuvarande lärarutbildningamaDe har olika strukturer och ersätts av
påbyggbar struktur för all lärarutbildning med allmäntetten gemensam

utbildningsområde alla studenter läser. Detta medför attsom personer
vill vidga sin kompetens kan bygga sinpå tidigare utbildning medsom
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studerainriktning/specialisering inte i dag behöverochytterligare som
i liknandeutbildning. det dag ocksåfullständig, Ofta innebär attnyen

lärarutbildningens innebärpå strukturkursmoment läses Dennytt. nya
kost-första minskarsamhällsekonomiska vinster. För detsåledes stora

för verksamma lärare. detför tjänstledighet och vikarier Förnaderna
högskolan. det tredje mins-utbildningskostnadema i Förandra minskar

kostnader för studiestöd.samhälletskar
lärarutbildningstrukturen förvinsten med denDen är attstörsta nya

bytaskolväsendet och kanverka på bredare fältlärarna kan ett un-av
till det behov lärare uppstårdervisningsområde med hänsyn av som

så krävs kan lärare bygga påårskullamas växlande storlek. Omgenom
inriktning eller specialisering.ytterligaresin kompetens genom

leda till radi-lärarutbildningens struktur kommerDen även attnya
genomförande dekring planering ochminskad administrationkalt av

utbildningsområdet. Pla-skall ingå, särskilt i det allmännakurser som
delar skall integreras med studi-och hur det tillneringen detta storaav

inledningsvis bjuda vissaframför allt inriktningarna kan påaverna
Därefterdock övergåendekomplikationer, bedöms natur.som vara av
skallalla lärarstudenter haplaneringen underlättaskommer attatt av

lärarutbildning.utbildningsområdet i sindet allmänna
såväl det allmännaKommittén har föreslagit minst 10 poängatt av

Verksamhetsför-inriktningarna skallutbildningsområdet varasom av
i avtalnuvarande praktiken lärarutbildningen regleraslagda. iDen ett

kr handledar-ersättning till kommunen med 090innebär 1 perensom
andel högsko-ersättningarvecka. Dessa utgör sammantaget storen av

för Kommittén föreslår detkostnader lärarutbildningen.lans att gemen-
högskola ochavtal mellan respektiveavtalet ersätts separataavsamma

ersättningen till deDärmed ökar möjligheternakommun. att anpassa
högsko-förutsättningarna. kan samarbete mellanDålokala även annat
i lokalahögskolan medverkarkommunen in,lan och vägas t.ex. att

bakgrundskolutvecklingsprojekt. Kommittén bedömer denna attmot
behövs ökade anslag till högskolornadet inte några störretrots att en

Verksamhetsförlagd vad denlärarutbildningen blirandel den ännyaav
nuvarande

och speci-får sina inriktningarkurser lärarstudentemaI samma som
torde bliverksamma lärare kunna delta. Detaliseringar kommer att

i kurser in-studenter och verksamma lärare deltarvanligast att samma
rationellt ochspecialiseringama. kommer bliDetta att mera gerom

högskolanbesparingar. samordning hindrar intemöjlighet till Denna
utbildningen uppdragsutbildning.från erbjudaatt som

frivilligaförordat lärosätena samarbetarKommittén har att genom
speciali-fördelningen olika inriktningar ochöverenskommelser om av

Å sidanrationaliseringsvinster. andrakan leda tillseringar. Detta
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kommer alla högskolor få frihet anordna utbildning allaatt att av
sorters lärare det blir lärarexamen Kommitténnär räknar docken
med högskolorna fortsätter anordna utbildningatt endast inom deatt
områden där de har kompetens. Kommittén föreslår inga ökade anslag
för alla högskolor skall kunna utbilda inom ytterligareatt områden.

17.3 Prövningen bl.a. regionalpolitiskaav

och j ämställdhetspolitiska konsekvenser

regeringens direktivAv för utredningsarbetet framgår kommitténatt
också skall redovisa regionalpolitiska och jämställdhetspolitiska kon-
sekvenser konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyg-samt
gande arbetet.

Enligt regeringens direktiv Dir. 1992:50 skall alla kommittéer be-
regionalpolitiskalysa de konsekvenserna sina förslag och därvidav

beakta hur förslagen påverkar sysselsättningen och den offentliga ser-
vicen i olika delar landet. Lärarutbildningskommitténs förslag tillav
struktur för lärarutbildning innebär framgått bl.a. allaattny som ovan
högskolor får anordna utbildningrätt lärare för alla pedagogiskaatt av
verksamhetsområden det blir lärarexamen för flertaletnär lärarkate-en
gorier. dagI har inte alla högskolor med lärarutbildning examensrätt

Ävenför samtliga lärarexamina. kommittén inte förväntar sig attom
alla högskolor kommer utnyttja denna utökade så innebäratt dettarätt,
ändå möjlighet till utökningar sikt. Kommittén vill framför allten
framhålla den strukturen kommer medföra ökatatt samarbeteatt ettnya
mellan högskolorna, vilket också bör få positiva regionalpolitiska kon-
sekvenser.

Av regeringens direktiv Dir. 1994:124 framgår alla kommittéeratt
skyldiga redovisa de brister jämställdhetiär mellan kvinnoratt och

kan finnas detpå aktuellamän området liksom bedömningsom en av
hur eventuella hinder kan undanröjas. Lärarutbildningskommittén har i
kapitel 15 Rekrytering till lärarutbildning redovisat fördelningen dels
mellan manliga och kvinnliga lärare i olika skolforrner, dels mellan
manliga och kvinnliga lärarstudenter. könsmässigaDen obalansen i
skolan tenderar bli allt Kommittén har därför lagt framatt större. för-

tillslag antal åtgärder för öka andelen sökerett till lärarut-mänatt som
bildning. Också kommitténs förslag till struktur för lärarutbildningny
kommer sarmolikt bidra till ökad rekrytering Vidatt män.en av en un-
dersökning manliga lärarstudenter det troligen skulleattuppger vara
lättare rekrytera det farms goda möjligheteratt män efter tidattom en
bygga sinpå utbildning till stadium. struktur förDen lärar-ett annat ny
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sådanainnebärLärarutbildningskommittén föreslår justutbildning som
vad denflexibelutbildningenmöjligheter. Den änär avsevärt meranya

lärarutbildningennuvarande
redovisa kon-för liksom andra kommittérskyldighet dennaDen att

brottsförebyggande arbetetbrottsligheten och detförsekvenser som
Lärarutbildningskom-direktiv villi regeringens Dir. 1996:49anges

kom-lärarutbildningefterkomma på följandemittén Densätt. somnya
utbildningsområde påinnehåller allmäntföreslårmittén ettett av-som

lärarutbildningen hos alla läraretydligare den nuvarandesätt änsevärt
socialisa-individers lärande ochutveckla påen gemensam synavses

uppfattning öka möjligheter-enligt kommitténskommertion. Detta att
arbete med hosbedrivalärarna på skolaför attett gemensamtattenna

rustadevärdegrund och lärarna bättreförankra samhälletseleverna göra
konflikter.hanteraatt t.ex.
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Reservationer och särskilda yttranden

Reservation från Margareta Andersson c
Kapitel Lärarutbildningens strukturnya
Avsnitt verksamhetsförlagdaDe delarna

De verksamhetsförlagda delarna förlagda till skolorär i olika kommu-
Som det idag får inte alla kommunerut möjlighetner. ser att ta emot

lärarstuderande i sina skolor. Skälen kan variera, bland anförsannat
kostnadsskäl för högskolorna avstånden till praktikskoloma ärom
långa, kommunerna kräver handledararvodenatt högskolan, någotav

inte finns med i högskolans budget eller kommunensom andraatt av
skäl inte vill delta i praktikverksamheten för blivande lärare.

förslagetI till organisation finns heller inget förslagny som ger
högskolorna eller någon för alla kommuner blir delak-attannan ansvar
tiga i den verksamhetsförlagda delen i den lärarutbildningen. Dettanya

jag brist i förslaget och därför jaganser migvara till för-en reserverar
mån för följande förslag:

Den verksamhetsförlagda delen lärarutbildningen mycketärav en
viktig del den Den lärarstudentema viktig informationav samma. ger

hur skolan ñmgerar i olika kommuner. Den ocksåom kommuner-ger
skolutveckling impulser hur tänker och arbetarnas i denom man nya

lärarutbildningen. Därför det viktigtär alla kommuner ocksåatt blir
delaktiga i verksamheten. Skälen till detta både lärarstudentemaär att
och de skolor där den verksamhetsförlagda utbildningen sker utvecklas
på bra Risken finnsett sätt. delar den verklighetattarmars stu-av som
denterna kommer färdigamöta lärareatt inte kommersom att upp-
märksammas i utbildningen. Detta inte bra för jämlik utveck-vore en
ling skolan i hela landet. Högskolan bör bistå med handledarutbild-av
ning för de lärare kommer fungera handledare.att Praktikar-som som
vode eller dylikt skall inte utgå eftersom jag handledningattanser av
lärarstudenter ska ingå normal del i skolans verksamhet.som en

Ansvaret för alla kommuner kommeratt med i sådant samarbeteett
bör läggas på högskolan. Högskoloma skall också i överenskommelser

klart hur tillgodosergöra behovet i hela landet. l vissa fall kanman en
kommun ligger på till högskolasgränsen naturligasom en upptag-
ningsområde välja tillhöra högskolasatt grund för dess verk-en annan

2319-0986AtNára...
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önskemål ska härundervisning. Kommunenssamhetsförlagda av-vara
utanförställskommuningentillskahögskolornagörande attsemen

samarbetet.
vida-kontakter forgodalänsförbund börkommunförbundets attVia

ställenpå fleraidag finnsredanlokalareutveckla de resurscentra som
liggamåsteutvecklingför dessaupprätthållas. Ansvaretkunna centras

förutsätt-ekonomiskaoch andrabidragstatligadebådapå parter men
för.högskolan habörutgårningar ansvaretsom
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Reservation från Siri Dannaeus fp

Med anledning kapitel Nya lärarutbildningsexaminaav

Lärarutbildningen har betydelse för utvecklingenstor i vårt land. Lä-
har för våra barnsstort utveckling till fria,rama ansvarsfullaansvar

och kunniga medborgare. Läraryrkets har sjunkit understatus antalett
årtionden. Detta bekymmersamtär eftersom vi redan har rekryte-nu
ringsproblem och vi dessutom pensionsavgångar detstora närmasteser
årtiondet. En flexibel lärarutbildning med hög kvalitet fleraär en av
faktorer kan höja attraktionskrañen i läraryrket. Andra fler kar-som är
riär-, utvecklings- och fortbildningsmöjligheter, högre löner och infö-
randet lärarlegitimation. En reformerad lärarutbildningav nöd-en är
vändig och det har kommittén löst påmesta tillfredsställandeett Påsätt.
några väsentliga punkter har jag emellertid uppfattning änen annan
kommitténs majoritet, nämligen

kompetenskravet föratt grundskollärare höjs1-7 från 140 tillpoäng-
160 poäng.

det saknas starka motivatt för förlänga utbildningen föratt fri--
tidspedagoger och förskollärare.

lärarlegitimation införsatt vilket jag återkommer till i mitten sär--
skilda yttrande.

Jag vill också påpeka kommittéens förslagatt kan förledasman av att
vi fårtro lärarexamenatt vilket inte fallet. Utbildning-en gemensam är

till fritidspedagog, förskollärare, två kategorieren grundskollärare och
gymnasielärare kommer hittills ha olika kompetenskrav ochattsom

därmed olikautgör examina. Att tydligt markera skillnaden mellan de
olika kategorierna också erkännaär varje lärarkategorisatt speciella
professionalitet.

Grundskollärare 1-7

utvärderingamaI nuvarande lärarutbildningar har behovet för-av av
djupade ämneskunskaper, behov utbildning både i engelska ochav
praktiskt/estetiska för allaämnen lärare skall undervisa bamsom yngre
och behovet utökad verksamhetförlagd tid praktik tydligt fram-av
kommit. Som följd den läroplanen och det betygssyste-en av nya nya

har skolans arbete alltmermet kommit fokuseras på baskunskaper,att
såsom läsning, skrivning och räkning. Bredd behövs både det gällernär

svenskaämnen, för ma/no-lärare och matematik för sv/so-lärare.ex.
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möjligblir inteämneskunskapemaförstärkningsådanNågon omav
harpraktiskt/estetiska sär-utökas. De ämnenautbildningstideninte en

dessaUtbildningen itidigare år.grundskolansgällerdetställning, när
pedagogiskt red-blivande lärarnatill defrämstsyftar ettattämnen ge

siglärakroppslig. Genom använ-ochbåde sinnlig attKunskapskap. är
förmåganochmöjligheternapedagogiskavidgas deuttryckssättflerada

tillräckligtfårheller dettaintedet ut-kunskap liv. Jag attatt anserge
verksam-utbildningstiden. Denföreslagnakommitténi den avrymme

utbild-allmännadet10praktikentiden poänghetsförlagda utgör av
innebärinriktning.varje Dettaidessutom 10ochningsområdet poäng

bäggegrundskolanisenarelärareochgymnasielärareblivande somatt
Verksamhetsförlagd tid30sammanlagtfår poänginriktningarhar två

får Kom-inriktning 20bara har poäng.tidigareläramamedan ensom
ilärarkategoriemamellanskiljelinjekraftigförslag innebärmitténs en

acceptabel.önskvärd ellervarkengrundskolan ärsom

fritidspedagogerochFörskollärare

det all-kallasdeldenkommerstrukturlärarutbildningensI somnya
samarbe-utvecklaförmycketbetydautbildningsområdet attattmätma

meningEnligt mintidigare år.grundskolansochförskolamellantet
kvalitet.högfritidspedagogochförskolläraretillutbildningenhåller

förskolansinomförskollärareandelenökadärför viktigareDet attär
utbildningstiden.förlängapersonalramtotala än att

10-årig grund-föreslagitlängesedandessutomFolkpartiet har en
tillförskoleklassenförsvinnerdärmedochmed sex-årsstartskola

inom deskall liggaförslagkommitténsEftersomgrundskolan. nuvar-
prioriteringlärarutbildningen måsteförekonomiskaande enramarna

möjliggör dessutomlärarutbildningenflexiblaföreslagnaDengöras.
utbildningsinkompletterarlättareförskollärare på sätt änettatt nuen

år.tidigaregrundskolansidå undervisaoch kanmed 40 poäng
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Reservation från Ulf Melin m

Lärarna har avgörande betydelse för skolan skall kunnaen att utvecklas
kvalitativt. Ansvaret för välja innehåll och arbetssättatt för uppnå deatt
nationellt fastställda målen ankommer på lärarna. De krav vi för-som

framtidenväntar ställer skolanatt på innebär behov förändringaross av
undervisningen. Därmed berörs i hög grad lärarrollenav och lärarut-

bildningen. Lärarens huvuduppgift elevernaär sådanatt undervis-ge
ning dessa tillägnar sig goda kunskaperatt och färdigheter. Egna kun-
skaper förutsättningär för lära andra. Förutomatt gedignaen teoretiska
och praktiska kunskaper i sina måsteämnen emellertid läraren också ha
förmåga stimulera och entusiasmera,att leda och vägleda ochatt att
samverka med hemmen, skolan och arbetslivet. Han/hon måste också
ha förmåga flexibel ochatt utvecklingsbenägen i föränderligvara en
värld. Detta ställer krav på den blivande läraren och framförallt på lä-
raiutbildningen.

Många de förslag Lärarutbildningskommittén föreslårav brasom är
och kommer leda till lärarutbildningenatt iatt många avseenden mo-
demiseras och förbättras. Den modell föreslås flexibel ochärsom ger
goda möjligheter för studenter själva forma sin lärarutbildningatt sam-
tidigt den också skolan möjlighet tillgodogörasom sig den kom-attger

krävs. Emellertidpetens det inomär antal centralasom områdenett
jag har uppfattning majoritetenän och jagsom kortfattaten annan som

skall redovisa för i min reservation.
I de direktiv kommittén har fått ingår inte kommitténsom skallatt

belysa fördelar eller nackdelar med införandet lärarlegitimationav en
eller lärarcertifikat. Det brist och därförär väljer jag ändåen att ta upp

idet min reservation eftersom jag införandet lärarcerti-att ettanser av
fikat kommer höja kvaliteten i skolanatt och läraryrkets status.

Lärarutbildning för arbete inom förskola, förskoleklass och fri-
tidshem

Den nuvarande barn- och ungdomspedagogiska har idag tvåexamen
inriktningar, arbete förskolläraremot och arbeteen som moten som
fritidspedagog. Båda på 120är Majoritetenpoäng. föreslår i betänkan-
det det i framtiden skallatt krävas minst 140 för erhållapoäng lä-att

för dessa två inriktningar. Utbildningen förlängsrarexamen medm a o
20 Jagpoäng. det finns flera skäl tillatt nej till för-anser att säga en
längning dessa utbildningar. detI material funnitsav tillgå harattsom
det inte framkommit några sakliga skäl till förlänga utbildningen,att
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fram-förhållande". Detdomvi ochmöjligtvis radera ettutattutom
tillägnarförskollärareden kompetenskritikingen allmänkommer mot

studiekostna-ökadetillstudietid lederFörlängdutbildningen idag.sig i
överskådliginomhöjda lönermedkompenseraskanvilka knappastder,

med 120framledes skall räcka poängdetjagDärförtid. ävenattanser
fritidspedagog.ochförskollärareerhålla lärarexamenför att som

Tidigare lärare

för de s.k.skedettalärarutbildningen börskall förlängaOm man
tillför få l-7krävs idag 140tidigarelärama. Det poäng att examen

i lärar-ämnestudiema 1-7i kvaliteten påbristerpåtalatsharlärare. Det
vilket jagåt,någotintemajoritetenväljer görautbildningen. Detta att

beklagligt.anser
problem. Trotshel delmedbrottas storasvenska skolanDen en

utifrånvi bordede resultat göranår vi intesatsningarekonomiska som
lämnareleverandelVi harskolan.tilldelasde stor somensomresurser

Samtidigtflerai ellerfullständiga betyg ärämnen.grundskolan ettutan
barn harMångai fleraotillräckligaallmänt ämnen.kunskaperna rent

finnstill DANIP. Detdyslexiallt ifrånhandikapp,olika former av
eller därhandikappeleversupptäckerskolan intefall därmånga man

skriva ochsig läsa,lärasvårigheteritu med eleverstidigtinte atttar
förlängasskall sålärarutbildningdet någonräkna. Jag äratt somanser

markeringinnebäraskulletidigarelärarutbildningen. Detdetär aven
förutsättning-bättreblivande lärarebetydelse och ochgrundskolans ge

ihöja kvaliteteninför.ställs Förskolanutmaningarklara de attattar
och kompetenskunskapdenblivande lärarnadeochskolan somge

tillfrån 140förlängastidigarelärarutbildningen poängdärförbörkrävs
160 poäng.

profileringPedagogisk

dennakommitténförutsätterprofileringpedagogisk attgällerdetNär
ochdeutbildningsområdet. Inomallmännaomfattar detinte ramar

perspektivlängreslutsats. Idetgäller kanidag rättregler ettvarasom
lärarutbildningar ochfriståendefinnasdet kommerjaghoppas attatt

denna lärarut-lärarutbildning. Ombedrivauppdraghar attstatenssom
omfatta detmycket väldenpedagogik kanvisspåbildning bygger en

Waldorffederationendagutbildningsområdet. Denallmänna ex.som
Högskoleverket ochgodkändlärarutbildning,har är avsomegenen

låta dettillde haskallstatliga anslag, ävendärmed erhåller rätt attsom
waldorfpedagogiken.utbildningsområdet fåallmänna avgenomsyras
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SYO

Majoriteten föreslår de blivande studie-ochatt yrkesvägledama, SYO,
skall läsa allmänt utbildningsområde 60 Därmed förlängspoäng.om
SYO- utbildningen från 120 till 140 poäng. Argumentationen för att
förlänga utbildningen Det finnsär ingentunn. anledning delvis in-att

syo-utbildningen i lärarutbildningen.tegrera SYO har roll fylla iatten
skolan medan lärarna har Vad istället borde utvecklas ien arman. som
syo-utbildningen kontaktenär med arbetsliv och det omgivande sam-
hället eftersom det finns brister det gäller rådgivningennär till grund-
skolans elever det gällernär välja gymnasieprogram.att Samma för-
hållande gäller rådgivningen till gymnasieelevema inför valet till eñer-
gymnasial utbildning. Detta kan uppnås förlängningutan utbild-en av
ningen.

Gymnasielärare i yrkesämnen

betänkandetI beskrivs den snabba utvecklingen sker i samhälletsom
och i arbetslivet. En utveckling ställer krav på skolan ochstorasom
dess utbildningar. Mer hälftenän eleverna i gymnasieskolan studerarav
på något med yrkesämnen. Regeringen harav skärptprogrammen kra-

på dem skall till bli lärare iantas yrkesämnen.ven att flerasom På pro-
räckte det med den blivande läraren hadegram att tvåårigen gymna-

sieutbildning antal år isamt yrket förett till praktisk-att antas
pedagogisk utbildning 40 Dettapoäng. naturligtvis inte tillräck-om var
ligt.

Numera krävs det 60 i yrkesrelevantapoäng högskolestudier för att
till den pedagogiskaantas utbildningen. Genom kommitténs förslag om

alla lärare skallatt ha 60 allmäntpoäng utbildningsområde så innebär
det dessa lärare kommeratt ha minst 120 i framtiden.att poäng Detta är

i riktning.steg rättett
För eleverna på de yrkesinriktadeatt skall fåprogrammen en mo-

utbildningdern krävs det lärarna följer medatt utvecklingen i arbetsli-
betänkandetI skrivervet. det nödvändiga i det finns braman attom en

samverkan mellan arbetsliv och skola och yrkeslärama får tillgångatt
dentill tekniken. Enligt min mening räcker det intenya med fromma

förhoppningar. För gymnasielärama iatt yrkesämnen skall bedriva en
adekvat yrkesutbildning/undervisning krävs det dessa ständigt fåratt en
uppdatering i sina yrkeskunskaper. Detta skiftar från bransch till
bransch. Därför bör det införas lärarcertiñkat bl.a. skall innehållasom
krav fortbildningpå och kompetensutveckling. Det rättighetär ochen

skyldighet både för lärare och skola. Med sådanten förslag får lä-ett
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lärare inteOmuppdatering de behöver.denyrkesämneni ensomrama
certifikat.behålla sittintehan/honsig denna fårskaffar

skolledarutbildningEn ny

skolledarutbildningenfått avseendekommitténtilläggsdirektivdeI som
utbildning börför sådanutgångspunktenregeringenskriver att varaen

betänkandet konstaterashögskolepoäng. I attomfatta 40kandenatt
och detfunktionfyller sinirektorsutbildningennuvarandeden stort sett

väljerdettaförändringar. Trotsdrastiskaföreslåanledningfinnsinte att
högskolan-inominrättasföreslå det ämnemajoriteten nyttettattatt

föreslårmajoritetenEftersom nytt veten-utbildningsledarskap. även ett
i försla-logikvissdetfinnsutbildningsvetenskapskapsområde en--

skall inne-vad dettafå klarhet ämnedel har jag svårtminFör attget.
handlardetrevolutionerade medvad ämnet-ochhålla är snararesom

fråga sigocksåkanbrister.upptäckt Manpå någothitta närnyttatt man
högskolevärldenochuniversitets/vuxit fram inomvarför inte avämnet

eller såbehovetfinns inteAntingensåbehovetsig självt är stort.om nu
högskolan.svenskai denbristerdetär stora

sitt le-ledare ochduktiga utövarskola behöversvenskVad är som
bästadenhögskolandet ärövertygadinte ärdarskap. Jag attär somom

skolledarutbildningennuvarandesistnämnda.det Denförmedlaren i
fördel kanmedledarskapsutbildningmedförstärkasbehöver som

högskolansutanförhämtas väggar.

kompetensutvecklingLärares

kompetensutveckling.tid förbestämmelsefinns detavtal 2000I omen
regleradedenskall inomverksamhetsårheltidanställd ochvarjeFör

tolkasskall interiktmärke. Dettatimmar som104arbetstiden avsättas
områdendevarje år. Avmycket tidtill likaharlärarevarjeså rättatt

kompetensutvecklingochyrkesutvecklingomfattar haravtalet va-som
kompetensutveck-fart påfå bättreframgångsrika. Förminstrit de att

fårskollagenkap. §skollag. 2 7gällandeförändring iföreslåslingen en
kom-tillskalllandstingochVarje kommun attlydelse:ändrad seen

utbild-handharpersonalför denanordnaspetensutveckling omsom
brakompetensutvcklingen. Detför ärplanskall finnasningen. Det en

mening börenligt minförslagdetta taläggerkommittén manatt men
till.ett steg

riktningi denutvecklatsfortbildning har intelärarnasFömyelsen av
förbätt-ellerförändringarnågrainte skettharönskvärt. Detdet ärsom

fortbildningen.förhuvudansvaretkommunernasedanringar övertog
adekvataställamåsteochkommunernaFortbildningsanordnama, staten
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fortbildningsresurser till förfogande den enskilde bliför läraren samt
betydligt aktivare det prioriteragäller kompe-när att var
tens/fortbildningsinsaser skall gäller ocksåDet verk-göras. att anpassa
samheten till de lokala behoven och det förutsätter dialog mellanen
anordnare, kommun, skola och lärare. Kompetensutvecklingen skall
ingå del den utvecklingsstrategi fastställs för densom en av som en-
skilda skolan.

fortbildningennuvarande förDen generell och kortsiktig. Fort-är
bildningen tillfredsställer inte det behov skolan, läraren och elevensom
ställer. lösa problemet till det finnsFör måste indivi-att attman se en
duell kompetens- och utvecklingsplan för varje lärare. Rektorn har an-

för till lärarna på skolan har den kompetens behövssvaret att attse som
för undervisningen. Jag rektor årligen eñer utvecklingssamtalattanser

individuellskall utvecklingsplan för varje lärare, planupprätta en en
redovisar inom vilka områden läraren bör få fortbildning Dettasom
rättighet och skyldighet för skolan och för läraren.är en en

En forskningstrategi för lärarutbildning och pedagogisk yrkes-
verksamhet

Kommitténs förslag gällande vetenskapsområde utbildningsve-nytt -
tenskap förbryllar. Utredningens majoritet det enkelt för siggör ge--

för inrättande femte vetenskapsområdeatt argumentera ettnom av som
skulle innefatta lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. Det
föreslagna forskningsområdet skulle bli både smalt och litetett ett ve-
tenskapsområde i förhållande till de fyra vetenskapsområdena som nu
finns. Risken uppenbar det kommer bli forskningens A-lagär att att ett
respektive B-lag och det inte forskningen inom pedagogik ochgynnar
skola.

Regeringens bedömning i propositionen Vissa forskningsfrågor
1998/99:94 dels frågan alla universitet och högskolortar attupp om
måste tydligare för prioritering forskningsresurser,ta ett ansvar av egna

regeringendels utredning i uppdrag lämna förslag tillatt attger en ny
myndighetsorganisation för forskningsfinansiering. detta utred-Iny

ningsuppdrag läggs viss icke oväsentlig vikt vid iutgångspunktatt ta
kvalitet. detta utredningsuppdragbegreppet I skulle mycket väl kunna

ingå fritt frågan det behövs särskilt forskningsråd förprövaatt ettom
lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet.

Alla högskolor och universitet måste profilera sig. Sverigenya
måste ha forskningssystem syftar till kvalitetsstymingett som snarare

kvantitetsstyming. Majoritetens förslag vetenskapsområdeän nyttom
leder till vilket inte acceptabelt.ärmotsatsen
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Applicerar vi majoritetens argumentation i perspektivbredareett
det givet också exempelvis skulle haspråk sitt vetenskaps-att egetvore

Min mittområde. och partis uppfattning utökningär att veten-om av
skallskapsområden ske det i första hand bioteknikenär snarare som

Överhuvudtagetifråga.kan komma bör ha mycketsträvan att ettvara
begränsat antal vetenskapsområden medel fokus högpåsättaett attsom
kvalitet.

lärarutbildningenLärarna i

finns uppenbara brister iDet dagens lärarutbildning det gällernär att
förbereda studenterna i den verklighet de kommer möta.attsom

de utvärderingar gjorts det gäller lärarutbildningenI visarnärsom
studenterna inte kärmer igen sig de kommer på skolan i sinnäratt ut
tjänstgöring. finns förklaringarförsta flera till detta. Lärarutbild-Det

ningen lever i sin värld och har liten kontakt med skolan och detegen
omgivande samhället. länge sedan lärarutbildaren självDet var som var
lärare i skolan.

Med den modell kommittén lägger kommer del dagenssom aven
problem minska. andel utbildningen iGenom större ämne-att att en av

pedagogiken verksamhetsförläggas bör närhet mellanstörreetc.na, en
lärarutbildning och skola öka.

mellanSambandet professionen lärarollen och utbildningen för- -
denna lärarutbildningen måste stark, vilket innebär detattvara- -
måste skapas bättre förutsättningar för dialog mellan lärarutbild-en
ningen och skolan. sådan dialog/samverkanEn skulle underlättas om
tjänsterna på lärarhögskoloma tidsbegränsade och därmed omsätt-var
ningen lärarutbildare större.av

Skärpta antagningskrav

brukar betraktas efterLäraren behörig läraryrketutövaattsom genom-
gången lärarutbildning. Uppföljningen vilken utsträckning lärarenav
håller måttet yrkesutövare dålig. sällan lärare blirDetär ärsom som

medavstängda hänvisning till de har visat brist på yrkesmässigaatt
kvaliteter, det finns lärare undervisar i skolan och intetrots att som som

för yrket.passar
Statsmaktema, i falldetta universitet och högskolor, måste sittta an-

för lärarutbildningen duktiga, kunniga och kompetenta lära-attsvar ger
endastDet då undervisning god kvalitet kan tillhandahål-ärre. som av

las. Exempel finns på studenter antagits till lärarutbildning och fåttsom
fullfölja utbildningen, lämpliga för yrket. Därförde inte ärtrots att an-
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jag lärarutbildama skall formha någon antagning. anlags-attser av
eller lämplighetstest vid antagning till lärarutbildning.

Lärarcertiñkat

behövs införas formDet lärarcertiñkat i den svenska skolan. Etten av
lärarcertiñkat skall innehålla flera delar. En del skall innehålla exa-

från föreskrivenmensbevis högskoleutbildning. delEn skall visaannan
genomgången kompetensutveckling, fortbildning och eventuell yr-
kespraktik. På grundval sådant underlag kan beslut utfárdandeav om

certifikat fattas. Beslutet, skall möjligt överklaga, kanattav som vara
fattas rektor eller fristående nämnd.av en

Lärarcertiñkatet bör tidsbegränsas, förslagsvis till fem ochår med-
föra skyldighet för skolan till läraren under perioden fåratt atten se
fort- och vidareutbildning enligt den individuella utvecklingsplan som
uppgjorts. På det skyldighet för läraren skaffa sigsätt är attsamma en
den fortbildning och uppdatering höjer vederbörandes kompetens.som

införandeMed lärarcertiñkat skapas för kontinuerligett systemav
kvalitetskontroll och kompetenshöjning samtidigt läraryrkets statussom
höjs.
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från vReservation Göran Tollbäck och
Patrik Waldenström mp

Reservation gällande ñrslag till examensordning

Undertecknade helt och hållet bakom Lärarutbildningskommitténsstår
för lärarutbildningen vill samtidigt denförslag till struktur attmenny

uttryckstrukturen tydligt skall komma till också i examensordning-nya
en.

förslag till omfattningsdel i examensordningen begrän-Majoritetens
för utbildningsanordnare och Vivalfriheten studenter. attansersar

läramtbildningsanordnamakan överlämna åt och studenterna avgöraatt
fördjupning i speciella och vill också kommunerbehovet ämnenav ge

möjlighet vilka kompetenser sigoch skolor avgörastörre att man anser
arbetslagen.ibehöva

kravet fördjupningar för i grundskolansgenerella på lärareDet sena-
gymnasial vi fåutbildning innebär riskerar mångaår och att attre

i grundskolans år och gymnasielärare intetvåämneslärare attsenare en
specialiseringar inom sina han/honvälja några villkan ämnenutom om

klara sig på 180 poäng.
gymnasielärare med svenska inriktning detkrävs minstFör somen

och med inriktning svenska samhällskunskap minst200 220poäng -
Vi den kombinationen kan komma försvinna helt. Depoäng. tror att att

kraven på just svenska och samhällskunskap kan till och med in-extra
f°ar kraftig brist samhällskunskapslärare inebära vi på t.ex.att en gym-

nasiet.
förefaller motivera prioritering vissasvårtDet även äm-att en av

exempel de naturvetenskapliga.nesområden utesluta andra, tillmen
hänvisning till ovanstående vi de begräns-Med motreserverar oss

i flexibiliteten majoriteten vill införa och föreslårningar att exa-som
följer kursiveradmensordningens omfattningsdel ska lyda textsom

i majoritetens förslag:inom våra strykningarärparentes
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Omfattning

efter fullgjorda kursfordringar minstuppnås 120, 140,Lärarexamen om
eller Utbildningen skall omfatta minst160, 180 200 60poäng. poäng

utbildningsområdet behandlar frågor lärande,det allmänna som om
värdegrund och yrkesverksamhetens samhällsuppdragsocialisation,
tvärvetenskapigacentrala ämnesstudier. skall utbild-Därutöversamt

omfatta minst inriktning minst specialise-ningen 40 poäng samten om
minstring 20 poäng.om

undervisning och pedagogisk verksamhetFör annan
förskoleklass, grundskolans tidigare och fritidshemförskola, år samt-

undervisning iför modersmål krävs 140minst poäng.
grundskolans och i gymnasial utbildning ej yrkesämnenårsenare-

minst struket:....krävs 180 poäng
i gymnasial utbildning krävs föryrkesämnen 120 ställetIpoäng.-

omfattandeinriktning och specialisering krävs yrkeserfarenhet samt
relevant yrkesinriktad högskoleutbildning minst 60 poängomen

sådan inte finns, relevanta yrkesinriktade högskolekursereller, om
inom kvalificerad yrkesutbildningminst 60 skallPoängpoäng.om

högskolepoäng.motsvaraanses

Struketsm.

yrkesvägledningFör studie- och krävs inriktning studie- ochmot yr-
kesvägledarprocessen dessoch kunskapsbas minst 60 poäng samtom
specialisering i form fördjupning minst 20 poäng.av en om
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Särskilt yttrande Siri fpDarmaeus

Kommittén har inte tagit och diskuterat frågan lärarlegiti-upp om en
mation. har visserligenDet inte direkt ingått i kommitténs direktiv, men
med tanke den kritikpå framförts lärarutbildningama ochmotsom som
ledde fram till uppdraget hade i diskussionen utvecklaattman om exa-
minationsformema kunnat frågan lärarlegitimationta upp om en

Lärarutbildningar-na inte längre så centralt reglerade enhetligaochär
tidigare. Kommunerna har frihet inom skollagens be-stor attsom ram

vilken kompetens nyanställda lärare skall ha. Privatskolor kanstämma
anställa lärare lärarutbildning. Detta innebär risk för betydandeutan en
kvalitetsskillnader i undervisningen. lärarlegitimationEn enligtvore
min åsikt garanti för kvalificerad undervisning professionella lä-en av
rare.
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frånSärskilt yttrande Ulf mMelin

lärarutbildningRekrytering till

synnerligen angeläget erbjuda barn inommiljöer för-Det är att trygga
skolbamsomsorgenskolan, skolan och förebygga övergreppsamt att

och ungdomar inom dessa verksamhetsområden. Till skillnadbarnmot
ställer mig förslagetfrån majoriteten jag dock tveksam till denattom

till lärarutbildning skall förete utdrag polisensär antagen ettensom ur
belastningsregister och misstankeregister för visa vederbörandeatt att

för eller förinte dömts står under åtal sexualbrott, mord, dråp, grov
misshandel, människorov, rån och barnpornografi. ifrågasät-Jaggrovt

den förväntade effekten olämpliga frånutestängater attom personer-
verksamhet kommersådan uppnås.att

remissinstanser, däriblandFlera Rikspolisstyrelsen och Brottsföre-
byggande rådet Brå har i sina remissvar med anledning betänkan-av
det, Lämplighetsprövning personal förskoleverksamhet, skolainomav

1998:69och tankenbarnomsorg SOU avvisat på registerkontroll.
statistiska beräkningar framgår cirkaBrås de 000Av 34att av per-

varje år anställs inom skolor, fritidshem daghem finnsochsoner som
misstänkttroligen högst pedofil registrerad och högst misstänktatvåen

för misshandel barn. Enligt forskare och enhetschefPeter Marstensav
på registren rörande behäftadeBrå, sexualbrott medär mör-ett stort
kertal.

Rikspolisstyrelsen understryker i sitt remissvar de årenssenasteatt
uppmärksammade fall med dagisbarn inte hade kunnatövergrepp mot
undvikas med kontroll eftersom förövama inte fanns i några register
tidigare. kan inte uteslutas kontroll den föreslagnaDessutom att av nu

invaggariskerar personalen vid förskolor, skolor, fritidshem iatttypen
trygghet. Omständigheten visafalsk har kunnat hanatt atten person

inte finns med i register knappast garanti förhon någoneller utgörett
i fråga inte presumtiv brottsling.äratt personen en

Med beaktande det anförda framstår inte majoritetens för-av ovan
tillräckligt effektivt och pålitligt. vi i framtiden skall haslag För attsom

förebyggabättre chans begås barn och ungdo-övergreppatt att moten
skoltid i minunder har jag reservation föreslagit lärarutbild-attmar

ningen skall ha någon form antagnings-anlags- eller lämplighetstestav
tillvid antagning lärarutbildning. övertygad dettaJag är ärattom en

gå.bättre väg att



särskilda406 Reservationer och yttranden 1999:63SOU

Särskilt yttrande från kdEwa Samuelsson

alla tider harI samhällen och grundat sin existens sin fortlev-ochstater
nad etiska värderingarpå och normer.

Varje kultur har också efter föra dessa värderingarsträvat överatt
och till kommande generationer. därförDet varken möjligtärnormer
eller önskvärt med värdeneutral skola. Verksamheterna i skola, för-en
skola och fritidshem skall vila på demokratins grund och demokratin är
inte värdeneutral. förutsättning för demokratin fundamentalaEn är vär-
den, såsom märmiskolivets okränkbarhet, individens frihet, solidaritet
med och respekt för märmiskors lika värde. Detutsatta ärsamtsvaga
väl belagt dessa värderingar har haft starkt inflytande denatt ett genom
kristna traditionen i vårt land. Därför kristdemokraterna det ärattanser
naturligt kristen etik utgångspunkt för skolundervisningen ochäratt
verksamheterna i förskola och fritidshem. Skolorna, förskolorna och
fritidshemmen kommer dock ha svårt lyckas förmedla etik ochatt mo-
ral till ungdomarvåra inte lärarna, förskollärarna och fritidspeda-om

f°ar den utbildning och det stöd krävs för klara detta. Iattgogema som
dag upplever många lärare etiska och moraliska frågor alltför oñaatt
inte får det tidsutrymme skulle behövas, bland därför deannat attsom
upplevs svåra.som

Rekrytering och kompetensutveckling för lärarutbildare därförärav
avgörande betydelse dessa frågor skall få genomslag också iuteav om

skolorna, förskolorna och fritidshemmen. Lärarutbildningen måste ge
blivande lärare goda möjligheter utveckla sin personlighet ochatt egen
självkännedom liksom arbeta aktivt med och reflektera värde-att över
grundsfrågor och moraliska ställningstaganden utifrån kristen etik och
västerländsk humanism.

det betänkandeI framläggs kristdemokraterna positivt påsom nu ser
vikten arbetet med värdegrundsfrågoma lyfts fram, framförallt iatt av

den del lärarutbildningen blir obligatorisk för alla, detav som men
framgår inte dessa värdegrundsfrågor har sina rötter.var

Demokratin i sig ingen garanti för minoriteter och enskildaär att
respekt och lika värde.personer ges

värdena liggerDet till grund för demokratinär är avgöran-som som
de. Kristdemokraterna det väl belagt de allmängiltigaäratt attmenar
etiska värden demokratin vilar har haftpå starkt inflytandeettsom ge-

den tusenåriga kristna traditionen i vårt land.nom
denI Lpo-94, gällande läroplanen, hänvisas till kristen ochetiknu

västerländsk humanism. lärarnaOm skall kunna undervisa och arbeta
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med utgångspunkt från läroplanen de i sin själva hautbildningmåste
bearbetat frågor våraarbetat med och kring dessa rötter.gemensamma
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Särskilt yttrande från WaldenströmPatrik mp

Angående möjlighet för andra än högskolan bedrivaatt
lärarutbildning

detta betänkandeI grundförutsättningamaär all lärarutbild-atten av
ning i landet bedrivs vid högskola eller universitet. Vi har inteetten
haft i uppdrag studera några andra organisationsfonner. Med dettaatt
särskilda yttrande vill jag fästa uppmärksamhet på möjlighet föratt
andra intressenter bedriva lärarutbildning borde utredas.att

Självfallet skall och förvissa sig all lärarut-staten garantera attom
bildning håller hög kvalitet vilaroch på vetenskaplig grund. För detta
ändamål har Högskoleverket utarbetat särskilda kriterier för bedömaatt

högskola ska till lärarutbildning. krite-examensrätten Dessaom en ges
rier för närvarande organisation och ledning, ämnesdjupär och ämnes-
bredd, lärarkompetens, kompetensutveckling, samband mellan utbild-

forskning,ning och praktisk-pedagogisk utbildning, examensarbete,
utvärdering och kvalitetssäkring, samverkan med fältet, lokaler och
utrustning, bibliotek och litteratur, informationsteknik, intemationalise-
ring kritisk och kreativ lärarutbildarmiljö.samt

Med kriterier denna grund skulle det finnas möjlighetartav som
för andra organisationer, kanske medäven alternativ pedagogisken

inriktning, få till stånd lärarutbildning.att att arrangera
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från sakkunnig Marianne WedinSärskilt yttrande
KommunförbundetSvenska

Lärarutbildningskommitténs på innehåll i ochiinstämmerJag syn
på lärarutbildninglärarutbildningen. Synenstruktur som mer gene-av

blivande lärare lätt dela.värdefull för andra bararell och än äräven att
lärarutbildningen, med valbara inriktningar ochUppbyggnaden spe-av

motiverar studenternaflätade kringcialiseringar väv, attgemensamen
samtidigt plane-lärarprofil och skapar godadelvis komponera sin egen

med lärare redan efter sin grundut-ringmöjligheter på skolorna, som,
utsträckning för närvarande varandra.i kanbildning, än ersättastörre

genomförd.lärarutbildning kommittén föreslår vill jagDen sesom
förslag incita-Lärarutbildningskommitténs ingainnehållerDessvärre

genomförande i den riktningen.någotpå sätt ettgaranterarment som
styrning tvingande förut-inget förslag till detKommittén har görsom

genomföra den lärarutbildningen.bildningsanordnama att nya
lärarutbildning fram-Mål och principer för styrningkapitletI av

lärarutbildningen,det viktigthåller kommittén äratt att staten styr
Kommittén konstaterarupprätthålla likvärdig skola.främst för att en

lärarutbildningen inte fungerarriktigt styrningenockså mycket att av
bero styrningen lärarutbild-tillfredsställande och det kan på attatt av

förningen är svag.
kommittén det förekommer utvecklinggånger konstaterarFlera att

visat sig då leda-inom läraiutbildningama någotoch förändring som
Ävenmed företrädare lärarutbildningar. ibesökt eller talat förmöter en

initierad och genomförd enkät påvisa detkommittén attmananserav
beklagar kommitténutvecklingsarbete i rätt riktning.pågår Jag attett

riktade också tillvidgade perspektiven och enkäteninte avnämare,
och professionella.deltagare

lärarutbild-kommer fram till inte skallKommittén styraatt staten
högskolorna rådai stället lämna till universiteten ochningen, attutan

lärarutbildningen skalldetalj-frihet. inte helleri Jagöver attstor menar
inflytandet, utifrån uppdrag,decentraliseradeDet överett ut-styras.

finnasviktigt. då måste detinnehåll och strukturbildningens Menär
utbilda och utvärdera har därför idet både går Jagmål mot.att attsom

för universitet och högskolor med lärarutbildningkommittén verkat att
samlade lärarkompetensen hos de studerande,skall utvärdera denlåta

med examina-exempelvis grundutbildningen avslutasatt engenom
tillsammans med i förskola ochtionstermin där högskolans lärare lärare

skolledare anlitas examinatorer.skola samt som
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Jag således skall tydliga mål för vad de,att staten sättamenar upp
ska anställas lärare, ska kunna. Dessa mål kan formuleras så,som som

de tydligt beskriver lärares kompetenser. dessaatt Mot mål skall ut-
bildning ske och mål skall de studerandes samlade yrkes-mot samma
kompetens examineras.

examinerarDe skall för högskola, lärare irepresentantersom vara
förskola och skola arbetsgivare. En termins examination,samt som ger
20 högskolepoäng, skulle kunna utveckla examinationen till tiden av
lärande inteoch enbart kontroll. Under den terminen skall de grundläg-
gande yrkeskunskapema och examineras.prövas

Examinationstenninen, bör huvudområden.treavse
hela arbete.Lärares Denna del examinationen kan bäst ske påav

förskolor och skolor. Lärare och skolledare bör examinatorer ivara
samarbete med lärare från högskolan. Innehållet kommer i så stor
utsträckning det möjligt allt lärareär skallattsom rymma som en

Kommunerna måste de bästa lärarnagöra. och arbetslagen tillutse
examinatorer.

ÄmnesteoretiskateoretiskaLärares kunskaper. kunskaper är ämna-
de för skolan och examineras därför didaktiskai perspektiv. mi-Ett
nimum varje lärare problematiserar ämneskunskapernaär att genom

inom för läroplanen, ständigt fråga sig: Vadatt, nödvän-ärramen
digt kunna Vad viktigast kunna Vadär kunnaatt att är värt att
Lärares förmåga dokumentera. Erfarenheten visar skolut-att att
veckling får framgång lärare dokumenterar sittnär arbete.stor Där-
för bör dokumentation ingå viktig del examinationen. Ex-som en av
amensarbetet kan kanske ingå del under examinationstermi-som en

där högskola, kommun och skola samverkar så de studerandeattnen
får meningsfullt innehåll i dokumentationsuppgiñema.ett

Genom sådan examination får tydligt och kraftfullt styrin-staten etten
lärarutbildningen och skolan.över För destrument utbildar läraresom

examinationsmålen också utbildningsmål.är Lärarutbildare och stu-
denter får på tydligare mål med lärarutbildningen,ett sätt näm-samma
ligen studenterna skall klara examinationen.att

Läraryrket behöver samtidigt för med andra utbild-öppnas personer
ningsbakgrunder och erfarenheter. Med examinationstermin skapasen
möjligheter för flexibla inöppna i läraryrket. Högskolor-att vägarmer

dåmåste på tillägna sig metoder hantera tillgodo-ett sättannat attna
räknande och evaluering för med adekvata utbildningar ochpersoner
erfarenheter.

Under Läramtbildningskommitténs arbete har jag övertygats attom,
kommunerna både vill och kan bidra med sin del totalsynen på lä-av
raryrket och eller mindre för olika delar.ta mer ansvar
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införskola och skola drasför ivill lärareKommunerna ta attansvar
erbjuda bra utbildnings-kanlärarutbildningen och skolornai hela att

förkunnautvecklingscentrum börregionaltmiljöer. Ett arenavara en
lärarutbildning och kommunersamarbete mellaninnehållsligtverkligt

kompetensutvecklinggrundutbildning lärare,gällerdet samtnär av
delta i sådantskolutveckling. villoch Kommunernaforskning ett sam-

samarbete skalllika villkor. sådantdet måste ske på Omarbete ettmen
medel för lä-fördela vissalika villkor måstepåkunna fungera staten

introduktionsutbildning, kompetensut-rarutbildning grundutbildning,
och forskning via kommunerna.veckling
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Kommittédirektiv

Lärarutbildningen Dir.

1997:54

Sammanfattning uppdragetav

kommitté tillkallas för förslagparlamentariskt lämnaEn sammansatt att
till förnyelse lärarutbildningen.av

Bakgrund

utbildningsutskott anförde vid sin behandling förslagenRiksdagens av
lärarutbildning budgetpropositionen för parla-angående i 1997 att en
utredning tillkallas för kommamentarisk bör med ytterligare förslagatt

lärarutbildningen.till förnyelse av
underlag till förslagen i budgetpropositionen förRegeringens 1997

främst Lärarutbildning i förändringutgjordes rapportenav
framställdes den utbildnings-mi-Ds 1996:16. Denna rapport av av

Arbetsgruppen förnistern i april år tillsatta lärarut-1995 översyn av
hade till uppgift in-bildningen U l995:B. Arbetsgruppen göraatt en

ventering problem och frågeställningar inom lärarutbildningen medav
förändringar skett ianledning de högskolan, skolan ochsom sam-av

Arbetsgruppens har remissbehandlats. Högsko-hället i övrigt. rapport
Grundskollärarutbildningenleverkets 1995 1996:lRrapport, samt

i underlaget för förslagandra utvärderingar ingick också regeringens
lärarutbildningensbedömningar på område.och

föreslog i budgetpropositionen förRegeringen år 1997 att resurser
för lärarutbildningarnas forskningsanknytning och förskulle avsättas

kompetensutveckling prop. 1996/97:1, utg.omr.16,lärarutbildamas
avsnitt bet. 1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100. Vidare framhöll5.3.2.1,
regeringen utvecklingen regionala utvecklingscentrum bör sti-att av
muleras. Ledningen för varje universitet och högskola med lärarutbild-

samlat för denna utbildning och denning bör garantera attta ett ansvar
sammanhållen. Regeringen framhöll också yrkeserfarenhetvälär att

skolan borde till inom lärarutbildningenfrån andra områden än tas vara
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och utbildningen lärare med inriktning naturvetenskapligaatt motav
borde ökas.ämnen -

Riksdagen beslöt i enlighet med regeringens förslag.
forskningfråga ochI kompetensutveckling har regeringen iom

förregleringsbrevet år 1997 uppdragit Högskoleverket fördelaatt
medel till universitet och högskolor med lärarutbildningar för forsk-
nings- och kompetensutvecklingsprogram upprättade vid dessa.

börHögskoleverket vid fördelningen utgå från direktiven i budgetpro-
positionen för år 1997 och riksdagens ställningstagande med anledning
därav.

Vidare har regeringen anvisat miljoner kronor15 för säkerställaatt
kompetensen inom IT-området hos de blivande lärarna. Särskilda
forskningsresurser miljoner kronor5 har anvisats för forskning- -
inom pedagogikämnet med inriktning på användning i undervis-ITav
ningen. Högskoleverket har i uppdrag fördela dessa medel mellanatt
lärosätena. Regeringen har också medel för användningen ITavsatt av
inom den högre utbildningen och Utredningen distansmeto-genom om

inom utbildningen,der DUKOM U har1995:04 åtskilliga IT-projekt
med inriktning på skola och undervisning fått stöd.

Förändringar högskolani

Lärarutbildningama de viktigaste och omfattandeär mesten av upp-
gifterna för högskolan. Lärarutbildningarna har liksom övriga högsko-
leutbildningar omfattats de förändringar har genomförts beträf-av som
fande högskolans frånstyrning och med den juli1 1993. Förändring-

innebär linjesystemet har avskaffats och högskolorna liksomatt attarna
andra statliga myndigheter mål- och resultatstyrda. Rege-ärnumera
ringen i högskoleförordningen 1993:100 vilka lärarexaminaanger

skall finnas fastställeroch målbeskrivningar för dessa. kravDesom
ställs i målbeskrivningama för olika lärarexaminatyper ärsom upp av

för alla högskolor. Högskoloma bestämmer emellertidgemensamma
själva utbud, innehåll och organisation utbildningarna. harDettaom av
medfört lärarutbildningarnas innehåll och organisation varieraratt
mellan högskolorna.

Regeringen i regleringsbrev dimensioneringen utbild-anger av
ningen s.k. utbildningsuppdrag till de skilda högskolorna. Igenom
uppdragen det lägsta antal lärare varje högskola skallanges som exa-
minera under viss planeringsperiod. Vidare har generellt utbild-etten
ningsuppdrag fastställts för universitet och högskolor frågai di-om
stansutbildning, fortbildning, vidareutbildning, studenter med invand-
rarbakgrund, jämställdhet och rekrytering.
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högskole-ändringar iregeringenbeslutadeår 1996septemberI om
bl.a. inne-gymnasielärare,examensbeskrivning förförordningens som
och yrke-i karaktärs-hos lärareteoretiska kunskaperkravenbär att

infördeslärarexaminasamtligaförbeskrivningarnaskärpts. Isämnen
undervisningendatorer ianvändningenkunskap samtpåkrav avom

informationsteknik.modernanvändaförmåga att

skolanFörändringar i

Även Mål ochde åren.förändringarhar genomgåttskolan senastestora
formu-innebärförändrats.har Detstyrning statenstyrsystemet attnya

Huvudman-tillsyn den.ochverksamhetenförmålen överlerar utövar
genomföraförfall kommunerna,i flertaletför skolan, attansvararnen

verksamheten.
skolvä-obligatoriskaför detläroplanårsläroplanema, 1994De nya

sko-Lpf 94skolforrnemafrivilligaoch för de94sendet Lpo anger
också lä-för arbetet.och riktlinjer Devärdegrund mållans samt anger

elev skallvarjekunskapsmålliksomoch rektorers somansvarrares
uppnå.

ledaorganisera ochutvecklasjälvaförväntas sättLärarna attatt nya
uppgiftlärarnasmålenskall nåelevernai skolan. Hur är attarbetet av-

ochför både eleversmedskall bedrivasArbetet stort utrymmegöra.
inflytande.föräldrars

och barnom-för förskolaharden julioch med 1996Från 1 ansvaret
Utbildningsdepartementet.tillfrån Socialdepartementetförts översorg

för-betoningstarkareomorganisationtill dennaBakgrunden är aven
utvecklapedagogiska roll. Avsiktenskolans gemensamtär ettatt syn-

tidig ålder. Enoch lärande frånutvecklingoch ungdomarsbarnspåsätt
där för-i arbetslag,för organiseringverksamhetintegrerad öppnar t.ex.

församverkarfritidspedagogerochgrundskolanlärare iskollärare,
utveckling.lärande ochbarnens

uppgift förgymnasieskolanFörverkligandet den är storennyaav
gymnasiereforrnenutgångspunkten förviktigasteskolväsendet. Den var

för livs-förberedaochutbildningsnivånallmärmahöja den ettattatt
vanligare. Gymna-utbildning blir alltåterkommandedärlärande,långt

för högreförberederutbildningsform,sieskolan stu-är somnumera en
ielevernapåbörjar 98%samhällsliv. dagyrkesliv och I ändier, avmer

gymnasieskolan.årskullen
snabbaarbetslivetsskapades integymnasieskolandenNär varnya
tydligalikaför yrkesarbetenkompetenskravoch allt högreutveckling

vidareutbildningfortbildning ochutbildning,ytterligareidag dåsom
arbetsmarknaden.fästefå pågymnasieskolan krävs förefter att ett gott
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Kommunernas vuxenutbildning i omfattningökar och betydelse inte
minst med anledning det kunskapslyft för har inletts.av vuxna som nu
Kunskapslyftet femårigär vuxenutbildningssatsning i landetsen samt-
liga kommuner. Kunskapslyftskommittén dir 1995:67 och 1996:71
har i uppdrag följa det utvecklingsarbeteatt sker i kommunernasom
och lämna förslag den framtida utformningen vuxenutbild-om av
ningen.

Ett grundläggande dokument för alla arbetar med bam FNärsom :s
konvention barns rättigheter. viktigtDet skolaär och lärareom att
uppmärksammar innehållet i denna.

Läraryrket förändringi

förändradeDen lärarrollen kräver ledarskap med professionellaett
kunskaper hela verksamheten läraren måste kunna förom ta ansvar
såväl övergripande mål ämnesspecifika både generalist ochsom vara
specialist.

Utvecklingen i skolan har i hög grad präglats gått ifrånattav man
där eleverna föremålettsynsätt för undervisning till betrakta ele-attvar

aktiva och medskapande. Förståelsen relationen mellanverna som av
lärare och elev, med dess betydelse för elevens motivation för inlär-
ning, bör utvecklas ytterligare.

Att organisera skolarbetet ställer krav på ledarskap, vilketstora krä-
social kompetens, medvetenhet och insikt i hur individer ochver om

fungerar. Kunskaper hur läraren kan stödja elever hargrupper om som
svårigheter väsentliga. Undervisningenär skall efter elevernasanpassas
behov och förutsättningar. Kunskaper relationer, kommunika-om ex.
tion, barn- och ungdomskultur skolan mötesplatssamt ochom som
kulturmiljö viktiga.är

Läraryrket kräver också teoretisk kompetens. Läroplansre-mer av
formen och skolans ställer krav på lärarnasstyrsystem förmåganya att
analysera, för och förmedla tänkandeargumentera innehåll ochett om
uppläggning skolarbetet. Lärarna skall också för varje elev påav ett
konstruktivt kunna redovisa sinsätt bedömning elevens kunnandeav
och framsteg. Den lärarrollen kräver vidgad, såväl ämnes-nya som
allmändidaktisk kompetens. Läraren behöver kunna uttolka skolans
mål, diskutera och problematisera innehåll, arbetssätt och grunderna för
bedömning elevernas kunskaper. Läraren måste ha förmåga tänkaav att

sitt arbete,över utvärdera sin verksamhet och sin undervis-ompröva
ning.
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förstärkas.lärarutbildningen behöverroll i skolan ochKulturens
kulturfonneri skolans läroprocesser utnyttjakan skeDetta attgenom

konstnärliga uttryck.och
viss kunskap.bedöma relevansenFramtidens lärare måste kunna av

blir skolans uppgiftinfonnationsflödet desto viktigareintensivareJu är,
prövande förhållningssätt.eleverna till kritisktvägleda ettatt

förståelse för lärandets villkor.inslag i lärarens yrkeviktigtEtt är
olika förutsättningar ochelevernasdetta krävs medvetenhetFör om

och inlärnings-pro-kunskap barns, ungdomarsbehov samt vuxnasom
kunskap hur de eleverockså viktigt lärarna harDet är att omcesser.

behandling.för kränkandemobbas eller utsätts annanreagerar som
godahaft uppgiften bådeLärarutbildningen har traditionellt att ge

för den framtida lärar-och pedagogisk kompetensämneskunskaper en
lärarutbild-olika utbildningsmål inomavvägningengämingen. Hur av

ske inte självklart.ningen bör är
yrkesinriktad utbildning skall naturligt-utformadet gällerNär att en

utbildningen. de samhälleligastyrande för Menkravvis yrkets vara
förändring.utövande i ständig Detförutsättningarna för läraryrkets är

utifrån deenbart forma utbildningenförknippade medfinns risker att
rådande yrkeskraven.för stunden

förändringar i skolans arbete.Invandringen har inneburit Dettastora
språkutveck-kulturer ochkunskap andraförutsätter omnumera om

modersmål svenska.lingen hos elever med änannat
vuxenutbildningen med heltsnabba expansionenpågående,Den av

ställer kravofta tidigare studievana,elevgmpper, utan nya pe-nya
verksamhetsforrner.dagogik och

får möjlighet byggaviktigt lärarstudentemaDet är attatt upp en yr-
läraryrkets villkor, ochkritiska analysenkesidentitet där den ansvarav

prak-avvägningen mellan teori ochcentral. påverkarinnehåll Dettaär
Praktiken och erfarenheterna från dennatik i utbildningen. utgör grun-

systemati-i lärarutbildningama. Deden för de teoretiska kunskaperna
imed elever och lärarefrån studentensserade erfarenheterna möte

ochför teoretiska undervisningengrunden denpraktikskolan ärutgör
prövande pedago-kunskapssökande och kritisktförförutsättningen en

uppgift främstLärarutbildarnaslärarutbildningen.gik inom är att
yrkesidentitet.studenterna i utvecklingenhandleda och motutmana en

och vuxenutbild-skall den verkar inom skolanEnligt skollagen som
de blivande lärarna inne-jämställdhet mellan könen. Förningen främja

skillnader mellan flickors ochbehöver kunskaperbär detta deatt om
behöver depojkars och inlärning. Vidarerespektivekvinnors trä-mäns

undervisningsärn-jämställdhetsperspektiv på sinaanläggai att ettnas
nen.
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Framtidens lärare måste utveckla sin förmåga reflektera överatt
svensk skola i internationellt perspektiv. Det nödvändigt lärar-ett är att
utbildningama goda kunskaper internationella frågor och inter-ger om
nationellt utbildningssamarbete.

Uppdraget

Utredningen skall utgångspunkt för sitt arbete ha de förändringarsom
inom förskola, skola, vuxenutbildning, högskola och samhället i övrigt

har skett. Vidare skall utredningen uppmärksamma vad regeringensom
har anfört i Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning-
kvalitet och likvärdighet skr. 1996/97 12.

utredningensI uppdrag ingår mål och principer för styrningatt ange
lärarutbildningen lämna förslag innehåll och omfattningsamt attav om
de olika lärarutbildningarna, liksom organisatoriska frågor. Ut-av om

redningen skall vidare behandla frågor lärarutbildning för olikaom pe-
dagogiska profileringar lärarutbildningarnas dimensionering ochsamt
rekrytering. I uppdraget ingår också lämna ytterligare förslagatt rö-
rande lärarnas fortbildning, vidareutbildning och lärarutbildningens
forskningsanknytning.

Vad gäller uppdraget fastställa mål för lärarutbildningen skallatt
den i läroplanema fastställda uppgiften för skolan förmedlaatt sam-
hällets värdegrund särskilt uppmärksammas.

Vad gäller arbetet med principer för styrning lärarutbildningenav
skall utredningen beakta lärarutbildningen del skolansatt är styr-en av

Härvid skall också uppmärksammas hur lärarstudentemasystem. till-
sig kunskap styrinstrumenten förägnar skolan, liksom uppfölj-om om

ning och utvärdering arbetsmetod.som
Stadiegränsema helt avskaffadeär i grundskolan. bre-Ennumera

dare kompetens hos lärarna skulle möjligheterna följa ele-öppna att
under hela skoltiden. Utredningen skall avvägningenövervägaverna

mellan delar och utbildningar inriktade speciellamotgemensamma
kompetenser inom lärarutbildningen.

Regeringen har uppdragit åt Högskoleverket kartlägga och analy-att
tillämpningen högskoleförordningens beskrivningar för lärarex-sera av

amina. Resultatet det uppdraget bör kunna tjäna underlag förettav som
utredningens bedömning lärarutbildningens innehåll.av

Lärarutbildning med direkt inriktning på vuxenutbildningen saknas i
dag bortsett från folhögskollärarutbildningen, inriktad folk-är motsom
bildningens behov. Eftersom vuxenutbildningen kommer i be-växaatt
tydelse det angeläget denär vuxenpedagogiska kompetensenatt ut-
vecklas. Utredningen skall analysera vilka krav skall ställas påsom
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vuxenpedagogik ochlärarutbildningen för tillgodose behovetatt av
särskild vuxenpedagogiskäven överväga examen.en

specialpedagogisk bland lärarna skall vidareBehovet kompetensav
skall utredningen särskilt uppmärksamma dimen-analyseras. Därvid

den framtida specialpedagogiska utbildningen för för-sioneringen av
specialskolan.skolan, skolan, vuxenutbildningen och

naturvetenskaplig och teknisk utbild-arbetskraft medBehovet av
allafortfarande rekryteringen till dessa utbildningar påning större änär

arbete med öka elevernasutbildningsväsendet. skolansnivåer i I att
viktig roll.för naturvetenskap och teknik spelar läramaintresse Re-en

rad satsningar för öka rekryteringen till lärar-har gjortgeringen atten
och teknik. Utredningen skalli matematik, naturvetenskaputbildningar
lärarutbildningama.ytterligare insatser ibehovetöverväga av

multimedia innebär former för lä-Informationsteknik, attm.m., nya
Utredningen skall det behövs ytterligareutvecklas.rande överväga om

gäller lärar-vad regeringen hittills har beslutat, detinsatser, närutöver
utbildares IT-kompetens m.m.

skall analysera behovet och lämna förslag till deUtredningen av
hemspråkslärare bedöms på-i lärarutbildningen förförändringar som

förslag propositionen Vissa skolfrågorkallade. Regeringens i m.m.
1996/97:110 skall härvid beaktas.

resultatet de utredningar lärar-Utredningen skall beaktaäven av om
genomförts regeringens uppdrag. har bl.utbildningen har på Därsom a.

lärarutbildningen, såväl studenter andra be-framkommit att som avav
högskolan, uppfattas alltför kravlös. Utredningen skalldömare i gesom

för denna kritik skalltill hur de bakomliggande faktorernaförslag
utveckla examinations-forrnema.kunna undanröjas. kanEn väg attvara

de regeringen förordade regionalaMöjliga organiseravägar att av
förutsätts ha viktig rollutvecklingscentrumen skall belysas. Dessa en

högskola,snabbt initiera fömyelsearbete i samverkan mellanför ettatt
och vuxenutbildning.förskola, skola

särskilt uppmärksammas.roll i lärarutbildningen skallPraktikens
ochmellan högskolan huvud-förutsätter samarbetePraktiken näraett

skall exempel på hurför skolan kommunerna. Utredningenmännen ge
effektiviseras och förnyas.detta samarbete skulle kunna

nivåer. Beho-skall analysera behovet lärare på allaUtredningen av
skall särskiltför gymnasieskolans olikalärarkompetensvet programav

erforderliga förförslag lämnas åtgärder bedömsanalyseras och på som
lärarbehovet. Särskild uppmärksamhet bör därvidtäcka ägnasatt gym-

med yrkesämnen.nasieskolans program
lärarutbild-för utredningen rekryteringen tillviktig frågaEn är

lärarutbildningar och för morgondagensproblem i dagensningen. Ett
Utredningen skallandelen manliga studenter 20%.skola den lågaär -
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insatser för åstadkomma jämnareöverväga könsfördelning iatt en re-
kryteringen till lärarutbildningama. Vidare skall insatser förövervägas

rekrytera fler lärarstudenter med invandrarbakgrund med yrke-att samt
serfarenheter från andra områden skolan.än

fråga forskningsanknytningenI lärarutbildningen skall utred-om av
ningen särskilt uppmärksamma det forsknings- och kompetensutveck-
lingsarbete pågår i högskolan med de Högskoleverket fördeladesom av
resurserna.

Utredningsarbetet

Utredningen skall inhämta synpunkter från berörda verksamheter.
Utredningen skall arbeta med öppenhet och stimulera bredstor en

diskussion; med hjälp IT.gärna av
Utredningen skall beakta vad anförts i regeringens direktiv tillsom

samtliga kommittéer redovisa regionalpolitiska konsekvenserattom
dir. offentliga1992:50, åtaganden dir. 1994:23, redovisa jäm-pröva
ställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124 och redovisa konsek-

för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir.venser
1996:49.

Utredningen skall redovisa sitt uppdrag den juni2 1998.senast
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;WKommittédirektiv

WW
M

Tilläggsdirektiv till kommittén Dir.om

lärarutbildningen U 1997:07 1998:47

Beslut vid regeringssammanträde den maj28 1998

Sammanfattning uppdragetav

Kommittén lärarutbildningen 1997:07 i uppdrag lämnaU attom ges
förslag till utbildning skolledare för det offentliga skolväsendet. Ti-av

för utredningens arbete utsträcks till den maj1999.den 3

Bakgrund

Kommittén lärarutbildningen sina direktiv lämnahar enligt för-attom
till förnyelse lärarutbildningen.slag av

Skolledarnas arbete har i likhet med lärarnas förändrats påtagligt
under år. Decentraliseringen inom skolområdet har inneburitsenare en

lokal frihet också inte minst för skolledaren.störrestor ettmen ansvar,
ledningen skola för pedagogisktingår utveck-I t.ex.av en ansvar

lingsarbete, personalfrågor, ekonomi, arbetsmiljö, skolans demokra-
tiska värdegrund samarbete med föräldrar och det omgivandesamt
samhället. Särskilt för ledningen gymnasieskola och vuxenutbild-av
ning behövs kontakter arbetslivet. skolledare krävsmed Avnära en
således särskilda kunskaper inom skilda områden.

skall finnas skolle-varje skola i det offentliga skolväsendetFör en
funktion. uppgifter regleras såväldare med rektors Rektorns genom

statliga bestämmelser Vad ingår i rektorskommunala beslut.som som
roll framgår kap. skollagen Rektorn har2 2 § 1985:1100. ett an-av

för ledningen utbildningen och denna genomförs i enlighetattavsvar
riktlinjer fastställer.med de mål och riksdag och regeringsom

Rektorns har förtydligats i års läroplaner. Rektorns1994ansvar
uppgift chef och ledare för pedagogisk verksamhet. Rek-är att vara en

har nyckelroll det förverkliga nationellt likvär-gällernär atttorn en en
skola hög kvalitet. till de förändringardig Med hänsyn storaav som
i skolan och det omfattande ledningen skola in-sker som av enansvar
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nebär krävs utveckling skolledarkompetensen. Skolledar-en av
uppgiften kräver därför bredare kompetens ochtidigareännumera en
därmed specifik utbildning omfattar det utökadeen som ansvar som
ingår i den rektorsrollen.nya

viktigt rektorerDet och andra skolledare har tillgång tillär att ut-
bildning adekvat för uppdraget.ärsom

den januariSedan 1 ligger arbetsgivaransvaret1991 för skolan helt
och odelat på kommunerna. Detta innebär också kommunerna iatt
egenskap arbetsgivare för fortbildning lärare och skolle-av ansvarar av
dare. har emellertidStaten fortsättningsvis åtagit sigäven att ansvara
för kostnaderna för viss utbildning rektorer och andra skolledare.av
Medel för fortbildning rektorer anvisas innevarande underår ut-av
giftsområde 16, anslaget Skolutveckling.A 2

skolverk har regeringensStatens uppdrag anordna utbildning föratt
skolledare harde rektorsbefattning. Den statliga rektorsutbild-som

omfattarningen 30 utbildningsdagar fördelade på kursdagar, seminari-
edagar och handledning 2 3 år. enskilda deltagarenDen bedriveröver -
självstudier, genomför tillämpningsuppgiñer utifrån den arbetssi-egna
tuationen dokumentationsuppgifter. Utbildningen inriktadsamt är mot
skolans mål och styrning, den pedagogiska verksamhetens utveckling

uppföljning och utvärdering. byggerDen på kopplingsamt näraen
mellan teori och praktik. Utbildningen genomförs vid Umeå, Uppsala,
Linköpings, Göteborgs och universitetLunds vid Lärarhögskolansamt
i Stockholm.

närvarandeFör också skolledarutbildning fyra högskolor runtges av
Örebroi landet. hållsDe i nätverk med Högskolan iettom samman

samordnare och föransvarig utvecklingen utbildningen. Ut-som av
bildningen inom för Pedagogik med inriktningprogrammetges ramen

utbildningsledning och vänder sig främst till lärare och ledare inommot
barnomsorg, det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolfor-

till ledare för utbildning bedrivs andra utbildnings-samtmema som av
anordnare, försvaret och studieförbunden. Utbildningen bestårt.ex. av

inledande utbildning till högskolepoäng60 och påbyggnads-en upp en
utbildning till 160 poäng.upp

Med anledning de förändringar det offentliga skolväsendet,av av
beskrivitshar i det föregående och rektors ökade ansvarsområdesom

föreligger behov förändrad skolledarutbildningett ärav en som mer
omfattande den Statens skolverk för närvarande för.än Statenansvarar

förbör utbildning leder fram till skolledarexa-ta ett ansvar en som en
Utgångspunkten för sådan utbildning bör den kanattmen. en vara om-

fatta högskolepoäng.40 nuvarande skolledarutbildningenDen som ges
i nätverk högskolor bör uppmärksammas i sammanhanget. Enett av
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statlig skolledarutbildning fritar inte frånkommunerna arbets-att som
givare för erforderlig kompetensutveckling sina skolledare.svara av

Tilläggsuppdraget

tillägg till utredningens tidigare direktivI skall kommittén lämna för-
slag till utbildning skolledare.av

Kommittén skall med anledning sitt uppdrag komma med för-attav
beträffandeslag lärarutbildningens förnyelse innehåll ochöverväga

omfattning skolledarutbildning. Kommittén skall frånutgå statensav en
intresse skolledare erforderlig kompetens för sitt uppdrag i detattav ge
offentliga skolväsendet. Kommittén skall emellertid också beakta ar-
betsgivarens för skolledamas fortbildning i takt med de föränd-ansvar
ringar skolan genomgår.som

förskolanGenom får läroplan kommer förskolan ingåatt atten egen
i och första i samhällets samlade utbildningssystem förutgöra steget
barn och ungdom. ledaAtt verksamheten i förskolan ställer, i likhet
med vad gäller för skolan krav ledningsfunktionen. Motstorasom
denna bakgrund kan det naturligt för kommittén innefattaävenattvara
förskolan i detta uppdrag.

Skolledarutbildningen skall utformas så den förutsätteratt en ge-
nomgången pedagogisk utbildning lärare, förskollärare, fritidspe-som
dagog eller studie- och yrkesvägledare. Om kommittén finner det på-
kallat bör högskoleutbildning kunna komma i frågaäven annan som
grund för skolledarutbildningen.

Utbildningen skall de kunskaper krävs för ledarskap iettge som
enlighet med målen för det offentliga skolväsendet. Detta kan innebära
fördjupningar i ledarskap, pedagogisk utveckling, ekonomi,t.ex. orga-
nisationsutveckling, uppföljning, utvärdering och implementering. Det
kan också innebära omvärldskunskap såväl nationell intematio-som-
nell insiktergoda i vilka krav skolan ställs inför i dagenssamt sam--
hälls- och arbetsliv.

bedömningen lämpligI omfattning för den grundläggande skol-av
ledarutbildningen bör utgångspunkten den kan omfatta hög-40attvara
skolepoäng. Relationen till eventuellt fortsatta studier bör analyseras.
Utbildningen bör kunna genomföras deltidsstudier.som

förslagDet kommittén lämnar får inte innebära utökade åta-som
ganden i statsbudgeten. förslagetOm innebär ökade utgifter skall för-
slag finansieringtill inom utgiftsområde lämnas.Utredningsarbe-16 A
tetFör tillägget till utredningens tidigare uppdrag gäller angi-vad som
vits i det tidigare direktivet dir. 1997:54.

2419-0986Alllära. . .
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Tiden för utredningens arbete och redovisningutsträcks uppdra-av
i sin helhet skall ske den 3 maj 1999.get senast
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nuvarande lärarutbildningsprograms vilkaTabell över volym och
lärosäten har examensrättsom

UtbildningensNuvarande Högskolor med Utbildningsvolym:rätt att
omfattning utlllrdalärarutbildningar delsantal antagna,resp.examen

dels totalt antal
studenter 1996/97

ungdomspeda-och 120 UU, LU, GU, LiU, LTU, HB, 2 303Bam- p.
utb.: HG/S, HJ, HK, KU, Hkr, HM, 647gogisk 7resp.

ÖU,HT/U,Fritidspedagogutb. VU, LHS, MH
Förskollärarutb.

Bildlärare 120 UmU, KF 89 219resp.

40Flyglärare LHS llresp.-
Folkhögskollärare 40 LiU 106 163resp.

Grundskollärare1-7 140 UU, LU, GU, UmU, LiU, l-7: 2 437p.
LTU, HB, HD, HG/S,HJ, HH, 10098resp.Grundsk 4-9 180 alt 140-180p. HK, HM, KU, Hkr, SH, VU,

4,9. 2 596ÖU, LHS, MH, MDH
8 486resp:

40/100/160/ GU,Gymnasielärare 180 UU, LU, UmU, LiU, l 882
LTU, HD, HH, HK, HM, KU, 3 920resp.

ÖU,VU, LHS, MH, MDH

Hushällslärare 120 GU, UmU l 46resp.
ÖU,Idrottslärare 120 UmU, IH 185 387resp.

ÖU,Musiklärare 160 LU, GU, 260LTU, KMH, l 093resp.
IMH

Slöjdlärare 120 UU, GU, LiU, 88 301UmU, resp.

ÖU,Specialpedagog lararex+ p. GU,40 60 LU, UMU, LHS, 477 1087resp.
HM

yrkesväg-Studie-och 120 LHS 173 490LU, HM, UmU, resp.
ledare

Uppsalauniversitet HG/SHögskolani Gävle KonstfackUU KF
Göteborgsuniversitet HH Högskolani Halmstad LHS Lärarhögskolani StockholmGU

UmU Umeåuniversitet HJHögskolanför lärarutbild- LU Lundsuniversitet
KristianstadHkr Högskolan ning ochkommunikationi KU Karlstaduniversitet

Trollhättan JönköpingHT/U Högskolani AB LTU Luleå tekniskauniversitet
Uddevalla HK Högskolani Kalmar MH Mitthögskolan

universitetLiU Linköpings HM HögskolanMalmö MDH Mälardalenshögskola
Högskolani Borås IMH Ingesundsmusikhögskola SH SödertörnshögskolaHB
HögskolanDalarna KMH Kungl Musikhögskolan VU Växjö universitetHD

ÖU ÖrebrouniversitetStockholm
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de i tabellen angivna lärosätena anordnas lärarutbildningUtöver också
vid högskolorna i Karlskrona/Ronneby och Skövde. Examen utfärdas
dock lärosäte harett examensrätt.av som
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Examensbeskrivningama för de tolv
nuvarande lärarutbildningsprogrammen

Barn- och ungdomspedagogisk examen

ochBam- ungdomspedagogisk utfärdaskan med inriktningexamen
förskollärarearbete eller med inriktning arbetemot motsom

fritidspedagog.som

Omfattning

och ungdomspedagogiskBam- uppnås efter fullgjorda kurs-examen
fordringar sammanlagt 120 poäng.om

erhållaFör bam- och ungdomspedagogisk skall studentenatt examen
ha fullgjort handledd praktik eller förvärvat motsvarande praktisk erfa-
renhet.

examensbeviset skall förI vilka arbetsuppgiñer utbildningen äranges
avsedd.

Mål utöver de allmänna målen i 1 kap. högskolelagen9 §

erhålla barn-För och ungdomspedagogisk skall studentenatt examen
ha

goda och för läramppgiftema relevanta ämneskunskaper,-

de kunskaper och de färdigheter behövs för förskollära-attsom som-
eller fritidspedagog förverkliga målen för verksamheten ochre

medverka i utvecklingen denna,av

god självkärmedom och social kompetens och därigenom förmåga till-
lagarbete i samarbete med andra lösa de förekommandeattsamt upp-
gifterna,

Utdrag Bilaga 2 Examensordning till högskoletörordningen.ur - -
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sådana insikter i pedagogik, Specialpedagogik, didaktik, psykologi-
och metodik krävs för utbild-bedriva den verksamhetattsom som
ningen inriktadär mot,

förmåga belysa allmänmänskliga och övergripande frågoratt som-
existentiella och etiska ñågor, jämställdhetsfrågor, miljöfrågort.ex.
internationella ñågor,och interkulturellasamt

förvärvat kännedom sådana samhälls- och familjeförhållandenom-
påverkar kvinnors livsbetingelser,och mänssom

förmåga använda datorer och informationstekniska hjälp-andraatt-
medel för inlärning kunskap huroch dessa hjälpmedel kanegen om

undervisningenanvändas i bam och ungdomar/elever,av

redovisat examensarbete i vilket ingår relatera de vetenskapli-ett att-
blivit deteorier studenten förtrogen med till kommande arbets-ga

uppgifterna,

god förmåga planera, genomföra, utvärdera och utveckla arbeteatt-
med barn och ungdomar i god kännedom social-samtgrupp om
tjänsten och skolan avseende mål, verksamhet och organisation.

gäller de målHärutöver respektive högskola bestämmer.som-

Bildlärarexamen

Omfattning

Bildlärarexamen etter godkända kursfordringar sammanlagtuppnås om
minst praktisk-pedagogiska delen utbildningen120 Denpoäng. av om-
fattar alltid minst 40 poäng.

erhålla bildlärarexamen skall studenten ha fullgjort handleddFör att
praktik.

examensbeviset skall för undervisningvilken utbildningenI äranges
avsedd.

Mål allmännautöver de målen i kap. högskolelagen1 9 §

erhålla bildlärarexamen skall haFör studentenatt-
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goda och för läraruppgiften relevanta ämneskunskaper,-

de kunskaper och de färdigheter behövs för lärare för-attsom som-
verkliga skolans mål och medverka i utvecklingen skolans verk-av
samhet,

god självkännedom och social kompetens och därigenom förmåga-
bedriva lärararbete i samarbete med andra lösaatt de i sko-samt att

lan förekommande uppgifterna,

sådana insikter i pedagogik, Specialpedagogik, didaktik, psykologi-
och metodik krävs för bedriva den undervisning utbild-attsom som
ningen inriktad och lösa normala elewårdsproblemär i skolan,mot

förmåga belysa allmänmänskliga och övergripande frågoratt som-
existentiella och etiska frågor, jämställdhetsfrågor, miljöfrågort.ex.
internationella och interkulturella frågor,samt

rikt och bildspråk och erfarenhet bådeett manuellasammansatt av-
tekniker och elektroniska medier,

kunskap bildens historia förmåga värdera bildersamt attom om-
konstnärliga uttryck, kommunikationsmedel, medel försom som
personlighetsutveckling och förmedel påverkan,som

förmåga använda datorer och andra inforrnationstekniskaatt hjälp--
medel för inlärning och kunskap hur dessa hjälpmedel kanegen om
användas i undervisningen barn och ungdomar/elever,av

redovisat examensarbete i vilket ingår relatera deett vetenskapli-att-
teorier studenten blivit förtrogen med till de kommande arbets-ga

uppgifterna.

Härutöver gäller de mål respektive högskola bestämmer.som
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Flyglärarexamen

Omfattning

kursfordringar sammanlagtfullgjordauppnås efterFlyglärarexamen om
flygerfarenhet ochflygutbildning,Därtill ställs krav påminst 40 poäng. i

för civil luftfart.med bestämmelsernalämplighet i enlighetpsykologisk

fullgjort handleddskall studenten haerhålla flyglärarexamenFör att
praktik.

utbildningenvilken undervisningexamensbeviset skall for ärI anges
avsedd.

högskolelagende allmänna målen i kap. 9 §Mål 1utöver

haflyglärarexamen skall studentenerhållaFör att

arbeta professionelltoch färdigheter förkunskaperförvärvat att som-
övrig utbildning inomflygutbildning ochgrundläggandelärare i

luftfarten,

regelverk för flygut-samhällets mål ochkunskaperförvärvat om-
individers roll i märmiska-och flygverksamhet,bildning om

och didaktiska teorier ochpedagogiskamaskinsystem samt om
praxis,

ioch förvärvat förmågaflygsäkerhetsmässigt tänkandeutvecklat att-
flygsäkerhetenoch verkställa förflygoperativ verksamhet iakttaall

lämpliga åtgärder,

vetenskapli-relatera deexamensarbete i vilket ingårredovisat attett-
arbets-med till de kommandestudenten blivit förtrogenteorierga

uppgiñema.

högskolan bestämmer.gäller de målHärutöver som



1999:63SOU Bilaga 4 431

Folkhögskollärarexamen

Folkhögskollärarexamen kan utfärdas med inriktning folkhögskolamot
eller med inriktning studieförbund.mot

Omfattning

Folkhögskollärarexamen efter fullgjordauppnås kursfordringar om
sammanlagt minst 40 poäng.

folkhögskollärarexamenFör erhålla skall studenten ha fullgjortatt
handledd praktik.

examensbeviset skall förI vilken verksamhet utbildningen äranges
avsedd.

allmännaMål utöver de målen i kap. 9 § högskolelagenl

folkhögskollärarexamenerhållaFör skall studenten haatt

de kunskaper och de färdigheter behövs för lärare iattsom som-
folkhögskolan eller ledare i folkbildningsarbete, förverk-annatsom
liga målen för verksamheten och medverka i utvecklingen denna,av

förtrogenhet med folkhögskolans och folkbildningsorgani-statens,-
sationemas mål för folkbildningen helhetsperspektiv påsamt ett
folkbildningens personlighetsutvecklande, kulturella och sociala
uppgifter,

god förmåga leda och undervisa, inspirera till självständigaatt att-
studier och stödja individers och planering sinaatt stu-gruppers av
dier,

god förmåga till samarbete och lagarbete goda kommunika-samt-
tionsfárdigheter och förmåga använda praktiskt-estetiskaatt ut-
trycksmedel,

förmåga använda datorer och andra informationstekniska hjälp-att-
medel för inlärning och kunskap hur dessa hjälpmedel kanegen om
användas i undervisningen barn och ungdomar/elever,av

2519-0986Attlåra...
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redovisat examensarbete i vilket ingår relatera de vetenskapli-ett att-
studententeorier blivit förtrogen med till de arbets-kommandega

uppgifterna.

gäller de mål högskolan bestämmer.Hämtöver som

Grundskollärarexamen

Omfattning

med inriktning undervisning i årskursernaExamen 1-7 uppnåsmot
efter fullgjorda kursfordringar sammanlagt 140 poäng.om

inriktningmed undervisning i årskursernaExamen 4-9 uppnåsmot
följande alternativ efter fullgjorda kursfordringar.enligt

Alternativ 1

sammanlagt minst 180 huvudämnet ställs krav minstpå 60Ipoäng.om
ämnesstudier och i övrigt/övriga undervisningsämne/n minst 40poäng

ellerbild musik ingår ställs krav på minst i dessaNär 80poäng. poäng
hemkunskap,Om idrott, slöjd eller svenska ingår ställs krav påämnen.

dessaminst i60 poäng ämnen.

Alternativ 2

sammanlagt 140-180 huvudsakligen enligt den utbildnings-poängom
UHÅplan för grundskollärarutbildning gällde den juni30 1993som

1988-05-31.

praktisk-pedagogiska delen utbildningen omfattar alltid minstDen av
40 poäng.

erhålla grundskollärarexamen skall studenten ha fullgjort hand-För att
ledd praktik.

examensbeviset skall för vilken undervisning utbildningenI äranges
avsedd.
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Mål utöver de allmänna målen i kap. högskolelagen9 §1

erhålla grundskollärarexamenFör skall studenten haatt
förgoda och läraruppgiften ämneskunskaper,relevanta

de kunskaper och de färdigheter behövs för lärare för-attsom som
verkliga skolans mål och medverka i utvecklingen grundskolansav
verksamhet,

självkärmedomgod och social kompetens och därigenom förmåga
bedriva lärararbete i samarbete med andra lösa de i sko-att samt att

lan förekommande uppgiftema,

isådana insikter pedagogik, Specialpedagogik, didaktik, psykologi
och metodik krävs för bedriva den undervisning utbild-attsom som
ningen inriktad och lösa normala elevvårdsproblem i skolan,är mot

förmåga belysa allmänmänskliga och övergripande frågoratt som
existentiella och etiska frågor, jämställdhetsfrågor, miljöfrågort.ex.
internationella och interkulturella frågor,samt

förvärvat kännedom sådana samhälls- och familjeförhållandenom
påverkar kvinnors och livsbetingelser,mänssom

förmåga använda datorer och andra informationstekniska hjälp-att
medel för inlärning och kunskap hur dessa hjälpmedel kanegen om
användas undervisningeni barn och ungdomar/elever,av

redovisat examensarbete i vilket ingår relatera de vetenskapli-ett att
studententeorier blivit förtrogen med till de kommande arbets-ga

uppgifterna.

erhålla grundskollärarexamenFör med inriktning undervisning iatt mot
årskurserna skall studenten1-7 därutöver ha

särskild kännedom grundläggande läs- och skrivinlämingom
och/eller grundläggande matematikinläming.om

gäller de mål respektive högskola bestämmer.Härutöver som
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Gymnasielärarexamen

Gymnasielärarexamen utfärdas for iundervisning kärnämnen och/eller
karaktärsämnen. För krävs dels ämnesstudier och/eller relevantexamen
yrkesutbildning och yrkeserfarenhet, dels praktisk-pedagogiska studier.

Omfattning

etter fullgjordauppnås kursfordringarExamen sammanlagt minstom
100 eller kursfordringama180, 160, 40 I ingår praktisk-poäng. en

pedagogisk del vilken det eller de ingår iämne ämnenavser som exa-
vilken alltidoch omfattar minst 40 Beroende på valpoäng. äm-men av

neskombination eller krävs därtill fullgjorda kursfordringar enligtämne
följande alternativ:något av

minstAlternativ 180l poäng:

Ãmnesstudier minst för undervisning80 i kärn- eller ka-poäng ettom
raktärsämne ämnesstudier i andra kärn- eller karaktärsämnesamt ett

minst 60 poäng.om

minstAlternativ 2 160/100 poäng:

Ãmnesstudier minst 60 för undervisning i käm- eller ka-poäng ettom
raktärsämne relevanta yrkesinriktade högskolekurser minst 60samt om

för undervisning i karaktärsämne. Därtill omfattandekrävspoäng ett
yrkeserfarenhet. Om relevanta yrkesinriktade högskolekurser inte finns
kan dessa med någon relevant yrkesutbildning.ersättas annan

Alternativ 3 minst 100/40 poäng:

yrkesinriktadeRelevanta högskolekurser minst 60 för under-poängom
visning i karaktärsämne. Därtill krävs omfattande yrkeserfarenhet.ett

relevanta yrkesinriktadeOm högskolekurser inte finns kan dessa ersät-
med någon relevant yrkesutbildning.tas annan

moderna språk, naturkunskap,När praktiskt-estetiskt ämne, sam-
hällskunskap eller svenska ingår i något alternativen minstkrävs 80av

i ämnet.poäng
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Normalt krävs ämnesfördjupning till minst 60-poängsnivân. I naturkun-
skap, samhällskunskap och svenska krävs dock endast ämnesfördjup-
ning till minst 40-poängsnivån i de ingående ämnena.ett av

moderna språk krävsI för läraryrket relevant, kommunikativ förmåga
förtrogenhet med och erfarenhet språkområdets kultur ochsamt av var-

dagsliv.

erhållaFör gymnasielärarexamen skall studenten ha fullgjort hand-att
ledd praktik.

examensbevisetI skall för vilken undervisning utbildningen äranges
avsedd.

Mål utöver de allmänna målen i kap. högskolelagen1 9 §

erhålla gymnasielärarexamenFör skall studenten haatt

goda och för läraruppgiften relevanta ämneskunskaper,-

de kunskaper och de färdigheter behövs för lärare för-attsom som-
verkliga skolans mål och medverka i utvecklingen gymnasiesko-av
lans och den gymnasiala vuxenutbildningens verksamhet,

god självkärmedom och social kompetens och därigenom förmåga-
bedriva lärararbete i samarbete med andra lösa de i sko-att samt att

lan förekommande uppgifterna,

sådana insikter i pedagogik, Specialpedagogik, didaktik, psykologi-
och metodik krävs för bedriva den undervisning utbild-attsom som
ningen inriktad och lösa normala elevvårdsproblemär i skolan,mot

förmåga belysa allmänmänskliga och övergripande frågoratt som-
existentiella och etiska frågor, jämställdhetsfrågor, miljöfrågort.ex.
internationella interkulturellaoch frågor,samt

förvärvat kännedom sådana samhälls- och familjeförhållandenom-
påverkar kvinnors och livsbetingelser,mänssom

förmåga använda datorer och andra infonnationstekniska hjälp-att-
medel för inlärning och kunskap hur dessa hjälpmedel kanegen om
användas i undervisningen bam och ungdomar/elever,av
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redovisat examensarbete i vilket ingår relatera de vetenskapli-ett att-
teorier studenten blivit förtrogen med till de kommande arbets-ga

uppgifterna.

gäller de mål respektiveHärutöver högskola bestämmer.som

Hushållslärarexamen

Omfattning

Hushållslärarexamen uppnås efter godkända kursfordringar om sam-
manlagt minst praktisk-pedagogiska delen120 Den utbild-poäng. av
ningen omfattar alltid minst 40 poäng.

hushållslärarexamenerhålla skall studentenFör ha fullgjort hand-att
ledd praktik.

examensbeviset förskall vilken undervisning utbildningenI äranges
avsedd.

Mål de allmänna iutöver målen 1 kap. 9 § högskolelagen

erhålla hushållslärarexamen skall studentenFör haatt

och för läraruppgiñengoda relevanta ämneskunskaper,-

de kunskaper och de färdigheter behövs för lärare för-attsom som-
verkliga skolans mål och medverka i utvecklingen skolans verk-av
samhet,

god självkännedom och social kompetens och därigenom förmåga-
bedriva lärararbete i samarbete med andra lösa de i sko-att samt att

lan förekommande uppgiñema,

sådana insikter i pedagogik, specialpedagogik, didaktik, psykologi-
och metodik krävs för bedriva den undervisning utbild-attsom som
ningen inriktad och lösa normala elevvårdsproblem i skolan,är mot

förmåga belysa allmänmänskliga och övergripande frågoratt som-
existentiella och etiska frågor, jämställdhetsfrågor, miljöfrågort.ex.

och internationella och interkulturella frågor,
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lösagod förmåga uppgifter i hushållet och identifiera olikaatt att-
handlingsalternativ framför allt med utgångspunkt i ekologisktett
perspektiv,

förmåga kritiskt värdera olika alternativ i hushållsarbetetatt som-
för hälsamedel och personligt välbefinnande,

förmåga identifiera handlingsalternativ och bedöma dem,att att t.ex.-
utifrån resurshushållningsperspektiv kunna fatta relevanta be-att ett

slut,

förmåga använda datorer informationstekniskaoch andra hjälp-att-
för inlärningmedel och kunskap hur dessa hjälpmedel kanegen om

användas i undervisningen bam och ungdomar/elever,av

examensarbeteredovisat i vilket ingår relatera de vetenskapli-ett att-
förtrogenteorier studenten blivit med till de kommande arbets-ga

uppgifterna.

degäller mål respektive högskola bestämmer.Härutöver som

Idrottslärarexamen

Omfattning

Idrottslärarexamen uppnås efter godkända kursfordringar om samman-
lagt minst praktisk-pedagogiska120 Den delen utbildningenpoäng. av

minstomfattar alltid 40 poäng.

erhålla idrottslärarexamenFör skall studenten ha fullgjort handleddatt
praktik.

examensbeviset förskall vilken undervisning utbildningenI äranges
avsedd.

Mål de allmänna iutöver målen kap. 9 § högskolelagenl

erhålla idrottslärarexamen skall studentenFör haatt

goda och för läraruppgiften relevanta ämneskunskaper,-
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de kunskaper och färdigheterde förbehövs lärare för-attsom som-
verkliga skolans mâl och medverka i utvecklingen skolans verk-av
samhet,

god självkännedom och social kompetens och därigenom fönnåga-
bedriva lärararbete i samarbete med andra lösa de i sko-att samt att

lan förekommande uppgifterna,
sådana insikter i pedagogik, Specialpedagogik, didaktik, psykologi-
och metodik krävs för bedriva den undervisning utbild-attsom som

inriktadningen och lösa normala elewårdsproblem i skolan,är mot

förmåga belysa allmänmänskliga och övergripande frågoratt som-
existentiella och etiska frågor, jämställdhetsfrågor, miljöfrågort.ex.
internationella och interkulturella frågor,samt

god personlig förmåga i idrott och förmåga leda och stimuleraatten-
andra i fysiska aktiviteter förmåga utnyttja beprövad erfa-samt att

ochrenhet vetenskapliga teorier i tolkning och analys olika for-av
idrott och motion, olika och olika rörel-sätt tränaattmer av av av

semönster,

förmåga värdera olika former idrott medel för hälsa ochatt av som-
personligt välbefinnande socialt fenomen,samt som

förmåga använda datorer och andra informationstekniska hjälp-att-
förmedel inlärning och kunskap hur dessa hjälpmedel kanegen om

användas i undervisningen barn och ungdomar/elever,av

redovisat examensarbete i vilket ingår relatera de vetenskapli-ett att-
teorier studenten blivit förtrogen med till de kommande arbets-ga

uppgiñema.

gäller de målHärutöver respektive högskola bestämmer.som

Musiklärarexamen

Musiklärarexamen kan utfärdas för inriktning undervisning inommot
förskola, grundskola och gymnasieskola, för inriktning instrumen-mot
tal/ensembleinriktning för undervisning i kommunal musikskola och

frivillig verksamhet eller för inriktning kyrkomusikaliskmotarman
verksamhet.



SOU 1999:63 439Bilaga 4

Omfattning

Musiklärarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om samman-
lagt minst 160 praktisk-pedagogiska delen utbildningenDenpoäng. av
omfattar alltid minst 40 poäng.

erhålla musiklärarexamen skall studenten ha fullgjort handleddFör att
praktik.

examensbeviset skall för vilken undervisning utbildningenI äranges
avsedd.

Mål utöver de allmänna målen i kap. högskolelagen1 9 §

erhålla musiklärarexamen skall studenten haFör att

och för läramppgiften relevanta ärnneskunskaper,goda-

de kunskaper och de färdigheter behövs för lärare för-attsom som-
skolansverkliga respektive frivillig musikundervisnings mål och

utvecklingenmedverka i verksamheten,av

självkännedomgod och social kompetens och därigenom förmåga-
lärararbetebedriva i samarbete med andra lösa de i sko-attatt samt

lan förekommande uppgifterna,

sådana insikter i pedagogik, Specialpedagogik, didaktik, psykologi-
och metodik krävs för bedriva den undervisning utbild-attsom som

inriktad elevvårdsproblem,ningen och lösa normalaär mot

belysaförmåga allmänmänskliga och övergripande frågoratt som-
existentiella frågor,och etiska jämställdhetsfrågor, miljöfrågort.ex.
internationella och interkulturella frågor,samt

goda personliga musikaliska färdigheter förmåga leda ochsamt att-
inspirera människor i alla åldrar och skapa musik ochutövaatt att
aktivt tilllyssna musik,

förmåga värdera musik medel för personlighetsutveckling,att som-
konstnärligt uttryck, kommunikationsmedel och medel för på-som
verkan,
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förmåga använda datorer och infonnationstekniskaandra hjälp-att.-
medel för inlärning och kunskap hur dessa hjälpmedel kanegen om
användas i undervisningen barn och ungdomar/elever,av

redovisat examensarbete i vilket ingår relatera de vetenskapli-ett att-
teorier studenten blivit förtrogen med till de kommande arbets-ga

uppgiñema.

gäller deHärutöver mål respektive högskola bestämmer.som

Slöjdlärarexamen

Slöjdlärarexamen kan utfärdas för inriktning textilslöjdmot
eller för inriktning och metallslöjd.trä-mot

Omfattning

Slöjdlärarexamen uppnås efter godkända kursfordringar minst 120om
praktisk-pedagogiskaDen delen utbildningenpoäng. omfattar alltidav

minst 40 poäng.

erhålla slöjdlärarexamenFör skall studenten ha fullgjort handleddatt
praktik.

examensbeviset skallI för vilken undervisning utbildningen äranges
avsedd.

Mål de allmännautöver målen i kap.1 9 § högskolelagen

erhålla slöjdlärarexamenFör skall studenten haatt

goda föroch läraruppgiften relevanta ämneskunskaper,-

de kunskaper och de färdigheter behövs för lärare för-attsom som-
verkliga skolans mål och medverka i utvecklingen verksamheten,av

god självkärmedom och social kompetens och därigenom utvecklat-
sin förmåga bedriva lärararbete i samarbete med andraatt samt att
lösa de i skolan förekommande uppgiñema,
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sådana insikter pedagogik, Specialpedagogik,i didaktik, psykologi-
och metodik krävs för denbedriva undervisning utbild-attsom som
ningen inriktad och lösa normala elewârdsproblem,är mot

förmåga belysa allmänmänskliga och övergripande frågoratt som-
existentiella och etiska frågor, jämställdhetsfrågor, miljöfrågort.ex.
internationella interkulturella frågor,ochsamt

färdighet i kunna planera och framställa produkt från idé tillatt en-
färdigt resultat och kunna utnyttja konstnärligt perspektiv,att veten-
skapliga teorier och beprövad erfarenhet vid bedömning produk-av
ter,

föraförmåga vidare och stimulera utvecklingen hantverkstra-att av-
ditioner,

förmåga använda datorer och andra informationstekniska hjälp-att-
medel för inlärning och kunskap hur dessa hjälpmedel kanegen om
användas i undervisningen barn och ungdomar/elever,av

redovisat examensarbete i vilket ingår relatera de teorierett att stu--
förtrogendenten blivit med till de kommande arbetsuppgiñema.

Härutöver gäller de mål respektive högskola bestämmer.som

Specialpedagogexamen

Specialpedagogexamen kan utfärdas för inriktning kompliceradmot
inlämingssituation, dövhet eller hörselskada, synskada ellermot mot

utvecklingsstörning.mot

Omfattning

specialpedagogisk efter fullgjordauppnås kursfordringarexamen om
minst 40 Därtill ställs krav på avlagd lärarexamen.poäng. annan

examensbeviset skall för vilkenI verksamhet utbildningen äranges
avsedd.

Mål utöver de allmänna målen i kap. högskolelagenl 9 §
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För erhålla specialpedagogexamen skall studenten haatt

kunskaperde och färdigheter förbehövs aktivt kunna arbetaattsom-
med ungdomarbam, och i komplicerade inlämingssituationervuxna

skola,inom såväl barnomsorg och vuxenutbildning habilite-som
ring/rehabilitering,

de kunskaper och förhållningssätt kompetens för undervi-som ger-
handledandesande, och rådgivande pedagogiska uppgifter avseende

personal inom barnomsorg, skola, vuxenutbildning och rehabilite-
ring,

förmåga använda datorer och andra infonnationstekniska hjälp-att-
medel för inlärning och kunskap hur dessa hjälpmedel kanegen om

i undervisningenanvändas ochbam ungdomar/elever, dennaav om
ingårkunskap inte i den tidigare avlagda lärarexamen,

redovisat examensarbete i vilket ingår relatera de vetenskapli-ett att-
teorier studenten blivit förtrogen med till de kommande arbets-ga

uppgiftema.

erhålla specialpedagogexamenFör med inriktning komplice-att mot
skallrad inlärningssituation studenten ha

kompetens undervisa människor med lindrigt begåvningshandi-att-
och andrakapp funktionshinder kognitiva, språkliga och/ellersamt

sociala och känslomässiga problem.

erhålla specialpedagogexamenFör med inriktning dövhet el-att mot
ler hörselskada skall studenten ha

de kunskaper och färdigheter behövs för undervisa döva ochattsom-
hörselskadade,

förmåga svårighet kommunicera med döva/hörselskadadeatt utan-
teckenspråk,på

kunskap sociala och känslomässiga utvecklingsproblem vid ti-om-
digt inträffad total eller partiell hörselskada vidoch hörselbortfall

i livet.senare

erhålla specialpedagogexamenFör med inriktning synskadaatt mot
skall hastudenten
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de kunskaper och färdigheter behövs för kunna undervisaattsom-
och handleda synskadade,

kunskap sociala och känslomässiga utvecklingsproblem vid ti-om-
digt inträffad total eller partiell synskada och vid synbortfall isenare
livet.

För erhålla specialpedagogexamen med inriktningatt utveck-mot
skalllingsstörning studenten ha

kompetens arbeta med och utveckla pedagogiskaatt förprogram-
människor med betydande begåvningshandikapp, förvärvad hjärn-
skada, uttalade psykiska särdrag, autism eller autismliknande till-
stånd,

kunskap flerhandikapp och god förmåga använda alternativaattom-
kommunikationsfonner.

gällerHärutöver de mål respektive högskola bestämmer.

Studie- och yrkesvägledarexamen

Omfattning

Studie- och yrkesvägledarexamen etteruppnås fullgjorda kursfordring-
sammanlagt 120 poäng.ar om

För erhålla studie- och yrkesvägledarexamenatt skall studenten ha
fullgjort handledd praktik.

Mål utöver de allmänna målen i kap.1 9 § högskolelagen

erhållaFör studie- och yrkesvägledarexamen skallatt studenten ha

förvärvat de kunskaper och färdigheter krävs för vägledaattsom-
och informera ungdomar och inför val framtida utbild-vuxna av
nings- och yrkesverksamhet i Sverige och utomlands,

förvärvat de kunskaper och färdigheter krävs för studie-attsom som-
och yrkesvägledare inom grundskola, gymnasieskola och vuxenut-
bildning kunna förverkliga dessa verksamheters mål medverkasamt
till utveckling verksamheten,av
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och utvecklingförvärvat goda insikter barns, ungdomars vuxnasom-
inlärning skolans uppgift i samhället,och samt om

förstå studie- yrkesvalspro-utvecklat förmåga analysera och ochatt-
utifrån identifiera olika individers ochdenna kunskapsamtcessen

och yrkesval,behov stöd för sitt studie-gruppers av
stödja övrig personal i deras studie- ochuppnått kompetens att yr--

kesorienterande insatser,

utvecklaförmågan samarbete med andra planera ochutvecklat iatt-
märmiskor med särskilda svårigheter irehabiliteringsprogram för

arbetslivet,

insikter betydelsen användningen ochförvärvat datorerav avom-
erfarenhet informationstek-informationsteknik i arbetslivet samt av

for information vägledning,niken och

ingår relatera teorierredovisat examensarbete i vilket deatt stu-ett-
förtrogen kommande arbetsuppgiftema.denten blivit med till de

bestämmer.gäller de mål respektive högskolaHärutöver som
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Sammanställning beslutar vad iom Vem som

fråga högre utbildningom

1 Vilka statliga ochuniversitet högskolor får finnas beslutarsom
riksdagen. Det finns 34 stycken. Anges i bilaga till1 hög-nu
skoleförordningen. Kommuner och landsting får anordna hög-
skola efter medgivande regeringen.av

2 Vilka fårexamina finnas t.ex. vilka lärarexamina beslutarsom
regeringen. Anges i bilaga till2 högskoleförordningen.

3 Vilka och högskoloruniversitet har utfärda vilkarätt attsom
beslutarexamina Högskoleverket. Regeringen beslutar i fråga

enskilda lärosäten. bilagaAv 3 framgår vilka lärosätenom som
har utfärda de olikarätt lärarexarnina.attnu

4 När elleruniversitet högskola fåttett utfärda vissrätt atten en
det styrelsenär beslutar det utbildningspro-inrättaexamen som
leder till dennagram som examen.

5 Regeringen har beslutat högskoleutbildningens grundstruk-om
dvs. grundläggande högskoleutbildningtur, att bedrivs i form av

kurser, dessa kan sammanföras till utbildningsprogramatt samt
det skall finnas utbildningsplanatt för varje utbildningsprogram.

dennaI skall vilka kurser utbildningen omfattar, denanges som
huvudsakliga uppläggningen utbildningen kraven på vil-samtav
ka förkunskaper studenterna skall ha för bli tillattm.m. antagna
utbildningsprogrammet i fråga. Vilka kurser och utbildningspro-

skall finnas innehållet i kursplaner ochsamt utbild-gram som
ningsplaner beslutar dock varje högskola själv den harom ex--

för den utbildningarnensrätt utbildningsplanen leder till; vi-som
dare gäller de examensordningen se 12 nedan.ramar som ger p.

Av Högskoleverkets beslut högsko-examensrätt, t.ex. attom
lan får utfärda grundskollärare 4-9, följer såledesexamen som

högskola tär ha sådan utbildning.att Uppläggningen och vilkaen
inriktningar, specialiseringar och ämneskombinationer densom
högskolan skall ha t.ex. gmndskolläramtbildning 4 9 med na--
turvetenskaplig inriktning, beslutar dock högskolan själv.
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varjebeslutashögskolornasoch organisation6 Universitetens av
skalldetstatsmakternafastlagtsläroanstalt. är attDet avsom

frågornaviktigaredebeslutarstyrelse,finnas omomsomen
dis-rektor,finnasocksåskallorganisation.högskolans Det en

ciplinnämnd etc.
januari 1999fr.o.m. dengälla 1skallordningEnligt den som
minst enfa-forskarutbildning inrättafâr hahögskolorskall som

forskarutbild-ochforskningförkultetsnämnd. Denna ansvarar
in-högskolan harintegrundutbildningförocksåning ommen

grundutbildningen. Omdenförsärskilträttat ett enorgan
finnasdetfakultetsnämnd måstetillgrundutbildning inte hör en

särskiltett organ.
Dethögskola organisation.beslutar sinvarjeI övrigt an-om

organisatoris-inresinhögskola finnervarjeviktigt att egenses
141.1996/97:egenaxt. prop.anpassad efter sinka form,

läroanstalt-heltidsstuderandeantaletför sammantagetMål7 per
iregeringenårligenbeslutasstuderandekategorierallaför av

helårsstudenterantaletocksåkanregleringsbrev. Där attanges
fo-förhållande tillminska iellerskall ökautbildningnågoninom

för stårregleringsbrevet 19973-årsperiod. attI t.ex.regående
ungdomspedagogiskochbam-helårsstudenter inom ut-antalet

förhål-minska iskallgrundskolläramtbildning 1-7ochbildning
period.föregåendetilllande

antalet avlagdalägstaskallhur många examinerasMål för8 som
iochriksdagentreårsperiodbeslutas förexamina angesaven

examensmålsådanaför sig;läroanstaltvarjeregleringsbrev för
4-9grundskollärarexamenförför 1999regleringsbrevetifinns

lärarutbildningar.övrigaförintegymnasielärarexamensamt men

bestämmelser förunder Gemensammaregleringsbrevet9 I anges
skallhögskolornavid högskolorgrundutbildning ut-att anpassa

välutbil-behovetområden därbildningsutbudeti riktning mot av
såvälgrundvalske påbörbedöms öka. Detarbetskraftdad av

högskolaRespektivebedömningar.regionalanationella som
ochgjortsbedömningarvilkaårsredovisningsinskall i somange

årligadessaGenommedfört.omprioriteringar dettavilka rap-
statsmak-utfalletfölja hurdepartementetkan motsvararporter

för denhögskolornaanvändsLADOKintentioner.ternas av
och antaletstuderandeantaletrapporteringenkontinuerliga av

poäng.avklaradeprestationer
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10 Varje högskola beslutar själv dimensioneringen olika ut-om av
bildningar. Besluten skall självfallet gälla deinom givna ramar-

dvs. Högskoleverkets beslut vilka högskolor harna, rättom som
utfärda olika lärarexarnina,att regeringens bestämmelser för de

olika högskolorna i regleringsbrevet se nedan ochom resurser
hur många examina skall avläggas, hur många studenterom som

skall finnas och det bör ske några förändringar i förhål-som om
lande till föregående period.

Enligt bestämmelser i regleringsbrev skall högskolor be-som
driver lärarutbildning samråda med Högskoleverket och Skol-
verket före beslut dimensionering olika ämneskombina-om av
tioner och inriktningar.

11 Resurser. Varje läroanstalt får angivet takbelopp för grundut-ett
bildningen i förekommande fall,samt, ramanslag för forsk-ett
ning forskarutbildning.och Takbeloppet har beräknats på grund-
val förväntat antal helårsstudenter och helårsprestationerav samt

ersättning för dessa. Ersättningsbeloppet skiftar mellanen ut-
bildningsområdena. För undervisningsområdet ersätt-ettanges
ningsbelopp, endast den praktisk-pedagogiska delensom avser

lärarutbildningen. Ersättningen för undervisningenav resten av
blivande lärare följer beloppet för respektive ämnesområde,av

humanistiska ellert.ex. naturvetenskapliga utbildningsområdet.
Respektive högskola hursjälv anslaget skallavgör användas.

Det innebär varje lärosäte själv beslutar vilkaatt olikaresurser
utbildningar disponerar. De beslutar också hur kostnademaom
skall fördelas och redovisas, vilket jämförelsergör att t.ex. av
kostnaden för viss utbildning mellan olika högskolor svåraären

göra.att

12 I examensordningen vilka krav den studerande skall haanges
uppjllt för få viss Denna återfinnsatt bilaga 3en examen. som
till högskoleförordningen och beslutas således regeringen.av
Examensordningen reglerar bl.a. utbildningens minsta omfatt-
ning. Den också kunskapsmålanger m.m.

Högskolan kan i utbildningsplanen ytterligare mål förange
utbildningen. Av kursplanerna, högskolan själv beslutarsom om,
framgår kunskapskraven för de olika och poängnivåema.ämnena

13 Behörighetskraven för kurser och utbildningsprogram regleras
regeringen i fråga den grundläggande behörigheten förav om

högskolestudier, vilken fastställd i högskoleförordningen.är När
det gäller särskilda behörighetskrav fastställs dessa Högskole-av
verket i fråga utbildningar vänder sig till nybörjare ochom som

2619-0986Amare...
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andrahögskola utbildningar vänder sig tillrespektive för somav
behörighetskraven uttrycks i formnybörjare. särskildaDeän av

standardbehörigheter.
högskoleförord-bestämmelser iRegeringen har också genom

tillämpas det finnsfastställt urvalsregler skallningen omsom
sökande utbildningsplatser.fler än

vilken detantagningsordning, iVarje högskola skall fastställa14 en
dels behörighet ochför ansökan,skall framgå högskolans regler

överklagas.mval, dels hur beslut fattas och

universiteten och högskolor-för högskoleservice biträderVerket15
studenterombesörja antagningpå deras uppdragatt avna genom

utrustningtill vissa utbildningar, upphandla samt attgenom ge
administrativa ochråd och service fråga juridiska, ADB-i om

frågor.

Överklagandenänmden uppgifthögskolan har tillför16 prövaatt
högre utbildningensöverklaganden vissa beslut inom den om-av

regeringen.råde. Vilka beslut får överklagas Avanges avsom
beträffandeså fallet bl.a.högskoleförordningen framgår äratt

vidtjänster, behörighetvissa beslut tillsättning antag-av omom
befrielsetillgodoräknande kurs,ning till utbildning, av omom

utbildningsbe-utbildningsmoment ellerfrån samt examens-om
vis. Nämnden har sitt kansli hos Högskoleverket.
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Jämställdhet, kön och könsteori i

lärarutbildning

Expertuppdrag för Lärarutbildningskommittén
Professor Inga Wernersson, Institutionen för pedagogik och didaktik,
Göteborgs universitet

Inledning

Nedan behandlas jämställdhet och könsteori kunskapsområdensom
med självklar plats i olika lärarutbildningar. Huruvida det handlar om

två eller flera distinkta områden kan diskutera, detärett, man men up-
penbart det frågor kan och skall behandlasär flera olikaatt som ur per-
spektiv. I lärarutbildning å sidan teoretisk universitetsutbild-som, ena
ning och å andra sidan yrkesutbildning, krävs växelverkan delsen
mellan teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter, dels mellan
norrnativa ställningstaganden och "fakta/distanserad analys. Detta är
inget skiljer jämställdhet eller könsteori från andra innehållsområ-som
den i lärarutbildning.

Nedan nedslag i vad jag just bedömergörs centrala områ-nu vara
den. Huvudbudskapet frågor jämställdhetär och kön bör komp-att om
liceras förenklas i lärarutbildningamaän vill öka kun-snarare om man
skapsnivån och behålla trovärdigheten i dessa frågor. Några enkla vä-

till synliga resultat för den enskilde läraren finns inte och har välgar
aldrig funnits. Trots detta har betydelsen könstillhörighet i utbild-av
ningssammanhang dramatiskt förändrats under några årtionden.

Sedan 60-talet har jämställdhetsmålet hela tiden varit närvarande i
det svenska samhället. däremotDet relativt och styckevisär sent som
jämställdhet också blivit angelägenhet i lärarutbildning. Diskussio-en

vad jämställdhet och vilka metoder för påverkanär ef-ärnen om som
fektiva har dock hela tiden förändrats. Nedan utgår jag ifrån dessaatt
förändringar föruttryck samhället, ickeoch minst kvinnorsär ochatt

olika situationer, förändrats, och förmäns betydelsen kön ochatt av
jämställdhet så företeelse detärär svårt förstå ochsammansatt att atten
överblicka alla dess aspekter. Detta leder till slutsatsen varje- elleratt
åtminstone de flesta på könssystemet ochsätt dess konsekven-att se-

för individer och individers relationerär värda på allvar. De äratt taser
formulerade märmiskor på världen olika perspektivsettav som ur
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innebärolika idéeruppfattat målet påoch/eller Detta ut-sätt. att som
tidigare.kommit Detinte alltid bättre devecklats änär somsenare

eller uttryckerkomplementäraofta olika teorierinnebär också äratt
insikter med olika 0rd.samma

använder jagjämställdhet i detta sammanhangtalarNär jag om
iNationalencykolopedin.finns Jäm-vida definitionmig den somav

ställdhet alltså:är

och kvinnor harrådatillstånd kan antingen när mänett som anses
ochmöjligheter eller försträttigheter, skyldigheter och när mänsamma

inflytande. begränsning till relationenoch Sinhar ställningkvinnor samma
under tidigt 70-tal påkvinnofåganfick begreppetmellan könen ettnär

politiskt måldebatt. Jämställdhet blevblev aktuell politiski ettsättnytt
ationalencykolpedin sid 2275förankring. "med internationell N

ijämställdhet och könkunskaperOlika sorters om

lärarutbildning

allmän-leva i visst samhälle,människa får, baraVarje ettatt engenom
till individerkönsstrukturen och relationeri hanterakompetens attna

sammanhang,funktionell i sittkompetensolika kön. Denna är menav
och fördomar.vi kallar vanföreställningar Endelvis sådantbestår av

tillkunna distansera sigkunskap förbehöverlärare attsortsen annan
till för-och möjligheteranalysera, förstådet invanda och därigenom se
förbehöver då lärareVilka kunskaper och erfarenheter,ändring. atten

olika utvecklartill elever köntillfredsställande bidrapå sätt attett av
både i förskola/skola/förutsättningar för bra livoptimala vuxenut-ett

livet därefterbildning och i
till utveckla elevernasbestå i bidraarbete härläraresEn attattantas

också i hög grad iolika områden,och färdigheter inomkunskaper men
välbe-generella utveckling ochfor elevensskapa goda betingelseratt

kunskap-betoning påelevernas ålder kommerñnnande. Beroende på
handlar ocksåvariera.generella utveckling Detsinnehåll respektive att

positivasjälvupp-bidra till derasrelationer till enskilda eleveriattom
främja de värdenhelhetrelation till elevgruppenfattning och i somsom

samhället.gäller i
inom lärarutbildningartillstånd skall rådaJämställdhet är ett som

försig skapa de självastuderande skall läraoch de när ansvararsom
också in-Jämställdhet/könsteori börutbildning/undervisning. ettvara

under-jämställdhet behandlas i olikalärarutbildning.nehåll i När temat
fortbildninglärarutbildning ellerivisningssammanhang ärt.ex. --

uttjatadreaktion detförvirrande. vanligreaktionerna ofta En ärär att en



1999:63SOU Bilaga 6 451

och föråldrad frågeställng. Diskussionerna blir ofta, detta,trots merän
heta. paradoxalaDetta förhållande kan ha med det finns be-göraatt att
hov och intresse diskutera utvecklaoch sitt kunnande och sinaattav
ställningstaganden, värjer sig någon talarännumotmen man som om
precis vad DärförRätt. det viktigt inte baraär detär nonnativaattsom
jämställdhet behandlas.

olika diskussionerI vilka kunskaper lärare behöver betonasom en
ofta han eller hon för undervisa inom ämnesområde inte klararatt att ett
sig litepå akta de eleverna skall lära sig. behöver,än Manmer som
hävdas det, undervisar mycket elever,även betydligtom man unga en
djupare insikt vad eleverna förväntas nå.än För kunna tänka själv-att
ständigt inom kunskapsområde och för kunna identifieraett att t.ex.
vari elevers problem består eller vilka möjligheter till variation i under-
visningen finns, så behövs kunskapsmassa med både bredd ochsom en
djup. viss erfarenhetEn tänka självständigt, kritiskt och kreativtattav
inom fältet också fördel. förhållerDet sig påär förstor sätten samma
de kunskapsområden handlar elevernas förutsättningar, villkorsom om
och möjligheter. Därmed gäller detta också den kunskap handlarsom

könvad betyder i skolan och i samhället. Könsteori och jämställd-om
het kunskapsområden se också Ds 1994:98är på sättsamma som
historia, engelska eller matematik. finnsDet för detta område basen av
vetenskaplig forskning beprövadoch erfarenhet, också period-men en
vis intensiv allmän diskussion i vilken kunskap utvecklas. Under 60-
och 70-talet påbörjades efter hand allt intensivare, forskningsarbeteett,
med fokus på samhällets könsstrukturer dessasoch betydelse för indi-
viden. finns därförDet betydande kunskapsmassa inom det områdeen

ibland sammanfattningsvis kallas genuskunskap eller köns-som
teori. Liksom inom de flesta fält denna kunskapsmassa inte fastär och
entydig. finnsDet många motsägelsefulla undersökningsresultat och
många olika teoretiska tolkningar inom rad olika vetenskapliga dis-en
cipliner.

Enligt lärarutbildningskommitténs direktiv gäller följande:

"Enligt skollagen skall den verkar skolan och vuxenutbildningeninomsom
främja jämställdhet mellan könen. För de blivande lärarna innebär detta

de behöver kunskaper skillnader mellan flickors och kvinnorsatt om re-
spektive pojkars och inlärning. Vidare behöver de anläg-mäns itränas att

jämställdhetsperspektiv på undervisningsämnen.sina "ettga
Kommittédirektiven sid 7

direktivenI begränsas de kunskaper blivande lärare behöver delssom
till sådant direkt skillnader mellan könen med avseende påsom avser
inlärning, dels träning i använda jämställdhetsperspektiv på under-att
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krävsvisningsämnen. detta skall möjligt dock vidareFör ettatt vara
i kunskap könperspektiv och det följande andraäventas typer av om

diskussion.tilltas upp
åtgärdsrapport från Utbildningsdepartementet 1994 DsI en

betonades jämställdhet kunskapsområde. Man1994:98 starkt ettsom
skriver:

jämställdhet fördjupade och breddade kun-"En för reellförutsättning är
medvetenhet könstillhörighetensskaper och erfarenheter ökadsamt omen

på djupArbetet nivåer skolan måste byggabetydelse skolan. på allai i
och pojkars olika förutsätt-kunskap könsskillnader och flickorsomom

och villkor. Jämställdhet skall konsekvens dettaningar synsättsom en av
kunskap-tvärvetenskaplig och sammanhängandeoch hanteras ettses som

attityder och värderingar på indivi-sområde och fråga enbartinte en om
19duell nivå. " s

här jämställhet/könsteoriframgått utgångspunktenSom ärävenär att
enbart eller i första handkunskapsområde, det handlar inteett ensmen

socialakönsskillnader. handlar förstå deförstå Det attatt om pro-om
efter reella ellermänniskor ordnas i sociala kategorieri vilkacesser

skapasolikheter. dessa används, förstärks ochförmodade I processer
bestämningarolika Addelson, 1994. Sålunda finnsskillnader slagav

innehållet i dessa be-kvinnligt och manligf i alla kulturer, menav
situation finns skillnaderstämningar kan variera mycket. givenI en

det val vill betonavi förstå och hantera,måste är ettmen om mansom
könen.skillnader eller likhet mellan

föl-ifrån vad just lärare kan ha särskild kanUtgår nytta avenman
jande kunskaper bli aktuellaolika typer :av

Generellt

värderingsfrågor politiska och moraliskaInsikter rörsomom ---
generella handlarhär också in ikön. Kön sätts ommer ramar som

människorsdemokrati, individuell frihet, respekt förmakt, rättvisa,
kan jämställdhetsfrågoflvärde sammanfattasDetta mensomosv..

innebörder i begreppet medborgar-diskuteras ocksånumera som
skap.

handlarInsikter det samhälleliga köns- lgenussystemet. Dettaom-
flerasamhället och kulturen ordnad med könhur ärom som en av

och kategorisering. har vid olika tid-grunder för ordning Detta
olikapunkter och i olika sammanhang uttryckts på sätt t.ex. som

Hit hörkönsrollssystemet, könsmaktsystemet eller genussystemet.
andrafrågor hur kön social kategori samspelar medockså om som
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dimensioner i den sociala ordningen klass, etnicitet, religi-t.ex. ras,
eller speciella individuella förhållanden handikapp elleron som

sexuell läggning.
Insikter betydelsen könssystemet för flickor och pojkarom av som-
individer. Hit hör bl.a. frågor identitet och självuppfattning. Hitom
hör också insikter samspelet mellan sociala och biologisystemom
d mellan kropp och samhälle.v s

Specifikt för skolan

Insikter hur könssystemet kommer till uttryck i skolan/klass-om-
social miljö och hur såväl skolan/klassrummetrummet som som

könssystemet skapats i förfluten tid och återska-av processer
pas/omskapas i Hit hör också insikter hur lä-nuet.av processer om
raryrket formats del det sociala könssystemet.som en av
Insikter hur könssystemet historiskt och i nutid påverkat ochom- - -

utfornmingenpåverkar skolans undervisningsämnen, inklusiveav
läromedlen, och de kunskapsområden skolämnenasutgörsom
grund.
Insikter hur könssystemet kan påverka alla led i de pedagogiskaom-

lärareFör handlar det bl.a. organisation under-processerna. om av
visningssituationen, val och presentation stoff, val arbetssättav av
till bedömning prestationer. eleverna handlarFör det bl.a.av om om
upplevelse position och identitet i klassrummet/skolan samtav mo-
tivation och intresse för olika kunskapsområden/ämnen.

Ovanstående lista inte de olika ingångama i denuttömmer omfattande
kunskap kön finns och fortfarande under stark utveck-ärom som som
ling. Nedan skall del de kunskapsområden kan antasen av som vara
väsentliga i lärarutbildningar tas närmare.upp

Könssystemet och demokratin jämställdhet som-
värdeñåga

Läroplanens formulering skolans värdegrund innefattar jämställdhetav
mellan kvinnor och på följandemän sätt:

"Skolan har viktig uppgift det gäller förmedla och hos elevernanär atten
förankra de värden vårt samhälle vilar påsom

Människolivets okrânkbwhet, individens frihet och allaintegritet, män-
niskors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och solidaritetmän samt
med och de värden skolan skall gestalta och förmed-ärutsattasvaga som
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kristen tradition ochden förvaltatsmed etikla. överensstämmelse1 avsom
rättskänsla,individens fostran tilldettavästerländsk humanism sker genom

Lpf" Lpo,tolerans och ansvarstagande.generositet,

två elleråtminstone debegrepp har underJämställdhet tresenastesom
jämställdhetinnebördenden specifikadecennierna gettssenaste av

i den meningJämställdhet,kvinnor ochmellan män. som angavs ovan,
människorsgrundantagandet allademokratiskaaspekt detär omaven

värde.lika
jämställdhetvärdefråga, dvs.främstJämställdhet först ochär omen

efter-till måloch därmedönskvärt tillståndbeskrivs görs ett attettsom
tillståndet.i det jämställda Jäm-positivt värde lagtsharsåsträva ett

jän1likhet, diskute-generella begreppetkan, liksom detställdhet mer
mellan lika möj-här skiljaperspektiv. kanolika Man ävent.ex.rats ur

jämställdhetpå kanlika resultat. Tillämpatligheter och säga attman
kvinnoroch pojkar respektiveflickorsidan handlardet å attom geena
därige-utvecklas maximalt ochförförutsättningaroch attmän samma

Å den andra sidan"konkurrenskraftiga" inom alla områden.blinom
för.respektive kön står Detvärderingen dethandlar det av somom

detvärderas alltid högremed manlighetförknippas nästan änsom
för könsindel-basala kriterietmed kvinnlighet. Detförknippassom

kunna föda barn.kommer inte Dettaförändrasning kan inte män att-
utplånas helt. Uppmärksam-efter kön inte kankategoriseringengör att

och bådedärför dubbelriktadjämställdhetsarbete måsteheten i vara
och utveckla formerkonstruerade skillnadergälla brytaatt som gerner

skillnader finns eller därfall reellai de därrättvisa åt båda grupperna
önskvärda.konstruerade skillnader är

sinmellan könen kanjämställdhetkan ocksåMan ta ut-säga att
finns därföri individen.i könskategorin eller Detgångspunkt motsätt-

den in-och 1997. OmGannemd Wernersson,ningar begreppetinom
hän-särskiltbehövs knappast någotjämställdheten betonasdividuella

de oändligt mångadå barasynstagande till just kön. Kön är egen-en av
farmstill.skall hänsyn Dettaindivid har ochskaper synsätttassomen

jämställdhet mellanför grundskolan.. Omi års läroplan1962t.ex.
mellan könen-bestående skillnadenblir dock denkategorier betonas

rättvis fördelningtydligare.födande och amning Engraviditet, av-
jämställdhet. den tidigaavgörande för Ibarnen blir dåföransvaret

Baude,se 1992, Mo-könsrollsdebatten detta uppenbart t.ex.var ,
självklart i 1969det ocksågrundskolans delberg, 1961. För t.ex.var

fördelning imellanför grundskolan. Balansenläroplanårs ansvarav
lyftes framsamhällslivdeltagande i arbets- ochochhemmet genom

för alla.och hemkunskapbarnomsorginförandet ämnen t.ex.somav
talar iLpo 94jämställdhetförändrats och denhar ärDetta man omnu
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för inte familjeansvari-oberoende individer på arbetsmarknaden.mer -
båda könen.ga av

relativaSverige har nyligen kvinnors och positioner i olikaI mäns
dimensioner i den k Kvinnomaktutredningen. framgårHärutretts atts
kvinnor kategori med avseende på arbetsfördelning, maktfördel-som
ning och ekonomi fortfarande diskriminerade dvs. det inte finnsär att

könstillhörigheten i sig kan förklara kvinnornågot än attannat som
mindre får ekonomiska belö-arbetar har till och lägresägaatt ommer,

faktiskaningar Samtidigt dessa förhållanden betydermän.än ärsom
strukturella orättvisan har detinte den alla bättre i allamänatt avseen-

iden alla kvinnor. För närvarande finns många länder, däriblandän
Sverige, utveckling flickor klarar sig bättre pojkar i sko-änmot atten

kvinnor andel inomlan och allt den högre utbild-utgör störreatt en
förhållandeningen. indikation på vikten jämställdhetDetta är atten av

enbart till kvinnofråga.inte gör en

Innehåll lärarutbildning -jämlikhet värdejiågai som

diskussion innebörder i jämställdhetDen ärantyttsom som ovan av
central betydelse i lärarutbildning. Med avseende på"värderingsfrâgor
drar ibland slutsatsen de handlar människors känslor,att mer omman

kunskaper. I "En värdegrundad skola Ds refereras1997:57än om
enkätfrån till lärarutbildningarna i landet. Ettsäntst.ex. en somsvar
mycketpå frågan hur tid anslås till övergripande mål lyder:svar som

"Demokrati, jämställdhet, etik och liknande kan läsa tillinget sigär man
eller undervisas frågor undervisningsobjekt...Dessa ingaär utanom.
måste internaliseras de blivande lärarnas dagliga liv. avgörande förDeti

lärarkandidaterna lär detta område den utbildning de självasig attom
genomgår demokrati och goda etiska förhållningssätt. Detgenomsyras av

ojrånkomligt lärarutbildningen avseende,normerande dettaiär äratt vare
lärarutbildare medvetna det eller " citerat på sid i75 Dssig vi är om

1997:57

ståndpunkt torde ha sin grund bl.a. i det ofta etiskt tvek-Denna äratt
och/eller resultatlöst undervisa de rätta åsikternasamt att om omsom

de i sig odisputabla fakta. sak kunskaperDet är att omvore en annan
samtida och historiska förhållanden påverkar ställningstagandensom
och prövning olika ståndpunkters hållbarhet bör väsentligtutgöraav
innehåll i lärarutbildning. Därför skulle kunna hävda att t.ex.en man
Kvinnomaktutredningens slutbetänkande viktig iär texten samman-

betyder värdeaspekten jämställdhetsperspek-hanget. Detta även att av
tivet måste kunskapsfråga. olika individer kommerAtt attsom enses
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dra olika slutsatser stoffpå grundval det de studerar dedvs. attav
kommer skildaha individuella värderingar fråntar lärarutbild-inteatt
ningen för förse dem med goda kunskaperett stort attansvar om sam-
hälleliga förhållanden respektive goda färdigheter i analysera ochatt
hantera värdefrågor.

komplikation till lärarstuderandeEn har olika individuella värde-att
ringar de i sin yrkesutövning lärare måste ansluta till denär att som syn
på jämställdhet mellan könen uttrycks i läroplan och skollag. Detsom

sannolikt majoriteten de lärarstuderande och utbild-är är,att av genom
ningen förblir, positiva till jämställdhet generellt plan. Det är närett
det kommer till tolkningama i olika konkreta sammanhang, detärsom

sannolikt meningarna kan gå isär. Emellertid finns det på den-mest att
nivå ofta inte heller några klara direktiv eftersom de politiska beslu-na

värdegrund i allmänhet inte detaljerade.kan Någraten om vara exem-
pel på förhållanden där konflikter både mellan och inom individer kan

följande:förväntas är t.ex.
jämställdhetsprogram för skolan först formuleradesNär 1970runt-

fanns antagande det främsta för jämställdhetett att argumentetom
det fömuftigt och bra för alla. Det sågs dåärär att ettsom gemen-

projekt för kvinnor och eftersträva lika villkor. Blandmänsamt att
de delvis nedslående erfarenheterna från jämställdhetsarbetetannat

under denna period makt i fokus för diskussionen. Maktskill-satte
nadema mellan könen har sedan förblivit kämfrågan. inne-Dettaen
bär bl.a. kvinnor och ställer sig eller kommer ställasmänatt att mot
varandra och faktiskt har objektivt olika intressen i många samman-
hang. Jämställdhetsfrågan därigenom aldrig någon harmoniskär
fråga. många både individuellaDen och strukturella kon-rymmer
flikter, vilket leder till undviker den kan.gärnaatt man om man
Både lärarutbildningen och skolan organisationerär delar ettsom av-

inte bara motverkar också bekräftar och förstärkersystem utansom
samhällets ojämlika könsstruktur. det förhållandet könsför-Bara att
delningen flestai de lärarutbildningarär skev ibland skevmycket-

illustrerar detta. Hur hanterar jämställdhet i undervisningenman-
studentgruppen helt eller enkönad problem i sig.när är nästan är ett

Varken skolan eller lärarutbildningama kan i sig själva betecknas
förebildliga. blir alltså oftaDet uppenbar skillnad mellansom en

liv.lära och
Det ökade inslaget i skolan elever, har sin hemhörighet iav som-
andra svensk kultur/religion, innebär det finns elever, harän att som
starkt avvikande uppfattning kvinnors och roller i samhäl-mänsom
let. Elever med etniskt har självklara tillannat rättursprung samma
respekt och åsiktsfrihet, elever med svenskt samtidigtsom ursprung,

jämställdhet mellan könen viktig del värdegrunden iärsom en av
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den skolan. kunna värderingsvenska Att för och samtidigtstå en re-
spektera hardem oförenlig värdering blir alltså viktigt försom en
många lärare i deras yrkesutövning.

Sammanfattningsvis har betonats jämställdhet värde-ävenattovan som
fråga kunskapsområde och det har betydelse för utformningenär ett att

lärarutbildningama; på följandeT.ex. sätt:av
utbildningarna bör finnas särskilda kurser därI studerar ideolo-man-

gier och värderingar och deras utveckling och sammanhang. Jäm-
ställdhetsideologier ingår del i sådana kurser.som en

lära sig använda de finns för analysAtt redskap kritiskatt som av-
olika ideologier och ståndpunkter kursinnehållär ärett annat som

Ävenangeläget. här bör jämställdhet/könsperspektiv del i ettvara en
sammanhang.större

Jämställdhetsfrågan alltid laddad med intressemotsättningar och skallär
inte framställas okontroversiell.som

samhälleliga könssystemetDet

Ovan har jämställdhet värdefråga beskrivits kunskapsom-ettsom som
råde i lärarutbildning. förstå värderingar och förFör själv kunnaatt att

ställning framhållits,behövs, kunskaper hur den socialata som om
verklighet vi lever i Kunskaper könssystemet, dvs.ut.som ser om om
hur kön de olika kategorier formar den sociala organi-som en av som

försationen, grund bättre förstå varför eleverna beter sigär atten som
de i klassrummet. Teoretiskt begrepp makt och socialgör är över-som
ordning/underordning centrala i analysen kön social kategori.av som
Konkret och empiriskt arbetsfördelning i yrkesarbete och i familjen,är
fördelningen makt och ekonomiska tillgångar, inflytande ochav syn-
lighet i det offentliga livet några de faktorer brukar lyftas framav som

vill beskriva, analysera och förstå jämställdhet. Emellertidnär ärman
också vadpå värdefull kunskap och vad eftersträ-är ärsynen som som
vansvärda egenskaper delar det samhälleliga könssystemet. Språketav

bärare våra föreställningar världen, liksom kulturellaolikasom av om
yttringar konst, musik, litteratur och vetenskap företeelserallaärsom

präglade könssystemet. kan fortsätta uppräkningenMan tillsärsom av
den innefattar praktiskt allt. Slutsatsen bli enkel. Alla under-taget som
visar bam och ungdomar eller behöver sini utbildning ha fåttvuxna- -
möjlighet studera olika företeelser i samhället könsperspektiv.att ur

gäller minst de lärareDetta inte undervisar i naturvetenskapligasom
och tekniska och inte har denna förhållningssätt i sinämnen typsom av
utbildning i undervisningsämnena.
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Kunskap behandlar sociala könsperspektivstrukturer finnssom ur
både inom specialiserad kvinno- eller köns/genusvetenskaplig forsk-
ning och inom flertal samhällsvetenskapliga och humanistiskaett äm-

Betoningen jämställdhet och könsperspektiv kunskapsom-nen. av som
råden innebär det här inte handlar nonnativt entydiga kunskaperatt om
och ståndpunkter. de disciplinerInom vetenskapligt sysslar medsom
dessa frågor finns många och inte sällan motstridiga teorier utvecklade.

kunskapsområde skiljerDetta sig därvid inte från andra inom det sam-
hällsvetenskapligt/humanistiska fältet.

Vad betyder detta för Iärarutbildningarna

Universitet och högskolor erbjuder inom olika discipliner enstaka-
kurser olika längd behandlar köns-/genus-/jämställdhets-av som

kvinnofrågor.eller Sådana kurser bör kunna valbara i lärarut-vara
bildningar och rekommenderas för intresserade studerande. Lärarut-
bild-ningama bör också kunna efterfråga/initiera sådana kurseratt
utvecklas inom ämnesområden där de behövs inte finns.men

sådantKanske Matematikens utveckling och samhälleligasom
användning könsperspektivur
Specifikt inom lärarutbildningama kan också kurser utvecklas som-
fyller behov fördjupade kunskaper inom detta område hos bli-av
vande lärare. Sådana kurser kan då med fördel också föröppnavara
redan verksamma lärare och andra kategorier. oftaDet är storen
fördel med studerandegrupp med varierande erfarenheter. Deen
äldre med yrkeserfarenhet bidrar med just sina erfarenhe-konkreta

bidrar med sin ochDe ungdom med påter. sätt attyngre nya se pro-
blem och frågeställningar.

finns inte någon enkel relation insikterDet mellan vad kön bety-om-
der strukturell nivåpå och kompetent handlande i klassrummet. Det
kan lika kränkande för individen och lika destruktivt fört.ex. vara
undervisning könstillhörigheten betydelse, denatt stor attges som
negligeras. lärare bör alltså kunskaperEn ha betydelsen könom av

strukturell nivå,på i relationerna mellan människor och för indivi-
den och dessutom känslighet föruppövad könstillhörighetennären

relevant hänsyn till och den inte det. Olika kur-är att när ärta
ser/moment skulle kunna utformas där detta problem uppmärksam-

och övas.mas
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kvinnoyrkeläraryrketJämställdhet och som

vad lärareperspektivetjämställdhet berörtshuvudsakhar iOvan enur
jämställdhetUnder avsnittetelever.undervisa sinaförbehöver att om

skola lärarut-såvälnämndes kortvärdegrundendel att somavsom en
könsför-därförjämställdhetsperspektivproblematiskabildning attär ur

alternativt studen-eleverlärarebland såvälofta skevdelningen är som
till lärarut-rekryterasbehövaskulle flerförändra dettaFör mänattter.

särskiltrealisera. Ettsig svårtvisatsnågotbildningama, att pro-som
till uttrycklätt kommerordningen såojämställdadenblem här är att

Kvinnors1979.och Lander,förändra Wernerssonförsökenockså i att
därföri kantenskall inteläraresjälvförtroende attt.ex. mannaggassom

alltsåmåstefler manliga lärarevill harekrytera män Omvill manman
värde.ochkvinnors kompetensifrågasätterintemetoderanvända som

kränk-detärgivetvis ha högre lön,villKvinnliga lärareT enmenex:
till yrket.kommerförst flerfå detskulle kunnade männing att om

bör beaktasläraryrketandra aspekterdock ocksåfinnsDet somav
jämställdhetsperspektiv.ur

klasslä-bärslärartraditioner,två olikaoftatalarMan upp avsomom
grundskollä-nuvarandedenämneslärare. Trotsrespektive att t.ex.rare

lärartraditionema påtvåförena deförsökrarutbildningen ettär attett
grund-skolformerolikaförsök förenadet attsätt motsvarar somsom
kvar itraditionernafinns de olikagymnasieskolanochskolan utgör
hellerdistinktion inteuppgift.skolanspå Denna ärolika sätt att se
kvin-grad läraryrketi högreKlasslärartraditionenkönsneutral. är som

läroverket i hög-sina imedämneslärartraditionenmedan rötternoyrke,
sig ock-avspeglarmansyrke.läraryrket Dettagrad representerar somre
detIcke förvånandelärarutbildningar.olika äm-i äri andelenså män

det ocksålön. Kanskeoch högsthögst äm-har ärneslärama statussom
undervisninghurdiskussionendominerar ineslärartraditionen, omsom
innehålla.följaktligen bör Enlärarutbildningenoch vadbedrivasbör

det här intetraditionernamellan de tvåfinnsskillnaderrad olika som
lyftasskall dockaspektuppehålla sig vid. Enanledningfinns någon att

stadium eller ivilketingår,yrkeskompetensläraresfram. I oavsetten
ämnesmässigadidaktisk-pedagogiska ochgäller, delsdetvilket ämne

undervisningen, delsdenfärdigheterochkunskaper renaavsersom
elevernaoch färdigheterpsykologiska kunskapersociala och avsersom

Ämneskunskaper didak-och i viss månindivider och som grupp.som
enskildeinlärning hos denaktivföljdkunskapertiska antas avvara en
bearbet-medvetna val ochansträngning,alltsåochläraren sprungna ur
ellerpsykologiska,sociala ochinnehåll.specifikt Denning ett omav

nödvändig delocksåkunskapsocio-emotionella,vill ärså ensomman
medfödd ochoftaförmodas däremotkompetenslärares varaenav
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därför inte kvalifikationsgrad och värde. Särskilt sådanav samma anses
kompetens kvinnliga egenskaper. förLärare barn vittnarvara yngre

det de socio-emotionella delarnat.ex. är yrketatt deärom mestav som
ansträngande och frustrerande Garmerud, 1998. jämförelseI förbe-är
redelser och genomförande renodlad undervisning nöje ochettav en
stimulans. lärareDe Gannerud intervjuat påpekar hur viktig erfa-som
renhet och medveten reflektion för det socio-emotonellaär arbetet. De
talar också de lär sig allt med åren,att ocksåom attmer men man
skulle önska och behöva sig teoretiska kunskaper.mer av

Vad betyder detta för lärarutbildningarna

iI utbildningen där reflexionermoment det yrkesvaletöver egna-
ingår bör det alltså klargöras läraryrket varken det gälleratt när-
tradition eller nuvarande praxis könsneutralt. Historiskaär studier-

läraryrket kan insikter de nuvarande villkoren.t.ex.av ge om
Det väsentligt blivande lärare fårär möjlighet fördel-att att attse-
ningen makt och inom yrket ingår i där oftaststatus mönsterettav
det kvinnliga nedvärderas och det manliga uppvärderas. Detta

in de blivande lärarnasätter själva i sammanhang och kanstörreett
bidra till självförtroende och utvecklingsmöjligheter bli medve-att

hur strukturella förhållanden kan konkretiserasten i denom egna
vardagen.
Rekrytering till olika lärarutbildningarmän där de försvin-nuärav-
nande få. Detta gäller utbildning till förskollärare, 1-7-lärare och

del andra lärarkategorieräven inte haren matema-som
tisk/naturvetenskaplig inriktning.

Betydelsen kön i pedagogiskaav processer

Ovan har betydelsen jämställdhet värdefråga respektive bety-av som
delsen kön på struktumivå beskrivits och vissa slutsatser har dragitsav

hur dessa kunskapsområden kan komma och behandlas i lärarut-om
bildningar. det följandeI skall jag hur blivande lärare skall för-ta upp
beredas hantera kön och jämställdhet i pedagogiskaatt iprocesser mer
avgränsad mening. kommerHär jag då behandla 1 hur kanatt man se
på könsskillnader i begåvning/inlärning hur2 kön kan relateras till
olika kunskapsområden 3 hur kön kan relateras till undervisningsfor-

och hur kön4 ingår i det sociala spelet i klassrummet och hurmer
detta kan relateras till den pedagogiska processen.
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begåvning/inlärningkönsskillnaderkan påHur iman se

inlämingskapacitet och kun-könsskillnader i begåvning,Frågan om
ständigt återkomman-och gammal,kompliceradskapsmönster är men

ofta oklartdelvis i detKomplexiteten bestårde. äratt avserom man
formerna för inlärning ellerbegåvning,för inlärningförutsättningar

och därförsvårt studerainlärning. minstresultaten Det är attsomav
dvs. kunskapsprestationerinlärningbeskrivet resultatenärmest avav

forskningfrån dennai resultatenMed utgångspunktolika slag. typ av
könsskillnader i in-frågantill och med kunna hävdaskulle att omman

icke-fråga Rosén,inlärningens resultati meningenlärning är en
övergripande slut-vanligasteWillingham och Cole, 1997. Den1998,

genomsnitt-det finns vissanämligenförefaller ävenattsatsen omvara
ocholika kunskaps-i resultat påliga skillnader mellan könen typer av

respektive könindividuella skillnadernaså debegåvningstest inomär
empirisk grund förfinns alltså mycketbetydligt Det att,större. tunn

undervisningsmetodväljabegåvningsskillnader skäl,med t.ex.som
flertaletöverväldigandehelt klart detkön.eñer elevernas Det är att

föreställningarna köns-visar de vardagligastudierempiriska att om
Rosén,allmänhet överdrivna Halpem, 1986,storlek iskillnademas är

biologiskaCole, AntagandenWillingham och 1997.1998, attom
fram-pojkars möjligheter tillavgörande för flickors ochskillnader är

torde kunna lämnas därhän. Ii skolan se Ds 1994:98gång ettt.ex.
of Educatio-of art Handbooköversiktsarbete the thestatesent om -

i denna fråga:frånnal Psychology 1996 säger man

for gender dijferencesdifferences explanationsfor brainThe arguments as
specificfocustheir focus.greatly Some investigatorsin very areasonvary

band of fibers thatof callosum, thesuch theof diference, sizeas corpus
differ-focus globalhalves of the brain. Otherstheconnect two on more

hormonesIaterality due prenataldijferences the brainsuch in toences as
These theoriespuberty .diferences maturationin rate at areor

mixedevidence . Incontroversial and thepresently supporting gen-
alike than different .females have brains thatmales anderal are more

thatchallenged theresearch hasFurthermore, assumptionrecent common
knowInstead,relatively invulnerablethe brain experience.to we now

bygrowth influencedplastic and thatthat the brain environ-itsvery
Martin och Fabes, 1996.Eisenberg,ment.

och poj-skillnader mellan flickorupptäckerbetyderDetta näratt man
prestationsskillnader så kan dessaavseendeklass med påkar i t.ex.en

förlärareopåverkbar biologi.avfärdas Dettainte attettger ansvarsom
påverka eleverförhållanden i klassrummet kanidentifierakunna som

organi-handla hur klassrummetnegativt. kanendera könet Det omav
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och hur relationer mellan elever och elever och lärare utformas,seras
det kan handla urvalet stoff eller val metoder i undervis-om av om av
ningen.

Vad betyder detta för lärarutbildning

En blivande lärare bör i sin utbildning bli bekant med forskning oli-av
ka slag, biologisk, psykologisk, pedagogisk, behandlar inlär-t.ex. som
ning bl.a. könsperspektiv. Undervisningen inom områden dettaur av
slag bör i lärarutbildningen sådan den förgrund kritisktatt attvara ger
granska och ställning till forskningsfynd. börDen också relaterasta nya
till konkreta situationer så den grund för analysera vadatt attger en

händer i specifikt klassrum.ettsom

kön relateratHur till kunskapsområdenär

Ovan har jag avvisat beständiga biologiska könsskillnader i inlärning,
för utformningengrund skolans undervisning. Detta medärsom av

nuvarande kunskapsläge den enda rimliga ståndpunkten. Elevens
könstillhörighet för den skull inte orelateradär till inlämingssituatio-

vad händer där och vilka resultaten blir. finnsDet fastnen, t.ex.som
föreställningarrotade olika kunskapsområden tillhör detattom ena

eller det andra könet. Vilken etikett visst undervisningsinnehållett
har påverkar kvinnliga och manliga elevers självförtroende, motivation
och förhållningssätt olika. delEn mekanismer detta slag kanav vara
uppenbara och självklara, medan andra mycket subtila.är

feministiskInom forskning, bl.a. inom vetenskapsteori Harding,
1986, Keller,l985, har visat hur naturvetenskapen kant.ex.man ses

i vissa avseenden manliga konstruktion". kunskapsom-Ingetsom en
råde består enbart könsneutrala fakta, formas valetutanav genom av
perspektiv, frågeställningar förhållningssätt.och Det kan hävdas detatt

i sådana i utformningenär kunskapsområden köns-processer av som
skillnader skapas i skillnader i individuell förmåga.än Dettasnarare
kan beskrivas det könsdifferentierade samhället också kommerattsom
till uttryck i hur olika vetenskapliga discipliner- och därmed i förläng-
ningen också skolämnen utformas och Staberg 1992presenteras.-
finner i sitt arbete könsskillnader i naturvetenskapligat.ex. iämnenom
högstadiet flickorna pojkarna söker djupare förståelseatt än ochmer
sammanhang. Pojkarna tycks ha avslappnad lekfulloch inställ-en mer
ning. Sådana skillnader kan givetvis bero på generella könsskillnader i
förhållningssätt till lärande, kan också tolkas pojkarnaattmen som
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upplever dessa områden "sina", de för flickornamedan "de and-ärsom
ras.

det gällerNär matematisk/naturvetenskapligat.ex. ämnen är
käminnehållet i huvudsak könsneutralt. Det hävdasvårtär att att
matematiken i sig själv könsdiskriminerande eller formad efterär
manlig modell. Här kan det istället handla eller mindre subtilaom mer
föreställningar lämplighet tillgängligheteller för individerämnetsom

olika kön. kan finnasDet antaganden vad och användsämnet ärav om
till, riktiga eller felaktiga, på olika inbjuder ellerär sättsom men som

individer olika kön intressera sig. ellerutestänger De små obe-attav
fintliga könsskillnader i prestationer inom matematikt.ex. som numera
finns i skolan kan på intet förklara kvinnors ointresse för högresätt stu-
dier i matematik. Skillnader mellan olika kulturer med avseende på an-
delden kvinnor inom denna studier indikerar också köns-typ av

socialt/kulturelltstämpeln bestämd.är

Vad betyder detta för lärarutbildning

Att kunskapsområden kan könsbestämda bör uppmärksammas ivara
lärarutbildning både med avseende blivandede lärarnas studieregna
och med avseende på hur skolämnen för framtida elever.presenteras
Det blir fråga reflektera könstillhörighetenvad betyder föröverattom
den relationen till olika och hur denna, liksom könssyste-ämnenegna

i sig, bidrar till forma olika förhållningssätt hos elever.met att

detHur ingår kön sociala spelet klassrummeti i

de sociala relationernaHur mellan eleverna och mellan elever och lära-
i klassrummet utvecklas för enskilda elevers kunskaps-utgörre ram

och personlighetsutveckling. elevernas könAtt kan ha betydelse för
vilka möjligheter denna många gånger beskrivetärram ger

Öhrn,Wernersson, 1977, 1991, Staberg, 1992, Dalenius, och1997
ingår i flestade människors common sense. Nedanstående f°ar ses

exempel på aspekt de könsrelaterade sociala iett mönstrensom en av
skolan. de flestaI studier har funnit det vanligaste mönstret ärattman

pojkarna dominerar klassrumssituationen, detär inte helt själv-att men
klart vad detta innebär. Pojkarnas dominans består bl.a. i de fåratt mer
tid och och deras intressen avgörande för valetärutrymme attmer mer
stoff. Beroende vilket sammanhang dessa iakttagelser in i blirsätts
tolkningama olika. Sålunda har med utgångspunkt i flickors bättreman,
skolprestationer och "skolanpassning, ibland tolkat detta mönster som
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iuttryck för pojkarna inte finner tillrätta detfemininiseradesigett att
klassrummet. stadierGenom huvuddelen lärarna på lägre äratt av
kvinnor klassrumsmiljön och skolans krav blirantar attman
kvinnliga och därmed lättare för flickor leva till. Pojkamasatt upp

handlardominans i själva verket de bråkar därför derasatt attom
behov inte tillgodoses. tolkning med andra utgångspunkterEn säger
istället det verkligen handlar dominans och pojkarna tillåtsatt attom

därför den socialadominera de därmed befäster ordningen medatt
manlig överordning och kvinnlig underordning. Relationema mellan

kvinnors och inflytande i samhället ioch positionermänsvuxna ar-
betslivet bl.a. indikationer på den tolkningen ärantas attvara senare
den korrekta. tredje tolkning observeradeEn mönstertyp av av samma
innebär skillnader mellan flickors pojkars i klass-och sättatt att vara

primärt behöver dominansinte handla överrummet av enom grupp
Skillnaderden andra. i sociala förhållningssätt, i förstat.ex. om man

relaterar sig till eller till positioner i den sociala struktu-hand personer
innebär olika handlingsmönster blir rationella. Till detta kom-attren,

variationen aldrigockså mellan klassrum kan Det äratt stor.varamer
vidare frånmöjligt dra slutsatser på aggregerad nivåmönsteratt utan

enskilda klassrummet.till det Låt mig exempel på detta ett senare.ner
autentiskt fall i gymnasieklass.sigDet rör ettom en

kvinnlig lärare önskade, utifrån insikter flickors och pojkarsEn om
klassrumspositioner, stödja flickorna. ville flickorHon ge samma upp-
märksamhet pojkar och flickor hävda sina intressen.uppmuntra attsom
Elevernas reaktioner blev dock inte vad hon Flickorna partiväntat. tog

behandlade.för pojkarna, de ansåg orättvist Flickorna intesom var
för det stöd lärare dem. Effektentacksamma deras ville goda in-ge av

tentioner ijämställdhetens blev alltså inte de tänkta. Varför blevnamn
naturligtvis möjligheterde inte det Det svårt någraär säga, äratt men

följande:
Eleverna har inte genomskådat och förstår inte lära-könsmönstren-

intention.rens
Flickorna identifierar sig med sina manliga, jämnåriga klass-mer-
kamrater med den äldre läraren kön. upplever inteDeän sammaav

allierad.henne som
pojkdominansKanske finns inte problemet med i just denna klass-

flickdominerad.Klassen antalsmässigt har kanskeLärarent.ex.var
övergeneraliserat och beskrivna alltidantagit gällermönsteratt

förhållandena specifikaoch inte förmått i denna klass.se
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Vad betyder detta för Iärarutbildningarna

det förstaFör betyder det det särskilt viktigt i yrkesutbildningäratt en
i förstå skillnaden mellan generell, teoretisk kunskapstränasatt attman

och praktisk handling. lärarutbildningarI det därför viktigt detär att
normativa budskapet inte undan det kritiska förhållningssättet.tränger
Olika teorier och olika tolkningar måste därför behandlas. Träning i att
analysera förhållanden i enskilda klasser/situationer och därvid använ-
da, inte slaviskt följa, teoretiska förklaringar och insikter. dettaAvmen
följer, föga originellt, detär nödvändigt det sker samspelatt näraatt ett
mellan teori och praktik. Osmält och starkt normativ teori kan, isom
exemplet leda till skada Bara praktik teoretiskän nytta. utanovan, mer
insikt reflexionoch kan å andra sidan innebära omedvetet vidarefö-ett
rande vanföreställningar och fördomar.av

Ytterligare aspekt sociala relationer bara skall nämnas ären av som
sexuella trakasserier. företeelseDenna kan naturligtvis betraktas som

form mobbning, det form där könsrelationer i fokus.är ären av men en
effekt kvinnornaEn i många lärarutbildningar i så majo-att är storav

ritet lärarstuderande i vissa i studiesituationenär litenatt program ger
övning i vissa former relationer mellan kvinnor och Fallmän.av av
sexuella trakasserier inte oftauppstår ienkönade och proble-grupper

kan därför glömmas bort inteoch bli föremål för diskussion medmet
avseende på hur upptäcker åtgärdaroch sådana företeelser i sko-man
lan.

kanHur kön relateras till undervisningsformer

har könsskillnaderOvan i förutsättningar, kunskapsinnehâllets könseti-
kettering och sociala relationer mellan könen behandlats försom ramar
undervisning. försöktNär dra slutsatser hur undervisning skallman om

på grundval vad könsskillnader och könsre-vetarrangeras av man om
lationer har rad olika faktorer identifierats och följandet.ex.en sam-
manställning kan urval typåtgärder föreslagits:göras ettav av som

har riktat in sigMan på läraren. Skolan domineras kvinnor, vil-av-
ket missgynna pojkar. Den åtgärd föreslagit fler manli-antas ärman

lärare för bam.ga yngre
Man har riktat in sig på gruppstorlekar. Flickor får mindre upp--
märksamhet i klassrummet. deEn åtgärder föreslagit ärav man
mindre undervisningsgrupper. En åtgärd flickorna itränaattannan

och höras mer.att synas
har riktatMan in sig på konkurrens-samarbete.motsättningen-

Flickor vill hellre samarbeta och pojkar vill hellre tävla kanske. De
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föreslagit beroende på vad vill uppnååtgärder här är att manman -
ellerminska eller öka betoningen konkurrens samarbete.av-

riktat in sig förtryck. Pojkarna dominerar klass-har på pojkarsMan-
uttryck för samhällets mansdominans ochDetta ärrummet. ett en

för pojkarna i får förtrycka respektive för flickor-träning att man
förtryckt. åtgärd i liten skalai Enna äratt acceptera att somman

undervisas i enkönademånga håll flickorärprövas att grupper.
förblir pojkar också undervisas sig, vilket uppmärk-Följden att

mindrei grad.sammats
Flickorriktat sig olika olikahar påMan prestationer i ärämnen.-

ting.människor och språk, pojkar bra på siffror och Bådabra är
Åtgärder här och därkönen behöva kompensation. prövasantas som

för flickor isärskilda kurser eller andra insatser dessa ämnen.är
Könsskillnader iriktat in sig utvecklingsskillnader.har påMan ut--

vecklingstakt prestationsskillnader. Skolan bygger påorsakaantas
utvecklingstakt. skriften Vi alla olika antyddespojkars I är t.ex.

flickor borde kunna börja skolan tidigare.möjligheten att

skall undervisahel del tänkande omkring hurfinns alltsåDet en man
och 90-talenpojkar för bästa inlämingsresultat. Under 80-flickor och

utgångspunkten ofta varit antaganden dvs. utgårhar särart manom
från könsskillnader. Under 70-talet utgångspunkten däremot anta-var

anpassning undervisningsmetoderganden likhet. Problemen med avom
alltid kan säker på detefter kön många. inteFörutomär attatt varaman

Åbieffekter.effekter riskerar få icke önskvärdaalls blir några attman
det ibland nödvändigt undervisa flickorandra sidan kan att t.ex.vara

Återigen för läraren ha förmågaoch pojkar för sig. handlar det attom
konkreta situationen och därifrån planera handlinganalysera denatt

praktiska erfarenhet.användande hela sin teoretiska insikt ochmed av

IärarutbildningarVad betyder detta i

Återigen tillämpningär ing-kopplingen generella insikter ochmellan-
i lärarut-och Inslagsjälvklart, något måste prövas.övasutanet som

olika formerskulle kunna systematisk prövningbildning av avvara
hur formen fun-undervisning där försöker verkligen analyseraattman
Olika formerför respektive kön i olika situationer.elever avgerar av

skulle kunnaaktionsforskning" inom för lärarutbildning vara enramen
konkre-Studiet könsaspekten kan också fungeramöjlig väg. som enav

harandra relationer och förhållanden, medtisering typer somav av
underordning, dominans och maktöverordning, göra.att
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kan jämställdhet och könsteori behandlasHur i

lärarutbildning

jagOvan har försökt beskriva olika faktorer inågra undervisning/skola
där samhällets könsstruktur och individens könstillhörighet bety-är av
delse. har också försökt antyda vad kanJag i olika lärarut-görassom
bildningar för förbereda lärarstuderande hantera jämställdhetatt att som

värdefråga och med utgångspunkt i insikter den sociala könska-en om
tegoriseringens karaktär och betydelse flickor och pojkarge sam-
ma/rättvisa villkor. Nedan skall jag försöka sammanfatta och något ut-
veckla hur kunskaper jämställdhet och kön ska i lärarut-tasom upp
bildningama.

ochTvå gamla välkända principer finns för hur innehåll dettaav
slag läggs in i utbildning. Kön/jämställdhet integreras1 i olikaen
sammanhang ämnen/teman och genomsyrar hela utbildningen eller

särskilda kurser/moment för2 utvecklas både djup ochatt garantera
bredd inom kunskapsområdet.

för det första, uppenbart jämställdhetDet respektive könsteoriär, att
måste integreras i alla delar lärarutbildningarna.av

ämnesdidaktik bör könsperspektivet kommaI in vid behandling av-
historiska utveckling och form likaväl i behandlingenämnesett som

hur undervisningen idag bör bedrivas så hänsyn till bådeatt tasav
flickor och pojkar.

pedagogikundervisningenI har sin plats inom barns ochtemat ung--
domars utveckling och socialisation, sociala relationer och skolans
historiska och aktuella utveckling osv..

all undervisning inom de kommande undervisningsämnenaI bör-
könsperspekivet beaktas på olika beroende på karak-sätt ämnets-

Ibland ingår det i själva Ibland hör det hemma i reflexio-ämnet.
sociala sammanhang.över ämnesettner

praktik bör könsrelationer och jämställdhet olika beaktasI på sätt-
både det gäller den direkta klassrumssituationen och detnär när
gäller läraryrkets utformning och organisation.

också viktigt könsperspektivet inteDet isoleras, behand-är att utan-
las samtidigt med andra sociala kategorier klass och etni-t.ex.som
citet.

kan understrykas behandling just könsaspektenDet ovanligtäratt av
bra pedagogiskt exempel. Innebörden social eller etnisk bak-som av
grund, tillhörighet till andra kulturer eller olika inhemska subkulturer
ibland kan svårfångade och komplexa. Betydelsensammantagetvara

kön i och för sig också komplex och oña svårförklarlig,ärav men
samtidigt denna dimension hela tiden närvarande föroch konkretär
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alla. finnsDet inte saknarnågon erfarenheter. Ge-garanterat egnasom
nomgående behandling könsperspektivet alltsåkan bra vägav vara en

till behandling betydelsen andraockså sociala kategorier ochav av
klassificeringar.

emellertidDet nödvändigt komplettera intergationsstrateginär att
med koncentrerad behandling jagämnesområdet. Ovan harav argu-

för kunskaper kön/jämställdhet skall kunskap-menterat att om ses som
sområden i den meningen det finns systematiskt skapad kun-att en

fenomenet.skapsmassa kunskapsmassaFör denna skall kunnaattom
användas effektivt så krävs idealt den blivande läraren får både djupatt
och bredd, reflexion och mognad inom området i sin utbildning. Sam-

krav kan ställas här oña hävdar det gäller denärtypma av som man
olika undervisningsämnena. Med tanke den mängd olika stoffpå som

väl imotiverat lärarutbildning det knappast rimligt krävaär att atten
fördjuparvarje lärarstuderande sig Emellertidinom varje område. kan

hävda lärarkårens totala kompetens ökas olika individerattman om
fördjupar sig inom olika områden. utveckling i denna riktningEn när

jämställdhet/köndet gäller kan ske olika följande:sätt t.ex.
Universitet och högskolor erbjuder inom olika discipliner enstaka-

olikakurser längd behandlar köns-/genus-/jämställdhets-av som
kvinnofrågor.eller Sådana kurser bör kunna valbara i lärarut-vara

bildningar. Lärarutbildningama bör också kunna efterfråga/initiera
sådana kurser utvecklas inom ämnesområden där behövsdeatt men

inte finns.
Specifikt inom lärarutbildningarna kan också kurser utvecklas som-
fyller behov fördjupade kunskaper inom detta område hos bli-av

Sådanavande lärare. kurser kan då med fördel forockså öppnavara
redan verksamma lärare och andra kategorier. oftaDet är storen
fördel med studerandegrupp med varierande erfarenheter. Deen
äldre med yrkeserfarenhet bidrar med just sina erfarenhe-konkreta

bidrar med sin ungdom och med formuleraDe sättter. attyngre nya
frågor och problem tex.
Examensarbeten och andra former specialarbeten fåsättär ett attav-
individuell fördjupning i det här aktuella områdetInomämne.ett
liksom givetvis i alla andra kan examensarbetens teman styras ge-

de knyts till forskargrupper med denna inriktning. Genomattnom
flera studerande ingår i och studerar olika aspekteratt samma grupp

och kan fåsamtliga bredd. Till forskar-störreett temasammaav
eller seminariegrupper kan också verksamma lärare knytasgrupper

antingen diskussionspartners eller aktionsforskare.som som
Obligatoriska kurser bör finnas det gäller behandlingen lä-när av-
raryrkets värderingsfrågor vilka jämställdhet härDetär är attav en.
föredra jämställdhet behandlas tillsammans med andra besläktadeatt
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frågor bl.a. därför de i konkret tillämpning ofta påverkaratt varann
olika kurserpå dessa bör redskap kan förI användassätt. ges som

analys värdefrågor. Enbart normativ påverkan inte önskvärdärav
det gäller jämställdhet.när

Sammanfattning

Jämställdhet och könsteori skall behandlas kunskapsområden inomsom
lärarutbildning. Jämställdhet värderingsfråga och politisk frå-är en en

handlarKönsteori beskrivningar och teorier vad könstillhö-ga. om om
righet för individenbetyder och hur relationerna mellan könen iutser

strukturer.olika sociala
finns ingaDet generellt giltiga flickor och pojkar isätt mötaatt

lärareskolan. kunna hantera jämställdhetFör och flickor ochatt som ge
lika/rättvisapojkar villkor behövs kunskaper den sociala köns-om

strukturen ochgenussystemet dess konsekvenser olikapå nivåer.
och breda kunskaperDjupa behövs för lärare kunna analy-att görasom

situationerkonkreta i klassrummet handlaoch konstruktivt.ser av

Jämställdhet

jämställdhet värderingsfrågaAtt innebär det i lärarutbildningärattsom
ofrånkomligt med normativt innehåll- lärare imåste sitt yrkeett en
följa lagen jämställdhet mellan könen skall eftersträvas.säger attsom

Värderingar varken metafysiska eller enbart emotionella.är Att vär-
deringar inte eller falska innebär inte alla lika bra.är Iärattsanna
lärarutbildningama bör därför finnas innehåll redskap förett som ger

analys jämställdhetsvärderingar och hur dessa förhåller sig tillatt av
andra värderingar. ökade inslagetDet elever från andra kulturer krä-av

också träning i respektera andra ståndpunkter denänatt utanver egna,
för den skulle sin ståndpunkt.övergeatt egen

Könsteori

Insikter inom området könsteori genuskunskap behövs i lärar-etc.
utbildningar i olika sammanhang och på olika nivåer följandemed bl.a.
avseende innehåll:

könsdifferentieradea Den samhällsstrukturen kommer till uttrycksom
bl.a. maktfördelning,i yrkessegregering, orättvis lönesättning, och

ojämn arbetsfördelning i hemmet skall belysas.
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tydlig arbetsfördelningb Läraryrket del baserad kön.påär en av en
Värdering och betoning yrket, dess organisationolika delarav av
och inte könsneutralt. Möjligheter bör finnas i utbild-ärstatus mm

studier reflexionningen till och detta.överav
detKunskaper hur sociala könet formas i samhället och hos in-c om

dividen återskapas och nyskapas omständigheterna föränd-närsamt
väsentliga. Elever och lärare med olika kulturell bakgrundärras

förstå mekanismerbör tillgång för detta slag.stor attvara en av
d Insikter hur vår bild vad Kunskap relaterad tillär ärom av som

olikakön och hur vetenskapliga kunskapsområden och därmed ock-
så olika skolämnen olika formade så de blir könsåt-sätt är att
skiljande centrala.är
Specifika insikter sociala könet formar relationernahur dete om
mellan elever och lärare i klassrummet och hur dessa relationer ut-

för undervisning och lärande viktiga. Sexuella trakas-ärgör ramar
aspektserier detta.är en av

likheter och skillnader mellan könenf Insikter och vad könstillhö-om
righeten betyder för den enskilda individen behövs. Alla typer av
förklaringar bör behandlas och diskuteras.

viktigt behandla skillnaden mellan strukturell och in-g Särskilt är att
dividuell nivå. Genomsnittliga könsskillnader på generell nivå kan
inte förutsättas i enskild klass eller hos enskilda elever.en
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Högskoleverkets fördelning medel förav

forskningsanknytning lärarutbildningarav en-
lägesbeskrivning

Högskoleverkets preliminära utvärdering pekar på det ibland saknasatt
praktiska kunskaper hur forskningsprojekt formuleras, hurom om
forskning och forskarutbildning utvecklas i konkreta former hursamt
resultat återförs och utnyttjas inom högskolan. förefallerDessutom det

det oña saknas utvecklad infrastruktur inom lärarutbild-som om en
ningen kan administrera och nyttiggöra forskningsresur-ta emot,som
ser.

syfte förstärkaI forskningen inom lärarutbildningens områdeatt av-
miljoner kronor8 för budgetåret 1997. För de två följandesattes åren
ytterligare 8 mkr budgetåret 1998 respektive mkravsattes 9 budgetåret

1999, 49 mkr. Forskningen skulle ha relevans för skolområdetsumma
och lärarutbildningen, bygga på samarbete mellan institutioner som
medverkar i lärarutbildningen omfatta for skarutbildning församt yngre
lärarutbildade medarbetare på respektive högskola. Högskoleverket,

fick regeringens uppdrag för fördelning deattsom svara av av rege-
ringen anvisade medlen, sände våren 1997 inbjudan till landetsut en
universitet och högskolor. Vad resulterade denna inbjudan i2

Sammanlagt lämnades femtiotal projektförslag från hälften såett
många lärosäten. flertalet fallI kompletteringar nödvändiga för attvar
möjliggöra ställningstaganden till projekten. Sådana insändes under
våren Arbetet1998. med bedömningar och beslut slutfördes under april
och maj. Vid den slutliga bedömningen beviljades anslag till projekt13
från lärosäten,12 medan ytterligare fyra bedömdes intressanta attvara
utveckla. De uppmanades fortsätta veckla sina projekt ochatt utsenare
underställa dem förnyad prövning.

Karaktären projektmedel, ansökningarna gäller, varierar. Iav som
några fall handlar det medel till forskningsprojekt. Projektstödetom
bestod forskartjänst jämte doktorandtjänster. Härigenom förstärktesav
såväl forskningsuppbyggnad forskarutbildning. Varje projekt be-som
viljades miljon1 kronor år och medfinansiering 30 från%ca per om
det/den mottagande universitetet/högskolan förutsattes. Ett universitet
erhöll förstöd två projekt.

Även forskningsprojekten i och för sig måste betraktasom som
vällovliga och för det spännande, anknytning tillansatsema ärmesta
lärarutbildning och skolutveckling i dessa fall ofta indirekt eller oklar.

1Budgetpropositionen 1996/97:1 s. 54.
2Redovisningen skall preliminär. PM. Högskoleverket 1998-11-26.ses som
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Betydligt fler handlade anslag till forskar- och/eller utbild-om
ningstjänster, de allra flesta med klar anknytning till lärarutbildning. I
denna återfinnes många projekt beviljats medel. En tredjegrupp som

projekt avsåg medel till direkta utvecklingssatsningar.grupp Här åter-
finnes såväl projekt med förankring i lärarutbildningamas problematik

sådana med oklar eller Äventveksam anknytning till området.som i
denna finns många projekt beviljats anslag.grupp som

Ser till ansökningarnas innehåll och inriktning sig ansök-man rör
ningarna inom vedertagna, för inte traditionella,att säga områden och
problemställningar i lärarutbildningen. En kategoriseringgrov av an-
sökningarna vid handen det övervägande antaletatt handlar stödger om
för lösa välbekanta problem:att

A. Omkring fjärdedel ansökningarna söker stöd till projekten av som
vill utveckla eller förändra strukturen på och/eller infrastrukturen i
utbildningarna. De försök medrepresenterar övergripandeett mera
perspektiv på lärarutbildningarnas utveckling. Som exempel på så-
dana kan projektnämnas IT och undervisningens villkor ochsom
Utveckling strategisk plan för lärarutbildningens forsknings-av en
anknytning.

B. Nästan lika andel ansökningarnastor inriktade påär fördjupaav att
kunskapen utbildningens innehåll och arbetsformer. I projektom av
den här karaktären beskrivs fördjupade insikter i didaktiska förhål-
landen och undervisningens innehåll centrala för utbildningensom

lärare. Kunskapsområdets vikt för reflektion för for-av gemensam
skare och praktiker framhålls ofta. Företrädare för denna grupp av
ansökningar vid sidanär, rad ämnesdidaktiska projekt,av en exem-
pelvis Historia och samhälle och Gymnasisters specialarbeten".
Två projekt, erhöll stöd, förlagda till ämnesinstitutioner vidsom var
matematisk-naturvetenskaplig fakultet. De gällde uppbyggnad och
utveckling forskning och forskarutbildning i matematik respekti-av

kemi med direkt anknytning till läraryrket. I projekten betonadesve
samverkan mellan ämnesinstitutioner och de institutioner som an-

för metodik/praktik.svarar
C. Projektansökningar rörande "Bams och ungdomars villkor i skola

och samhälle, ytterligareutgör projekt. Ofta försen grupp av ge-
och etnicitets- och integrationsproblematiken in i detta proble-nus-

mområde. Typiska exempel Lärar- och elevrollerär i mångkul-ett
turellt samhälle, Grupp- och individintegrering i förskola och
skola och Skolan, lärarutbildningen och den kulturella mångfal-
den.

D. F örvånansvärt få 6 50 direkt lärarutbildningtarav upp ens egen- -
problematik. finnsHär å andra sidan flera projekt, klart syftarsom
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till forskningsanknytning bl.a. samarbete mellan forskaregenom
och lärare skolan.i kanHär projektförslagen "Att lära till lärare,
Pedagogisk praxis i lärarutbildning och skola och "Lärarut-
bildning lär miljö exempel.som anges som
Något fler ansökningar,E. 9 exempelvis projektet Kunskap, tankar
och frågan människan och livet i relation till de årenssenasteom

biokemiskasnabba utveckling har inte kunnat in i någonsorteras
ovanstående kategorier.av

Fördelningen mellan ansökningar och beviljade projekt olika kate-av
gorier framgår nedanstående uppställning.av

A B C D E

SÖKTAAN 12 13 6 10 9
BEVILJADE 3 4 4 6 0

Två angränsande förhållanden har genomgående ställt till problem vid
bedömningen ansökningarna. Båda aspekterna ställer frågan hurav om
infrastrukturen skall beskaffad för på framgångsriktatt ett sättvara
kunna anknyta lärarutbildning till forskning skola, utbildning, barnsom
och ungdomars villkor och angränsade fält. Det svårighetenrör attena
bedöma den kompetens den sökande institutionen motsvarande har att

projektmedel och få dem operativa i forskning och forskarta emot ut-
bildning anknytningmed till lärarutbildning. Det andra har medgöraatt
såväl den vetenskapliga kompetens den fältanknytning finnssom som

tillgå/kan knytas till projektet under genomförandefasen. detatt Att
finns problem med båda dessa aspekter antyds det faktum delarattav

de medel beviljades i juni 1998 fortfarande inte hade rekvireratsav som
vid årets slut.

Lärarutbildningskommittén konstaterar den satsningatt som rege-
ringen gjorde för stärka forskningsanknytningen lärarutbildning-att av

inte tilllett frågan funnit lösning.ännu att permanenten en
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