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Utvärdering av den nya lärarutbildningen och uppföljning av
reformen

Högskoleverket beslutar att följa upp bedömargruppens och verkets rekommendationer i en förnyad utvärdering om två år. Om det då visar sig
att allvarliga brister kvarstår, kommer verket att ifrågasätta examensrätten för de lärosäten som inte uppfyller kvalitetskraven. Ett ifrågasättande
innebär att lärosätet inom en viss tid skall avhjälpa bristerna. I annat fall
återkallas examensrätten.
Vidare beslutar Högskoleverket att inom ett år
• granska de särskilda organens ansvar och befogenheter inom ramen
för sin tillsyn,
• granska hur lärosätena garanterar att gemensamma centrala kunskapsområden, t.ex. läs- och skrivutveckling, prov, betyg, bedömning
och utvärdering, behandlas i lärarutbildningen,
• stickprovsmässigt undersöka kvaliteten på examensarbetena samt
• genomföra en särskild studie av examinationsformerna inom lärarutbildningen.
Högskoleverket beslutar rekommendera regeringen att
• i examensordningen tydliggöra innehållet i det allmänna utbildningsområdet samt
• förtydliga kommunernas och lärosätenas ömsesidiga ansvar för planering och genomförande av den verksamhetsförlagda utbildningen.
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Högskoleverket beslutar rekommendera lärosätena att
• i utbildningsplanerna tydliggöra lärarutbildningens uppläggning och
olika utbildningsvägar,
• se över lärarprogrammens uppläggning så att samtliga studenter garanteras verksamhetsförlagd utbildning i den omfattning som examensordningen föreskriver,
• se över uppläggningen av det allmänna utbildningsområdet så att det
för alla studenter täcker för läraryrket väsentliga moment i tillräcklig
omfattning,
• skapa förutsättningar för rationella val inom lärarutbildningen genom
att avsätta tillräckliga och adekvata vägledningsresurser,
• intensiﬁera arbetet med att rekrytera disputerade lärare samt utnyttja
den kompetens som ﬁnns inom lärosätet bättre,
• se över och skärpa kravnivåerna i utbildningen,
• kvalitetssäkra examensarbetena samt
• satsa särskilt på att utveckla strategier för kvalitetsarbete och utvärdering inom lärarutbildningen.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter
föredragning av projektledare Ann-Britt Gabrielsson i närvaro av avdelningschef Ragnhild Nitzler och kanslichef Lennart Ståhle.

Sigbrit Franke
Ann-Britt Gabrielsson

Kopia
Utbildnings- och kulturdepartementet
Bedömarna
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Sändlista

Rektor vid
• Uppsala universitet,
• Lunds universitet,
• Göteborgs universitet,
• Umeå universitet,
• Linköpings universitet,
• Luleå tekniska universitet,
• Karlstads universitet,
• Växjö universitet,
• Örebro universitet,
• Högskolan i Borås,
• Högskolan Dalarna,
• Högskolan i Gävle,
• Högskolan i Halmstad,
• Högskolan i Jönköping,
• Högskolan i Kalmar,
• Högskolan Kristianstad,
• Högskolan i Trollhättan/Uddevalla,
• Idrottshögskolan i Stockholm,
• Konstfack,
• Kungl. Musikhögskolan i Stockholm,
• Lärarhögskolan i Stockholm,
• Malmö högskola,
• Mitthögskolan,
• Mälardalens högskola och
• Södertörns högskola
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