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Anmälan mot Malmö högskola angående verksamhetsförlagd
utbildning inom särskild lärarutbildning
W har anmält Malmö högskola för de problem som uppstått i samband med
fullgörandet av den verksamhetsförlagda delen av hennes utbildning, 60 poäng
allmänt utbildningsområde (AUO) med inriktning mot kemi inom särskild lärarutbildning (SÄL).
W har i anmälan redogjort för de turer som har varit med den gymnasieskola där
hon tjänstgör och de krav som Malmö högskola ställer på den verksamhetsförlagda
utbildningen. Hon fick i samband med antagningen muntligt besked om att det
gick bra att hon undervisar i naturkunskap i stället för kemi. Hennes arbetsgivare
åtog sig därför att ge henne en tjänst som innehöll naturkunskap. Senare har
Malmö högskolas företrädare hävdat att det endast är ”ren” kemiundervisning som
duger. Vid hennes gymnasieskola finns inga möjligheter att undervisa i kemi. Hon
önskar få hjälp av Högskoleverket att få ett skriftligt besked som visar vad som är
minimikravet för att en tjänst skall räknas som relevant praktik för henne.

Utredning
Högskoleverket har anmodat Malmö högskola att yttra sig över anmälan.
Yttrande från Malmö högskola

Malmö högskola har i yttrande anfört i huvudsak följande.
W sökte till SÄL höstterminen 2002 och antogs till 60 poäng, allmänt
utbildningsområde med inriktning mot gymnasiet i kemi. SÄL riktar sig till
personer med högskoleutbildning som arbetar som lärare i skolan utan
lärarexamen. Syftet är att utbilda fler lärare. Projektet är ett samarbete mellan
Kommunförbundet och sex lärarutbildningar, som har fått ett särskilt uppdrag av
regeringen för att minska lärarbristen i skolan. Kravet för att få utbildning inom
SÄL är att man
- skall nå en lärarexamen inom 60 poäng
- skall ha anställning minst om 50 procent som lärare
- under utbildningstiden genom lämplig lärartjänstgöring erhåller praktik som är
relevant för aktuell lärarexamen
- skall ha en mentor på skolan som stöd under utbildningen
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Ovanstående krav står på ansökningsblanketten i rutan om kommunens
intygande.
På antagningsbeskedet står "Din tjänst i skolan under utbildningstiden skall
innehålla de ämnen och den skolform du utbildas för." Då W antogs till
utbildningen fördes samtal med henne per telefon och W meddelade att hon
undervisade i naturkunskap. Hon frågade då om det gick bra. Ann-Christin
Isacsson meddelade henne att hon kunde få börja utbildningen och då undervisa
så mycket som möjligt i kemi inom naturkunskapen. Eftersom utbildningen är sex
terminer lång skulle W inför nästa läsår diskutera med skolledningen hur en tjänst
skulle kunna konstrueras för att innehålla kemi. Det har under vårterminen 2003
kommit till högskolans kännedom att hon endast har 90 minuter naturkunskap i
veckan innevarande läsår.
För att W skall kunna examineras måste kraven som ställs på undervisning i det
ämne som lärarutbildningen leder till, lärarexamen i kemi på gymnasiet, uppfyllas.
W har begärt att få ett skriftligt besked på hur mycket hon behöver undervisa i
kemi. Hon har muntligen fått svar att det ej går att bestämma det till ett visst antal
timmar, eftersom det beror på hur hon klarar sin undervisning. Hennes
examinator Lilian Håkansson gör individuella planer över praktiken för alla SÄLstudenter. De individuella planerna görs upp gemensamt av studenten och
examinatorn. Sedan beror det på hur praktiken genomförs om det behövs mer
undervisning i kemi för att bli godkänd. De individuella planerna revideras vid
behov.
Malmö högskola står för lärarutbildningen medan W tillsammans med sin
skolledare/kommunens kontaktperson har ansvar för att W har en tjänst som gör
att hon kan praktisera i det ämne som examen skall utfärdas i.
Anmälarens svar

W har inkommit med yttrande över Malmö högskolas yttrande.
Tillämpliga regler

Bestämmelser om SÄL återfinns i förordningen (2001:740) om särskilda
lärarutbildningar.
Av 1–3 och 10 §§ nämnda förordning framgår att dessa lärarutbildningar är
högskoleutbildningar som anordnas med särskilda medel och som syftar till att
studenterna skall avlägga lärarexamen. Utbildningarna ges för att på kort sikt fylla
behovet av behöriga lärare och skall avse de ämnen eller inriktningar som
högskolan bestämmer efter samråd med den kommun som berörs. Utbildningarna
skall anordnas på lägst halvtid och får pågå längst till och med den 31 december
2006. Den sammanlagda utbildningstiden för en och samma student får avse
högst 60 poäng. Utbildningarna skall planeras med hänsyn till varje students
tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet
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Individuell studieplanering

Högskoleverket har från examinatorn Lilian Håkansson inhämtat den del av den
individuella studieplaneringen som rör den verksamhetsförlagda delen av Ws
utbildning; anteckningar från examinatorns platsbesök på skolan i Kristianstad
den 9 december 2003. I anteckningarna anges bl.a. följande. Läsåret 2004/05 är
det planerat att W skall göra praktik i kemi. Tjänsten skall då omfatta 20 procent
kemi. Detta är dock inte helt säkert. W uppmanas söka andra tjänster.
Examinatorn antecknar vidare, att hon efter lektionsbesöket kan konstatera att 20
procent under ett läsår är okej, under förutsättning att W utvecklar sin
lärarkompetens i påbörjad riktning.
W har beretts tillfälle att yttra sig över Lilian Håkanssons anteckningar, men har
inte hörts av.

Högskoleverkets bedömning
De särskilda lärarutbildningarna ges under en begränsad tid för att öka antalet
behöriga lärare i skolan. Utbildningarna har som behörighetskrav bl.a. att
studenten skall ha en anställning vid en skola där studenten kan fullgöra den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Vidare skall utbildningen planeras
med hänsyn till tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.
Malmö högskola har anfört att det inte är möjligt att ange hur många timmars
undervisning i kemi som behövs, eftersom det beror på hur W klarar sin
undervisning. Högskoleverket uppfattar Malmö högskolas studieplanering för W
så att hennes tjänstgöring i gymnasieskolan numera är sådan att hon kommer att
kunna uppfylla de krav som högskolan ställer. Högskoleverket finner därför inte
anledning att uttala sig vidare i ärendet.
Med dessa besked avslutas ärendet.
På Högskoleverkets vägnar
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