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Angående rätt att utfärda lärarexamen vid Högskolan i
Gävle
Högskoleverket anser inte längre att det föreligger skäl att ifrågasätta
högskolans rätt att utfärda lärarexamen.

Ärende
Lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle (HiG) omfattades av den nationella
uppföljande utvärdering som Högskoleverket genomförde år 2007. Beslutet om att
ifrågasätta rätt att utfärda lärarexamen (2008-04-08, reg. Nr 643-4689-06)
grundades på en analys av en sammanvägd bedömning av kvantitativa och
kvalitativa aspekter och kriterier. Som underlag för beslut användes det material
som högskolan inkommit med samt den externa bedömargruppens rapport.
Avsnittet ”Ämnesmässiga och organisatoriska förutsättningar” i
bedömargruppens rapport har kommunicerats på sedvanligt sätt med
utbildningsledare vid Högskolan i Gävle i slutet av januari 2008. Eftersom
högskolan tillhörde de lärosäten där rätten att utfärda lärarexamen skulle
ifrågasättas fick rektor och därmed de för utbildningen ansvariga en
förhandsinformation samt hela bedömningstexten för kännedom den 3 april 2008.
Den 23 april 2008 inkom högskolan med en hemställan till Högskoleverket om
att beslutet skulle omprövas. Som skäl till detta anförs att de kvantitativa
uppgifterna var inkorrekta då en hel avdelnings bidrag till undervisning inom
lärarprogrammet (Avdelning för naturvetenskap, teknik, idrott och hälsa) inte
redovisats i det ursprungliga materialet insänt till verket i april 2007.
Högskoleverkets ställningstagande
En jämförelse mellan de vid olika tidpunkter insända lärarförteckningarna styrker
att HiG:s ursprungliga uppgifter var ofullständiga. I sin hemställan tar högskolan
ansvaret för detta. Eftersom lärarförteckningen har varit ett viktigt underlag för
samtliga prövningar av examensrätter och även för ämnes- och
programutvärderingar sedan många år tillbaka verkar det som nu inträffat tyda på
bristande kvalitetssäkringssystem vid högskolan.

Beslut
Med hänvisning till de nya kvantitativa uppgifterna finner Högskoleverket inte
längre anledning att ifrågasätta rätten att utfärda lärarexamen vid Högskolan i
Gävle. En uppföljning av utvärderingen kommer att ske efter tre år.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Anders Flodström efter
föredragning av utredare Jana Hejzlar i närvaron av avdelningschef Clas-Uno
Frykholm, och informationschef Eva Ferndahl.
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