Göteborg 16 oktober 2017

”Call for abstracts” - NJVET
De nordiska ländernas yrkeslärarutbildningar skiljer sig åt sett till omfattning och struktur.
Presentationer vid den årliga konferensen NORDYRK pekar dock på att skillnader avseende
innehåll är mindre och att utmaningarna är likartade oavsett yrkeslärarutbildningens
omfattning och struktur. Presentationerna visar också exempel på hur yrkeslärarutbildare är
inbegripna i utveckling av yrkeslärarutbildningarna på många olika sätt. Vi ser ett behov av
att synliggöra sådana projekt och att ge en överblick som kan skapa forskningsgrundade
samtal och bidra till utvecklingen av yrkeslärares utbildning i Norden. Med detta brev
inbjuder vi bidrag inför ett kommande temanummer av NJVET : ”Utmaningar och utveckling
i och av nordisk yrkeslärarutbildning”.
Några tänkbara områden som kan belysas är generella områden som regleras genom
nationella examensmål och som ska struktureras i kurser och organiseras i undervisningen.
Exempel på sådana områden är hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, jämställdhet och
jämlikhet, internationalisering. Ur ett perspektiv ska dessa områden synliggöras och
behandlas som en aspekt i yrkeslärarutbildningen. Ur ett annat perspektiv är de centrala i
yrkeslärarens uppdrag inom yrkesutbildningen. Därmed finns det två perspektiv; ett
perspektiv som associerar till yrkeslärarens kompetens och ett annat till yrkesutbildningens
uppdrag där yrkesläraren har en del av ansvaret. Dessa övergripande och generella områden
kan därmed få olika uttryck i yrkeslärarutbildning. Ett annat tänkbart område är
kvalitetsutveckling av trepartssamtal mellan student, lärarutbildare och handledare i
verksamhetsförlagd utbildning. Ytterligare ett är hur kunskapsprogressionen mot examensmål
iscensätts och tydliggörs för studenterna.
Vi välkomnar abstracts som presenterar studier eller utvecklingsarbeten som genomförs med
vetenskaplig systematik och som belyser och kritiskt granskar utvecklingsarbetet. Abstractet
ska omfatta minst 800 ord och max 1000 ord, exklusive referenslista. Abstract (och artikel)
kan skrivas på engelska eller på ett skandinaviskt språk.
Senast den 15 december skickas abstract till Ingrid Henning-Loeb ingrid.henningloeb@ped.gu.se och Susanne Gustavsson susanne.gustavsson@his.se.
15 januari 2018 meddelas svar om accepterat abstract.
15 april senast skickas artikelmanus till tidskriften för per review (två granskare). Omfattning
4000-8000 ord. Mer info kommer för dem som fått abstract antaget.
Granskad artikel återlämnas 15 juni. Artikel för publicering ska vara klar 15 augusti.
Varmt välkomna med ett bidrag!
Susanne Gustavsson och Ingrid Henning Loeb, gästredaktörer för temanumret

