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Yttrande över promemorian En flexiblare ämneslärarutbildning
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har getts möjligheten att lämna
synpunkter på promemorian En flexiblare ämneslärarutbildning, ert diarienummer
U2016/04953/UH. SUHF lämnar kommentarer till vissa förslag och hänvisar i övrigt till
vad våra medlemmar anför i sina remissvar.
SUHF ser positivt på åtgärder för att på sikt öka antalet behöriga ämneslärare i årskurs
7-9. Förslaget till mer öppna ämneskombinationer ger lärosätena en större flexibilitet
och ökad möjlighet till profilering. SUHF ser också fördelar med att möjligheterna att
kombinera ämnen harmoniseras med det system som gäller för inriktningen mot
gymnasiet.
I promemorian föreslås att det minsta ämnesdjupet för ett undervisningsämne ska öka
från 45 hp till 60 hp. SUHF anser att detta är en viktig åtgärd för att ge ett tillräckligt
ämnesdjup och därmed upprätthålla utbildningens kvalitet.
Nya varianter av ämneslärarutbildningen med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9
föreslås. En kortare variant som omfattar två undervisningsämnen och 240 hp ger
möjlighet till en utbildning som är ett halvår kortare än idag. Den existerande varianten
som omfattar två undervisningsämnen och 270 hp kommer att finnas kvar och gäller
vissa ämneskombinationer då ämnesdjupet är 90 hp för vardera ämnet. Ökningen av det
minsta ämnesdjupet innebär att lärarutbildningen som omfattar tre undervisningsämnen kommer att utökas från 270 hp till 300 hp och därmed bli förlängd med ett
halvår. Förslaget med flera varianter innebär en ökad flexibilitet för lärosäten och
studenter som SUHF anser är bra.
SUHF anser också att det är bra att ge större frihet vad gäller ämneskombinationer inom
ämneslärarutbildningen även om detta också kan innebära att planeringen blir avsevärt
mer komplex med många olika ämneskombinationer. I varianten med tre
undervisningsämnen ska det tredje ämnet få väljas fritt. Ämneskombinationen
matematik och svenska ska tillåtas och undervisningsämnet svenska som andraspråk ska
kunna kombineras med valfritt annat undervisningsämne.
Förändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2018. SUHF är tveksam till om detta
ger tillräcklig tid för lärosätena att genomföra nödvändiga förändringar.
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