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Utbildningsnämnden 

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel 
ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH) 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås besluta 

att lämna yttrande t i l l utbildningsdepartementet enligt förslag 

Sammanfattning 

Inom regeringskansliet bereds för närvarande frågan om ändrade regler för 
ämneslärarutbildning. Utbildningsdepartementet vi l l ha synpunkter på förslagen i 
promemorian från Uppsala kommun som är remissinstans. Promemorian fmns att hämta på 
http://www.regeringen.se/content/1 /c6/25/3 6/90/9cfl 72df.pdf. 
Det finns ett behov av en lärarutbildning för årskurserna 7-9.1 förslaget t i l l yttrande ges stöd 
ti l l utredningens förslag om en mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i 
grundskolans årskurser 7-9 samt ti l l följdändringarna i förordningen om kompletterande 
pedagogisk utbildning. 

Utbildningsförvaltningen 

Birgitta Pettersson 
Direktör 

Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala. se 
www.uppsala.se 
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Remiss 

2015-01-30 U2015/500 / U H 

Utbildningsdepartementet 
Uppsala Kommun 

Utbildningsnämnden 

2015 -02- 0 2 
DnrUBN;lÖ\S-Ö<o3å 
Handl. fcq v t » t 

Promemorian En mer flexibel ämneslärarutbildning 

Remissinstanser: 

1. Riksdagens ombudsmän 
2. Riksrevisionen 
3. Statskontoret 
4. Universitetskanslersämbetet 
5. Universitets- och högskolerådet 
6. Överklagandenämnden för högskolan 
7. Statens skolverk 
8. Statens skolinspektion 
9. Specialpedagogiska skolmyndigheten 
10. Sameskolstyrelsen 
11. Uppsalauniversitet 
12. Lunds universitet 
13. Göteborgs universitet 
14. Stockholms universitet 
15. Umeå universitet 
16. Linköpings universitet 
17. Kungl. Tekniska högskolan 
18. Luleå tekniska universitet 
19. Karlstads universitet 
20. Linnéuniversitetet 
21. Örebro universitet 
22. Mittuniversitetet 
23. Högskolan i Borås 
24. Högskolan Dalarna 
25. Högskolan i Gävle 
26. Högskolan i Halmstad 
27. Högskolan Kristianstad 
28. Malmö högskola 
29. Mälardalens högskola 
30. Regelrådet 

Postadress Telefonväxel E-post: u.registfator@regeringskansliet.se 
103 33 Stockholm 08-405 10 00 

Besöksadress Telefax 
Drottninggatan 16 08-21 68 13 
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31. Bräcke kommun 
32. Eda kommun 
33. Göteborgs kommun 
34. Kalmar kommun 
35. Karlstads kommun 
36. Kramfors kommun 
3 7. Laxå kommun 
38. Ljusdals kommun 
39. Luleå kommun 
40. Lycksele kommun 
41. Malmö kommun 
42. Olofströms kommun 
43. Sandvikens kommun 
44. Skellefteå kommun 
45. Smedjebackens kommun 
46. Stockholms kommun 
47. Sävjsö kommun 
48. Södertälje kommun 
49. Tingsryds kommun 
50. Uppsala kommun 
51. Ånge kommun 
52. Älvdalens kommun 
53. Örebro kommun 
54. Östersunds kommun 
55. Östhammars kommun 
56. Norrbottens läns landsting 
57. Dalarnas läns landsting 
58. Västra Götalands läns landsting 
59. Stockholms läns landsting 
60. Skåne läns landsting 
61. Sveriges Kommuner och Landsting 
62. Svenskt Näringsliv 
63. Friskolornas riksförbund 
64. Tjänstemännens Centralorganisation 
65. Sveriges akademikers centralorganisation 
66. Landsorganisationen i Sverige 
67. Sveriges universitets- och högskoleförbund 
68. Sveriges universitetslärarförbund 
69. Sveriges förenade studentkårer 
70. Lärarförbundet 
71. Lärarnas riksförbund 
72. Saco Studentråd 
73. Sveriges Skolledarförbund 

Inom Regeringskansliet bereds för närvarande frågan om ändrade regler 
för ämneslärarutbildning. I remissen ligger att Utbildningsdepartementet 
vill ha synpunkter på förslagen i promemorian. 
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Remissvaren i 6 exemplar (1 original) ska ha kommit in til l 
Utbildningsdepartementet, 103 33 Stockholm, senast den 4 maj 2015. 
Remissvaren bör även sändas elektroniskt i word-format till 
u.registrator@regeringskansliet.se med hänvisning til l ovanstående 
diarienummer. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker 
det att svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 
synpunkter. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 
promemoria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan 
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

Maria Eka 
Expeditions- och rättschef 

Kopia till 

Riksdagens utredningstjänst 
Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm 



Uppsslsi 
• •KOMMUN U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

Handläggare 
Karin Stacksteg 
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UBN-2015-0636 

Utbildningsdepartementet 

103 33 Stockholm 

FÖRSLAG 

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel 
ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH) 

Sammanfattning 
Uppsala kommun stödjer utredningens förslag om en mer flexibel ämneslärarutbildning med 
inriktning mot arbete i grundskolans årskurser 7-9 samt följdändringarna i förordningen om 
kompletterande pedagogisk utbildning. Uppsala kommun ser ett stort behov av en flexibel 
lärarutbildning för årskurserna 7-9. Den nuvarande utbildningen är inte attraktiv för studenter 
och genomförs för närvarande inte vid Uppsala universitet på grund av för lågt söktryck. 

Uppsala kommun vi l l lämna följande synpunkter: 

Kommentarer till förslagen 
I förslaget beskrivs fyra varianter av utbildningsvägar som studenten kan välja bland. Det är 
bra att alla fyra varianterna kan erbjudas för att göra utbildningen mer attraktiv. Möjligheten 
att kombinera språk och andra ämnen ökar, vilket förhoppningsvis medför att fler språklärare 
vill utbildas och på så vis tillgodoses framtida behov i kommunen. En specifik 7-9-
ämneslärarutbildning skulle också kunna stärka yrkesidentiteten. 

Det är positivt att det i treämnesvarianten (90+45+45 högskolepoäng) ges möjlighet för 
skolhuvudmannen att påverka ämnesvalet utifrån kommunens behov. Via prognoser för de 
ämnen som saknas eller kommer att saknas framöver kan kommunen vägleda studenterna i 
sina val. Det är en fördel att studenten under sin utbildningstid kan fundera vidare över vilket 
tredje ämne som ska väljas att läsa utifrån hur arbetsmarknaden ser ut i aktuell kommun. 

Förslaget att ämneslärare för årskurserna 7-9 även ges möjlighet att läsa 120 högskolepoäng i 
svenska, samhällskunskap eller musik ger behörighet att också undervisa på gymnasienivå i 
dessa ämnen. Det ger ytterligare flexibilitet för studenten och ett bredare underlag vid 
rekrytering för kommunen. 

Att ämneslärarutbildningen 7-9 kan kortas ned med en termin enligt en av varianterna utifrån 
att enbart två undervisningsämnen kan läsas, kan vara attraktivt ur studentens perspektiv. Att 
ämneslärare årskurserna 7-9 även ges behörighet i årskurs 4-6 och där kan få en roll som 
ämnesspecialister ger en ytterligare bredd i utbildning och rekrytering. 

Postadress: Uppsala kommun, utbildningsnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: utbildningsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 



Rektor och lokal lärarutbildare har under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen 
viktig roll som skolledare/mentor och har därigenom ett stort ansvar för att dels stärka 
studenten i kommande yrkesroll och dels bidra t i l l att minska risken för avhopp från 
utbildningen. 

Utbildningsnämnen 

Caroline Andersson 
Ordförande 


