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TJÄNSTESKRIVELSE 

2016-12-21 

Utbildningskontoret 

Utbildningsnämnden 

Kommundelsnämnderna 

 

Yttrande om ”En mer flexibel ämneslärarutbildning”.  

(Dnr hos Regeringskansliets U2016/04953/UH) 

Dnr: UN 16/116 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsdepartementet har i en promemoria lämnat förslag om en mer flexibel 

ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9. Syftet är att skapa 

förutsättningar för lärosätena att anordna en mer attraktiv utbildning och därmed öka söktrycket 

till och genomströmningen i utbildningen. Det handlar dels om att erbjuda ämnes- och 

ämnesdidaktiska studier om två eller tre undervisningsämnen jämfört med huvudregeln om tre 

ämnen såsom examen är utformad idag, vilket i praktiken innebär inriktningen om två ämnen 

medför att lärarutbildningen förkortas med ett halvår. Dels handlar det om att examen, förutom 

en fördjupning om 90 högskolepoäng, ska omfattas av 60 högskolepoäng för varje övrigt ämne 

istället för dagens 45 högskolepoäng. Den ökade ämnesfördjupningen har som syfte att höja 

kvaliteten och möjliggör i högre grad samläsning mellan inriktningen mot arbete i grundskolans 

årskurs 7-9 och mot arbete i gymnasieskolan. För att öka valmöjligheten för studenterna föreslås 

också att bestämmelserna om tillåtna ämneskombinationer ändras så att fler kombinationer 

tillåts. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. 

Södertälje kommun inbjuds att lämna synpunkter i enlighet med 7 kap 2 § regeringsformen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-12-21 

Utbildningsdepartementets remiss för yttrande från regeringskansliet 

Ärendet 

Södertälje kommun känner igen den problembild kring rekrytering som beskrivs i promemorian 

och vill därför understryka vikten av att på olika sätt öka attraktiviteten i lärarutbildningen.  

Södertälje kommun ställer sig positiv till följande förändringar: 

 Krav på fler högskolepoäng för att öka ämneskunskaperna hos blivande lärare 

 Fler möjliga ämneskombinationer än idag 

 Möjligheten till en kortare variant av utbildningen i två ämnen istället för tre, för att få ut 

fler lärarstudenter på arbetsmarknaden snabbare  
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