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Högskoleverket har valt att begränsa sitt yttrande till de delar av lagförslaget som rör
verkets ansvarsområde.
Sammanfattningsvis avstyrker Högskoleverket utredningens förslag att vid undervisning på
entreprenad inom gymnasieskolan ska kravet på att använda behöriga lärare endast gälla
undervisning i kärnämnen och tillstyrker förslaget att det endast är de behöriga lärarna som
ska ha rätt att sätta betyg.
5.5 Kravet på behöriga lärare

En förutsättning för att elever ska komma väl förberedda till högre utbildning är att
undervisningen på gymnasieskolan håller en hög kvalitet. Högskoleverket anser i likhet med
utredaren att det är önskvärt att samverkan mellan gymnasieskolan och arbetsliv förstärks
och att detta kan bidra till att höja kvaliteten i gymnasieskolan. Enligt Högskoleverkets
uppfattning är dock en viktig förutsättning för en god kvalitet i gymnasieskolan att det
finns behöriga lärare och att detta utgör en kvalitetssäkring av elevernas utbildning.
Högskoleverket vill därför åter betona att andelen obehöriga lärare är allt för stor i den
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svenska skolan och att åtgärder bör vidtas för att minska denna andel. Högskoleverket är
därför kritiskt till utredarens förslag att undantaget från att använda behöriga lärare vid
undervisning på entreprenad utvidgas från att, som i dag, endast avse undervisning i
karaktärsämnen som har en yrkesinriktad eller estetisk profil, till att avse alla karaktärsämnen i gymnasieskolan. Om förslaget genomförs befarar Högskoleverket att andelen
obehöriga lärare i gymnasieskolan kommer att öka. Enligt Högskoleverkets mening
kommer inte en sådan negativ utveckling hindras av det faktum att en kommun vid en
upphandling kan ställa krav på att undervisningen ska ske med behöriga lärare.
Högskoleverket avstyrker därför utredningens förslag att vid entreprenader ska kravet
på att använda behöriga lärare endast gälla undervisning i kärnämnen.
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Högskoleverket har uttryckt denna åsikt i remissvar daterat den 20 september 2005 angående utkast
till lagrådsremiss med förslag till ny skollag m.m.

5.9 Myndighetsutövning

Högskoleverket anser i likhet med utredningen att det endast är behöriga lärare som
ska få sätta betyg.2
Detta yttrande har fastställts av universitetskanslern Sigbrit Franke i närvaro av kanslichefen
Lennart Ståhle och chefsjuristen Eva Westberg efter föredragning av verksjuristen Anna
Sandström. I ärendets beredning har även handläggarna Tuula Kuosmanen och Kerstin
Lindgren deltagit.
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