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Universitetskanslersämbetets yttrande över
Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:159) om vad som
krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för
vissa ämnen i gymnasieskolan, samt (SKOLFS 2012:4)
om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett
yrkesämne. (Ert dnr 6.1.2-2016:15:30)

Sammanfattning
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på ovan
nämnda ändringar i Skolverkets föreskrifter. UKÄ ser de föreslagna förändringarna i SKOLFS
2011:159 samt SKOLFS 2012:4 som enbart positiva, särskilt med hänsyn tagen till den
alarmerande låga andelen av behöriga lärare vid såväl Riksidrottsgymnasier som vid de nationella
idrottsutbildningarna. Nedan lämnas synpunkter på några delar av förslaget.

Beskrivning av problemet och syftet med en omklassificering av ämnet
specialidrott
UKÄ anser att Skolverkets konsekvensutredning som berör detta avsnitt är väl genomförd.
Förutom problem med obehöriga lärare så har det visat sig att, tränarnas otydliga roller bland
annat har resulterat i visst ointresse för att delta i skolornas förebyggande arbete mot kränkande
behandling. Detta lyftes fram i Skolinspektionens riktade tillsyn av gymnasiala idrottsutbildningar
under 2015/16. Omklassificering av specialidrott från yrkesämne till visst ämne anser UKÄ vara
rätt väg att gå eftersom utbildningen i specialidrott därmed kommer att leda till lärarlegitimation.
De nuvarande tränare som genomgår den nya akademiska tränarutbildningen och den
kompletterande pedagogiska utbildningen kommer också bli behöriga. Det är dessutom en klar
framgångsfaktor att flertalet specialidrottsförbund samt Riksidrottsförbundet är positiva till den
nya klassificeringen.

Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för
ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser
I utredningen sägs att övergångsbestämmelser behövs för de studenter som nu genomgår
yrkesutbildning i specialidrott, vilket är självklart men en ytterligare grupp tillkommer i texten:
”Äldre föreskrifter gäller fortfarande för behörighet för personer som har påbörjat en
yrkeslärarutbildning i ämnet specialidrott senast höstterminen 2017”.
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Det är mycket viktigt att de informationsinsatser som Skolverket avser genomföra sker så tidigt
att de som avser att påbörja studierna höstterminen 2017 redan innan anmälningsperioden känner
till de två alternativ som finns endast hösten 2017 nämligen yrkeslärarutbildning eller
specialidrott som visst ämne.

Beslut
Beslut i detta ärende har fattats av tf. myndighetschef Annika Pontén efter föredragning av
utredaren Jana Hejzlar, i närvaro av kommunikationschef Agneta Rolfer, enhetschef Viveka
Persson samt chefsassistent Agnes Ers.
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