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Sveriges förenade studentkårer (SFS) har erbjudits att lämna sina synpunkter på remissen av 

Föreskrifter om ändring i Universitets och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om 

kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till 

yrkeslärarexamen. SFS är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och 

högskolor. SFS har ett femtiotal medlemskårer vilka tillsammans representerar ungefär 380 

000 studenter och doktorander.  

SFS fokuserar sina kommentarer till konsekvensutredningen. SFS tar inte ställning till de 

specifika ändringar som föreslås för respektive ämne i bilaga 1 eller listan över ändrade 

kunskapskriterier i bilaga 2.  

UHR:s remiss handlar i huvudsak om att föreslå ändrade, nya, samt utgående 

kunskapskriterier i bilagan till UHR:s yrkeslärarföreskrifter, vilket är de särskilda 

behörighetskraven av kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper som behövs för tillträde till 

yrkeslärarutbildningen. Detta görs eftersom regeringen har beslutat att ämnesbetyg ska 

ersätta dagens kursbetyg i gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. Till följd av detta 

har Skolverket föreslagit nya ämnesplaner för yrkesämnen, som innebär ett förändrat 

ämnesinnehåll för flera ämnen. UHR behöver därför ändra kunskapskriterierna för 

yrkesämnena så att dessa stämma överens med den kommande ämnesutformningen. 

SFS har inga invändningar mot detta, utan anser att det är rimligt att UHR anpassar 

kunskapskriterierna i föreskrifterna till den kommande ämnesutformningen i 

gymnasieskolan och komvux. 

SFS ser positivt på att UHR och Skolverket har samverkat och gemensamt tagit fram 

förslaget på ändringar. Det är lämpligt att UHR och Skolverket har likalydande 



 

kunskapskriterier i myndigheternas respektive föreskrifter. Detta eftersom samma krav på 

yrkeskunskaper ska gälla för ett visst undervisningsämne i gymnasieskolan, både i samband 

med tillträde till yrkeslärarutbildningen och vid bedömningen av behörighet att undervisa i 

ämnet. 

SFS har inga invändningar mot att UHR även rättar till skrivfel, utan ser positivt på detta då 

det förbättrar och gör föreskrifterna tydligare.  

SFS delar UHR:s bedömning att det inte är ett alternativ att avstå från att anpassa 

föreskrifterna utifrån den förändrade ämnesutformningen. Det skulle göra att de 

kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper som de sökande bedöms utifrån vid antagning till 

yrkeslärarutbildningen inte skulle överensstämma med de nya ämnesplanerna som de som 

lärare ska undervisa i efter avslutad utbildning. 

I avsnittet “Sökande och studerande på yrkeslärarutbildningen” anger UHR att personer som 

planerar att söka till, har ansökt till, påbörjat eller genomgått en utbildning till yrkeslärare 

kan beröras av förslaget och att förslaget kan påverka deras behörighet. SFS instämmer att 

dessa personer i högsta grad berörs. Vidare anger UHR att personer med lärarlegitimation 

kan behöva ansöka om utökad legitimation hos Skolverket till följd av ändringen, som kan ge 

behörighet i fler yrkesämnen. Detta medför normalt en avgift. SFS anser att denna 

uppdateringen ska vara avgiftsfri, vilket SFS även framför i sitt remissvar till Skolverket.  

 

 

 

 

 

 

Jacob Färnert 

Vice ordförande 

jacob.farnert@sfs.se  

070-545 75 57 

Mathilda Fredriksson 

Politisk sekreterare 

mathilda.fredriksson@sfs.se 

076-544 01 02 

 

mailto:jacob.farnert@sfs.se
mailto:mathilda.fredriksson@sfs.se

