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Utbildningsdepartementet

Enligt sändlista

Uppdrag att anordna fler relevanta sommarkurser
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,
Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet,
Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, Malmö högskola (från och med
den 1 januari 2018 Malmö universitet), Mälardalens högskola,
Högskolan Dalarna och Högskolan Kristianstad att från och med 2018
anordna fler sommarkurser.
Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut om medel i enlighet med
vad som anges i budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1,
utg.omr.16).
Lärosätena ska i första hand anordna sommarkurser som är relevanta för att
studenter snabbare ska nå en lärarexamen och för att möjliggöra kompetensutveckling och vidareutbildning för obehöriga lärare. Bland sådana kurser
ska lärosätena prioritera sommarkurser inom den utbildningsvetenskapliga
kärnan (UVK), svenska som andraspråk och behörighetskompletterande
kurser för att öka antalet idrottslärare.
Lärosätena ska i budgetunderlaget för 2019–2021 redogöra för hur lärosätet
avser att använda tilldelade medel för sommarkurser.
En redogörelse för dimensionering och resultat av sommarkurserna ska
lämnas i lärosätenas årsredovisningar från och med verksamhetsåret 2018.
Skälen för regeringens beslut

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 en satsning om
38 miljoner kronor för 2018 för att utöka antalet relevanta sommarkurser vid
elva lärosäten (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, avsnitt 9.8.2). Regeringen
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beräknar att 75 miljoner kronor ska tillföras för ändamålet från och med
2019 och att fler lärosäten då kan komma att bli aktuella för uppdraget.
Mot bakgrund av den stora lärarbristen anser regeringen att kurser inom
lärarutbildningarna ska prioriteras i första hand, men lärosätena kommer
också att ha utrymme att anordna kurser som de själva bestämmer.
Ett större utbud av sådana relevanta sommarkurser ger studenter möjlighet
att bedriva effektivare studier, t.ex. inom ramen för den kompletterande
pedagogiska utbildningen för att bli ämneslärare. Därigenom bidrar
satsningen till att motverka lärarbristen.
Närmare om sommarkurser inom UVK, svenska som andraspråk och idrott och
hälsa

Genom en utökad möjlighet att läsa UVK under sommaren kan utbildningen
genomföras på kortare tid samtidigt som möjligheterna ökar för icke
legitimerade lärare att påbörja eller fullfölja studier som leder till en
lärarexamen.
Mot bakgrund av bland annat den ökade invandringen är det angeläget att
fler lärare får behörighet i svenska som andraspråk. Förbättrade möjligheter
att läsa svenska som andraspråk under sommaren kan öka intresset för att
läsa in behörighet i ämnet.
Det är angeläget med fler kompletterande kurser för att få fler behöriga
lärare inom ämnet idrott och hälsa. Genom att anordna sommarkurser i
ämnet idrott och hälsa för lärarstudenter på grundlärarprogrammen kan
antalet behöriga i ämnet öka. Satsningen kan också uppmuntra legitimerade
grundlärare att läsa in behörighet i ämnet.
På regeringens vägnar

Helene Hellmark Knutsson

Mikaela Staaf
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Sändlista
Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linnéuniversitetet
Mittuniversitetet
Malmö högskola
Mälardalens högskola
Högskolan Dalarna
Högskolan Kristianstad
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