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Regeringskansliet
Utbildningsdepartementet
u. remissvar@regeringskansliet.se

Remissyttrande over SOU 2020:28: En mer likvardig skola minskad skolsegregation och forbattrad resurstilldelning
U2020/02667/S
Utbildningsdepartementet har anmodat Hogskolan Vast att yttra sig over SOU 2020:28. Rektor
har faststallt yttrandet. I beredningen av yttrandet har Institutionen for individ och samhalle,
som organiserar hogskolans lararutbildningar, lamnat synpunkter.

Overgripande synpunkter
Hogskolan Vast ar positiv till utredningens ambition att skapa forutsattningar for en mer
likvardig skola. Forslagen om forandrad resurstilldelning och forandrade forhallnings- och
tillvagagangssatt kan ocksa vara ett satt att paverka skolsegrationen i mer positiv riktning.

Kommentarer och andringsforslag
Kapitel 3 (avsnitt 12.1)
Skolverkets regionala placering innebar okat regionalt std for skolhuvudmannen. Det ar dock
viktigt att Skolverket aven fortsatter och dessutom ytterligare utvecklar sitt samarbete med de
lokala larosatena, i synnerhet med lararutbildningarna och de regionala utvecklingscentrumen
(RUC). Dar finns nodvandig och relevant kompetens och forskning som kan bidra till
utveckling i linje med utredningens mal.
Kapitel 3 (avsnitt 12.1) och kapitel 10 (avsnitt 1-3)
Ett av de samarbeten som Skolverket och de lokala lararutbildningarna (inklusive RUC) kan
utveckla ar det foreslagna professionsprogramm et. Det ar viktigt att detta program, liksom annat
utvecklingsarbete, bygger pa bade vetenskaplig grund och beprovad erfarenhet, vilket ar karnan
i lararutbildningarnas verksamhet.

HOGSKOLAN VAST

T elefon 0520-22 30 00

461 86 T ro llhattan

Besksadress:
Gustava Me/ins gata 2

Organisationsnummer:
202100-4052

T elefax 0520-22 30 99

www .hv.se

·: ; ;:::.

e°
·:±%5::
•5s$2_

. ·.°·
• ·,%
"Mic"is,"es,'e,
•

'@

's.

',"e

HOGSKOLAN VAST

2(2)

Datum

Diarienummer

2019-06-24

HV 2019/82

Kapitel 10 (avsnitt 1-3)
Utredningen lyfter rektorernas pedagogiska ledarskapskompetens som viktigt for en positiv
utveckling. Vi foreslar darfor att pedagogisk utbildning for rektorer blir ett spar i det nya
professionsprogrammet. Inriktningen mot skolledarskap skulle kunna liisas av bade rektorer
och personer som ar intresserade av pedagogiskt ledarskap.
Samverkan mellan lararutbildning och skolhuvudman ar viktigt for att starka lararnas
professionella kompetens och skolorna utveckling, men ocksa for att stodja de blivande lararnas
larande. Denna samverkan stodjer arbetet med att integrera teori och praktik, och foljaktligen
det arbetsintegrerade larandet. Det ar darfor viktigt att utveckla fler och djupare samverkansytor
mellan larosate och skolor/skolhuvudman. Forsoksverksamheten ULF (Utveckling, Larande,
Forskning) har varit ett mycket gott exempel pa detta. En forlangning av ULF-avtalet skulle ge
positiv utveckling for bade skolans och lararutbildningens utveckling, genom mojligheten att
bedriva praktiknara och praktikutvecklande forskning.
Det ar dessutom angelaget att underlatta for andra samverkansformer mellan larosaten och
skolor/skolhuvudman, sasom ovningsskolor, samverkansanstallningar, AIL-utformade
lararutbildningar et cetera.
Utredningen visar att det kravs insatser for att starka och utveckla lararskickligheten aven inom
lararutbildningen. For att mojliggora forstarkning av kvalitet kravs resursforstarkningar till
lararutbildningens alla delar, inklusive de amnes- och amnesdidaktiska studier som utgor den
storsta delen av utbildningen. Resurserna till utbildningen maste vara i paritet med bade de
kvantitativa och kvalitativa aspekterna av examensforordningens krav (examensmalen).
Incitament for ytterligare samarbete mellan olika professioner kring utmaningar avseende
skolsociala fragor skulle kunna utvecklas pa grundutbildningen, exempelvis mellan
Socionomprogrammet och Lararprogrammen, men skulle ocksa kunna utvecklas inom det
framtida professionsprogrammet.
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