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Yttrande över Gemensamt ansvar – en modell för planering och
dimensionering av gymnasial utbildning (SOU 2020:33)
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har fått möjligheten att svara på remiss av
betänkandet Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial
utbildning (SOU 2020:33), ert diarienummer U2020/03826/GV.
Betänkandet föreslår ett antal förändringar av de principer, processer och ansvarsförhållanden som
definierar dimensioneringen av utbildningar inom gymnasie- och vuxenutbildning. SUHF:s yttrande
behandlar de delar av betänkandet som bedöms få konsekvenser för Sveriges universitet och
högskolor. Yttrandet har beretts av SUHF:s arbetsgrupp för lärarutbildning.
Ökat behov av yrkeslärare kräver kapacitet
Utredningens förslag om planering och dimensionering av gymnasieskola och yrkesutbildningar inom
komvux kommer att påverka rekryteringsbehovet av lärare. Därmed påverkas också behovet av
lärarutbildning. Som utredningen påpekar kan behovet av yrkeslärare i vissa yrkesämnen komma att
öka, samtidigt som behovet i andra ämnen sjunker.
SUHF ser positivt på att Yrkeslärarutbildningen dimensioneras efter de examinationsbehov som finns.
SUHF vill dock påpeka att en utbyggnad av Yrkeslärarutbildningen endast kan göras framgångsrikt
och med bibehållen kvalitet om lärosätena också ges möjlighet att bygga upp en ökad kapacitet i
form av framför allt yrkeslärarutbildare och VFU-platser. Eftersom tillgången till disputerade
yrkeslärarutbildare idag är starkt begränsad måste ett eventuellt ökat utbildningsuppdrag åtföljas av
ökad resurstilldelning till lärosätena för forskarutbildning och forskning inom ämnen relaterade till
yrkeslärarutbildningen. Det är av central betydelse att en utbyggnad av forskarutbildningen,
exempelvis genom inrättandet av forskarskolor, kan påbörjas snarast för att behovet av
forskarutbildade lärare inom yrkeslärarutbildningen ska kunna mötas.
Regionala skolmyndighetskontor bör ha ett helhetsperspektiv
Flera av utredningens förslag bygger på att skolmyndigheternas regionala närvaro förstärks. En sådan
förstärkning bör enligt utredningen kunna bidra till att stödja och stärka en regional infrastruktur för
samverkan angående planering, dimensionering och erbjudande av gymnasial utbildning.
SUHF vill betona att det i de regionala myndighetskontorens uppdrag tydligt bör framgå att de ska ha
ett helhetsperspektiv på sin verksamhet i regionen. Exempelvis bör den regionala planeringen av
gymnasieutbudet vid behov beakta frågor som har med till exempel professionsprogram, praktiknära
skolforskning och kompetensutveckling för lärare och rektorer att göra. Se även SUHF:s yttrande över
remiss SOU 2020:28.
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Utöver ovan angivna synpunkter hänvisar vi till vad våra medlemmar anför i sina yttranden.
Enligt uppdrag

Marita Hilliges
Generalsekreterare
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