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Yttrande över En mer flexibel ämneslärarutbildning (U2015/500/UH)   

Lärarförbundet har fått möjlighet att yttra sig till Utbildningsdepartementet 
angående promemorian U2015/500/UH En mer flexibel ämneslärarutbildning. 
 

Sammanfattning av Lärarförbundets synpunkter  
Lärarförbundet ser allvarligt på det låga söktrycket till ämneslärarutbildningen 
med inriktning mot årskurs 7-9 och välkomnar därför förändringar av 
ämneslärarutbildningen, som en av flera åtgärder i syfte att säkra 
lärarförsörjningen i dessa årskurser.  
 
Promemorian saknar tyvärr en kvalificerad analys av vad som är orsaken till det 
låga söktrycket. Lärarförbundet anser att de föreslagna förändringarna med ökad 
flexibilitet har organisatoriska fördelar, men befarar att det inte kommer åt 
grundproblematiken – det låga söktrycket. Lärarförbundet anser att en 
sammanslagning av de två inriktningarna på ämneslärarutbildningen i dagsläget 
har bäst förutsättningar att försörja årskurs 7-9 med rätt lärarkompetens. En 
sådan sammanhållen utbildning bör i första hand ha gymnasieinriktningens 
struktur och längd (300-330 hp). 
 
Promemorian innehåller dock flera delar som är viktiga att tillvarata. I synnerhet 
har utredaren identifierat tänkbara förändringar som kan påverka lärosätenas 
möjligheter att utforma utbildningen för de som redan sökt och antagits till 
utbildningen. En möjlig kompromiss kan därför vara en gemensam ingång – att ta 
in alla studenter till ämneslärarutbildningen och ge dem möjlighet att välja 
inriktning först senare under utbildningen. Genom den antagne studentens egna 
val kan det därmed bli möjligt med olika utgångar avseende åldersinriktning, antal 
ämnen och utbildningens längd.  
 
Förslaget i korthet 
 
Ur promemorians sammanfattning: 

[I promemorian lämnas] förslag som syftar till att göra 
ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 
7–9 mer flexibel och attraktiv. Det föreslås att ämneslärarexamen med denna 
inriktning ska kunna omfatta 240 eller 270 högskolepoäng, dvs. utbildningen 
ska kunna vara ett halvt år kortare än i dag. Däremot ska utbildningen inte 
kunna vara längre än dagens 270 högskolepoäng. De ämnes- och 
ämnesdidaktiska studierna ska kunna avse två eller tre undervisningsämnen. 
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I dag omfattar examen som huvudregel tre ämnen. Det föreslås också att 
examen ska omfatta en fördjupning om 90 eller 120 högskolepoäng. För varje 
övrigt ämne ska det, liksom i dag, krävas minst 45 högskolepoäng. Vidare 
föreslås att bestämmelserna om hur ämnen får kombineras i en sådan 
ämneslärarexamen bara ska avse två ämnen och att tillåtna kombinationer 
ska motsvara möjliga kombinationer i ämneslärarexamen med inriktning 
mot arbete i gymnasieskolan när det gäller ämnen som finns inom båda 
inriktningarna. 
 

Lärarförbundets synpunkter 
Lärarförbundet ser allvarligt på det låga söktrycket till ämneslärarutbildningen 
med inriktning mot årskurs 7-9 och välkomnar därför en översyn av utbildningen i 
syfte att säkra lärarförsörjningen och lärarkompetensen i dessa årskurser. Vi står 
inför en omfattande lärarbrist och med dagens behörighetsregler och struktur på 
ämneslärarutbildningen är risken uppenbar att grundskolans årskurs 7-9 dels 
kommer att se andelen obehöriga visstidsanställda öka och dels kommer att ses 
som en genomgångsperiod för ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan 
som ännu inte fått en anställning i gymnasieskolan. Därför är det välkommet att 
regeringen ser över hur läraryrket i årskurs 7-9 kan bli mer attraktivt.  
 
Förändringar i lärarutbildningens struktur är endast en av flera åtgärder som kan 
komma att behövas. Som princip bör regeringen vara försiktig med att återigen 
göra ingrepp i en lärarutbildning som ännu inte hunnit utvärderas. Reformtakten i 
sig har skapat problem för lärarutbildningen. Lärarutbildningen har haft tre stora 
reformer på drygt två decennier. Samtliga har genomförts innan man hunnit 
analysera riktigt vilka problem som finns i utbildningen. Nya reformer har skett 
innan studenterna har hunnit in i läraryrket och de ständiga förändringarna har 
också medfört svårigheter för skolan att tillgodose behovet av lärare som passar in i 
skolans organisation.  
 
Det är ändå Lärarförbundets uppfattning att läget är så pass akut att sådana 
förändringar trots allt är nödvändiga, men det är särskilt viktigt att de bottnar i en 
kvalificerad analys av vad som är problemets grund. Utredningens begränsade 
omfattning gör att det inte finns någon sådan analys. Bland annat saknas ett 
studentperspektiv på frågan, vilket exempelvis skulle kunna ha lösts genom att 
fråga studenter som bytt inriktning till gymnasieskolan, samt ett urval av studenter 
inom ämneslärarutbildningens bägge inriktningar.  
 
Det finns anledning att ifrågasätta antagandet att det skulle vara bristen på 
flexibilitet som är huvudorsaken, eller ens en av de starkare orsakerna, till att få 
väljer att utbilda sig till ämneslärare inom 7-9-inriktningen. Det är enligt vår 
erfarenhet i stället rimligt att anta att en del studenter som kan tänka sig att arbeta 
inom årskurs 7-9 väljer gymnasielärarinriktningen av strategiska skäl, eftersom 
den också ger behörighet för 7-9. Dessutom är det sannolikt att gymnasieskolan av 
olika skäl ses som en mer attraktiv arbetsplats för ämneslärare. 
 
Lärarförbundet anser det viktigt med en lösning som kommer åt problematiken 
med söktrycket samtidigt som det inte blir ett större ingrepp i utbildningen än vad 
som är nödvändigt i dagsläget. Strukturen måste också vara tydlig och begriplig för 
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de sökande och ge bättre förutsättningar att försörja såväl högstadiet som 
gymnasieskolan med de lärare som behövs. Här finns brister i förslaget. 
 
Promemorian innehåller dock flera delar som är värda att tillvarata. I synnerhet 
har utredaren identifierat tänkbara förändringar som kan påverka lärosätenas 
möjligheter att utforma utbildningen för de som redan sökt och antagits till 
utbildningen. En lösning kunde vara en gemensam ingång, att ta in alla studenter 
till ämneslärarutbildningen och ge dem möjlighet att välja inriktning först senare 
under utbildningen.  

Fördelar med en sammanslagen ämneslärarutbildning 
Lärarförbundet kritiserade redan i samband med lärarutbildningsutredningen 
inför 2011 års reform snäva stadieindelningar och förespråkade i stället en bredare, 
femårig inriktning mot grundskolans år 8 och 9, gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen som skulle ge ett stort ämnesdjup i två undervisningsämnen. 
Lärarförbundet är fortfarande positivt till idén att slå ihop dagens två inriktningar 
inom ämneslärarutbildning, med utgångspunkt i gymnasieinriktningens 
tvåämnesstruktur och längd. Det skulle innebära en ämneslärarutbildning där 
samtliga lärare utbildas för 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.  
 
På grund av de nya behörighetsreglerna ger gymnasieinriktningen redan idag 
automatiskt behörighet för 7-9. Eftersom detta inte reflekteras i examensmålen1 är 
det dock tveksamt om studenterna verkligen får med sig detta kompetensområde i 
tillräcklig grad. Till exempel genomförs i allmänhet all VFU i gymnasieskolan samt 
eventuellt vuxenutbildningen. Det gör att behovet av behöriga och legitimerade 
lärare i år 7-9 förvisso fylls till viss del av gymnasielärare, men det riskerar att 
försvaga kapaciteten att möta yngre tonåringar.  En ny sammanslagen 
ämneslärarutbildning behöver alltså innehålla VFU i både grundskola och 
gymnasieskola och innehållet i de högskoleförlagda delarna behöver belysa dessa 
perspektiv.  
 
Det skäl som utredaren anger för att inte föreslå en gemensam 
ämneslärarutbildning är att studenterna som väljer inriktningen mot 
gymnasieskolan vill bli just gymnasielärare. Utredaren menar att det inte skulle bli 
någon skillnad om man slår ihop inriktningarna – det blir de som inte får jobb i 
gymnasieskolan som får undervisa i 7-9. Det finns fog för denna uppfattning, men 
en skillnad i vårt förslag jämfört med dagens upplägg är att dessa lärare får med sig 
rätt kunskaper, genom exempelvis obligatorisk VFU i 7-9. Därmed kan även ett 
intresse för att arbeta med elever i dessa årskurser väckas under utbildningen. 
Dessutom finns det med stor sannolikhet redan idag en hel del studenter som 
faktiskt vill arbeta i 7-9 men som ändå väljer gymnasieinriktningen, eftersom de då 
får behörighet för både grund- och gymnasieskola.  
 

En mer flexibel sammanhållen ämneslärarutbildning  
Den största fördelen med en sammanslagning av de två inriktningarna är att en 
sådan utbildning är bättre rustad för att förse årskurs 7-9 med lärare som har rätt 

                                                        
1 Enligt examensordningen ska studenten ”även visa kunskap och förmåga för annan 
undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet”, men det 
nämns ej i övrigt i examensmålen och studenten gör i normalfallet heller ingen VFU i 7-9. 
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kompetens. Med en sammanslagen utbildning skulle dock vissa förändringar 
behöva göras för fullt ut tillgodose behoven i 7-9. Det finns till exempel ämnen 
(slöjd och hem- och konsumentkunskap) som inte är gymnasieämnen och på 
motsvarande sätt en rad gymnasieämnen som inte finns i grundskolan. Det kan 
också finnas fördelar med att ha möjlighet att välja tre ämnen, inte minst när det 
gäller natur- eller samhällsorienterade ämnen. En större flexibilitet är alltså 
önskvärd även inom ramen för en sammanhållen utbildning.  
 
Lärarförbundet är också mycket positivt till att promemorian öppnar för fler 
möjliga ämneskombinationer, något som Lärarförbundet har efterfrågat. Detta 
sker dels genom förslaget att begränsa bestämmelserna om tillåtna 
ämneskombinationer till två av tre ämnen och dels genom att utöka de tillåtna 
kombinationerna till att motsvara möjliga kombinationer i gymnasieinriktningen. 
Att i onödan låsa fast möjligheterna att kombinera olika ämnen är 
kontraproduktivt och med de föreslagna lättnaderna blir det möjligt att på ett 
bättre sätt möta bland annat regionala behov. 
 

Behov av att se över behörighetsförordningen 
Ett större problem med en ämneslärarutbildning som riktar sig mot både 7-9, 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen är att dessa lärare automatiskt skulle få 
behörighet även för 4-6 (1-6 i praktiskt estetiska ämnen). Att ämneslärare får 
behörighet för stadiet under ”på köpet”, även om de saknar utbildning mot lägre 
åldrar, beror på en i Lärarförbundets mening problematiskt utformad regel i 
behörighetsförordningen.  
 
I dagens examensordning finns en formulering som säger att studenten även ska 
”visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt 
gällande föreskrifter kan ge behörighet”, men examensmålen i övrigt nämner inte 
vilka kunskaper och förmågor det handlar om. Studenten har i normalfallet ingen 
VFU i det lägre stadiet och detta innehåll behandlas i allmänhet väldigt marginellt.  
 
Mot denna bakgrund anser Lärarförbundet att regeringen bör överväga 
förändringar i behörighetsförordningen för de som utbildas framgent. Det är 
viktigt att legitimation och behörigheter baseras på lärarens utbildning. Med 
hänsyn till rådande läge när det gäller handläggning av lärarlegitimationer, samt 
det faktum att många aktiva studenter valt inriktning med vetskapen om att de får 
denna behörighet, är det rimligt att en sådan förändring endast gäller de som 
påbörjat sin utbildning efter 1 juli 2015, alternativt efter det att ett nytt beslut 
fattats.  

Utbildningens längd 
Även i en mer flexibel ämneslärarutbildning bör regeringen överväga att som 
huvudingång utgå från gymnasieinriktningens längd, dvs. 300/330 hp. 
Lärarförbundet anser att 45 hp är i minsta laget för att uppnå tillräcklig kompetens 
i ett undervisningsämne och detta blir särskilt problematiskt när studenten läser 
tre ämnen, vilket med dagens (och förslagets) längd på utbildningen ger två 45 hp-
ämnen. 
 
En möjlighet att avsluta studierna ett år tidigare genom att läsa en kortare, men 
påbyggbar, tvåämnesvariant på 240 hp enligt promemorians alternativ 4 skulle 
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dock kunna bidra till att fler studenter får en något tydligare profilering mot 7-9. 
Eftersom samtliga studenter kommer att läsa minst 90 hp i åtminstone ett av 
ämnena bör det till exempel vara möjligt att inleda studierna med det ämne som 
studenten tänker sig som fördjupningsämne. För att undvika återvändsgränder 
anser Lärarförbundet att valet att endast läsa fyra år bör ske senare under 
utbildningen. 

Ikraftträdande  
Förslaget föreslås träda i kraft redan 1 augusti i år. Det är värt att notera att 
remisstiden löper ut först 4 maj.  Lärarförbundet vill påpeka att det krävs tid både 
för analys av remissyttranden och för lärosätenas implementering. Detta är särskilt 
viktigt med tanke på att själva utredningens tidsramar har varit så snäva.  
 
Dessutom är det önskvärt att regeringen först tar fram en mer underbyggd bild av 
till det låga söktrycket är, till exempel genom att tillfråga lärarstudenter som bytt 
inriktning från 7-9 till gymnasieskolan, samt ett urval av studenter inom 
ämneslärarutbildningens bägge inriktningar. 
 

   
 
Johanna Jaara Åstrand  Anna Tornberg 
Förbundsordförande  Ombudsman 
Lärarförbundet 
 
 
 


