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Sammanfattning  

Elever har rätt att undervisas av lärare med rätt utbildning. Vi vet att undervisningen blir 
så mycket bättre om läraren har rätt utbildning och att skollagens krav på undervisning på 
vetenskaplig grund endast kan uppfyllas av utbildade lärare. Lärarbristen är en stor 
samhällsutmaning som måste lösas.  

Lärarbristen kräver handlingskraft 
Bristen på behöriga kräver ett samlat ansvar från arbetsgivare, stat och profession. Pressen 
på arbetsgivarna att få upp antalet behöriga lärare måste öka. Idag är det för få 
konsekvenser för huvudmän som inte jobbar aktivt med behörighetsläget. Skolans 
huvudmän måste prioritera behörighet, även om det på kort sikt försvårar 
tjänstefördelningen.  

Denna rapport beskriver det allvarliga läget med lärarbristen, men pekar också på flera 
möjliga åtgärder som ännu är oprövade. För att fler i gruppen obehöriga lärare i skolan 
ska kunna genomföra behörighetsgivande utbildning krävs nya satsningar på validering, 
finansiering och studievillkor. Lärarförbundet har intervjuat ett urval av behöriga och 
obehöriga medlemmar i Lärarförbundet för att få en förståelse för hur regelverket för 
behörighet, och behörighetsgivande utbildning, påverkar individerna.  

Validering av yrkeserfarenhet är avgörande drivkraft 
Undersökningen visar att:  

• två tredjedelar av de obehöriga lärarna anger att det spelar en avgörande roll att de 
kan validera yrkeserfarenhet.  

• två tredjedelar av de obehöriga lärarna anger att det spelar en avgörande roll att 
lärarutbildningen kan genomföras med någon typ av lön.  

• Hälften av de obehöriga lärarna anger att det spelar en avgörande roll att de kan 
studera på distans, och många anger också att lärcenter spelar en stor roll.  

• Hälften av de obehöriga lärare har någon gång påbörjat en lärarutbildning, och 
dessa har en kort väg till behörighet.  

• Häften av de obehöriga lärare som någon gång påbörjat en lärarutbildning (en 
fjärdedel av de obehöriga lärarna alltså) har endast en termin kvar till examen.  

• Nio av tio obehöriga lärare som någon gång påbörjat en lärarutbildning har 
mindre än två terminer kvar till examen,  

• och sju av tio av de obehöriga lärarna anger att de är beredda att påbörja en 
behörighetsgivande utbildning inom två år.  

Att satsa på de obehöriga lärarna är alltså en effektiv lösning, eftersom de ofta redan har en 
fot inne på lärarutbildningen. 
Lärarförbundet kräver därför att det sätts högre press på arbetsgivarna att prioritera 
behörighetsläget och att stat tillsammans med huvudmän tar ett större ansvar för former 
och villkor för behörighetsgivande utbildning. En myndighet bör få i uppgift att 
permanent se till att behörighetsgivande utbildning ges utifrån de breda behov som finns 
idag. Nya former av studiefinansiering för obehöriga lärare bör utvecklas, här är 
exempelvis punkten i januariöverenskommelsen om utvecklingstid ett tänkbart förslag.  
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Förord 
I grundskolan är var tredje lärare obehörig idag, i gymnasieskolan var femte. Det är siffror som 
borde få landets politiker att ligga sömnlösa om nätterna. Men Sverige har under lång tid tillåtit 
en stor andel obehöriga lärare. Det är ohållbart.  

Det stora antalet obehöriga leder till en högre arbetsbelastning för de behöriga lärarna, bland 
annat när det gäller betygssättning. Forskningen visar dessutom på att lärares professionalism, 
kompetens och ledning har avgörande betydelse för utbildning av hög kvalitet.  

Situationen är akut och det krävs omfattande åtgärder för att öka andelen legitimerade lärare i 
svensk skola. Fram till år 2031 uppskattas det totala rekryteringsbehovet till 187 000 
heltidstjänster. Bara de närmaste fem åren handlar det om 77 000 heltidstjänster. För att täcka 
behovet krävs en årlig examination från lärarutbildningen av 15 000 lärare – nästan dubbelt så 
många som idag. Det innebär att var tredje student skulle behöva börja en lärarutbildning. Det 
är knappast realistiskt. 

Långsiktigt kan lärarförsörjningen bara tryggas genom att läraryrket ges konkurrenskraftiga 
löner och en rimlig arbetsbelastning. Men ett snabbt sätt att i rådande läge förbättra situationen 
vore att rikta insatser mot de obehöriga som redan är anställda i skolorna.  

I den här rapporten har vi frågat våra medlemmar som saknar lärarexamen hur deras 
utbildningsbakgrund ser ut. Resultatet är slående. Hälften av de tillfrågade som saknar 
behörighet går eller har någon gång påbörjat en lärarutbildning. Och hälften av dem har i sin tur 
endast en termin kvar.  

Det betyder att samhället med relativt enkla medel kan få tusentals nya lärare i våra skolor på 
kort tid genom att rikta insatser mot dem som redan jobbar där. Och det till en betydligt lägre 
kostnad än att utbilda nya lärarstudenter från grunden.  

Behovet av ett nationellt grepp kring lärarbristen är skriande. Lösningen är inte att tumma på 
legitimationskravet och abdikera inför den rådande situationen. Det vore direkt förödande för 
Sveriges ställning som kunskapsnation. Sverige måste blicka framåt.  

Den här rapporten presenterar ett antal lösningar som kan möta lärarbristen och öka antalet 
behöriga lärare. Nu väntar vi på att politikerna tar till sig lösningsförslagen och börja leverera. 

 

Johanna Jaara Åstrand  
Förbundsordförande Lärarförbundet 
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Rapportens syfte 
Bristen på legitimerande och behöriga lärare är alarmerande. När lärarbristen är så påtaglig 
som den är, är det viktigt att alla aktörer i skolsystemet bidrar till att minska andelen obehöriga 
lärare i skolan. Detta arbete behöver bedrivas samtidigt som elevers rätt att få sin undervisning 
av lärare med adekvat utbildning värnas. Elevernas förutsättningar för en undervisning av god 
kvalitet stärks inte av att ambitionerna vad gäller behörighetskraven sänks. Hela ansvaret att 
finna behöriga lärare kan inte vila på en enskild aktör. Staten måste ta sitt ansvar på nationell 
nivå och varje huvudman måste genomföra aktiva och strategiska insatser på lokal nivå. 

I den här rapporten diskuterar vi tillgången till behöriga lärare, obehöriga lärares villkor jämfört 
med behöriga lärare, och vägen för obehöriga lärare att bli behöriga. Vi visar hur det hänger 
ihop – vilka aktörer som har ansvar för vad. Och framför allt kommer vi med förslag på hur nya 
vägar till behörighet för obehöriga lärare kan bli en viktig pusselbit för att mildra lärarbristen.  

Ansvaret för tillgången till behöriga lärare 
Ansvaret för skolans kompetensförsörjning vilar hos både staten och huvudmännen. Staten 
ansvarar för lärarutbildningen och utfärdande av lärarlegitimationer och behörighet. Vägen till 
läraryrket går i första hand via reguljär lärarutbildning vid högskolor och universitet som styrs 
av staten. Hur utbildningarna utformas och dimensioneras har stor påverkan på inflödet och 
yrkets attraktivitet. Det handlar både om att utbilda nya lärare och att vidareutbilda personer 
med tidigare utbildningar i andra yrken, nyanlända lärare och yrkesverksamma lärare som 
saknar behörighet eller vill komplettera sin behörighet.  

Det krävs en kontinuerlig dialog mellan lärosätena och skolans huvudmän så att 
utbildningarnas omfattning och inriktningar överensstämmer med de behov som finns. 
Regionalt behövs en nära samverkan både vad gäller antalet utbildningsplatser och 
möjligheterna att tillhandahålla den kompetensutveckling och vidareutbildning som efterfrågas. 
För vissa lärargrupper är behoven små och där kan det behövas ett nationellt ansvar för att de 
utbildningar som behövs kommer till stånd. 

Huvudmannen ansvarar för att utveckla en arbetsgivarpolitik som bidrar både till en väl 
fungerande verksamhet och till attraktiva arbetsplatser. Som arbetsgivare kan huvudmännen 
själva göra mycket för att påverka behovet och möjligheterna att rekrytera. Läget kräver att 
huvudmännen arbetar med en rad olika insatser. När Skolinspektionen 2017 gjorde en 
kartläggning av hur huvudmän och rektorer arbetar för att möta den förväntade bristen på 
behöriga lärare fann de att relativt få huvudmän  hade ett strategiskt och långsiktigt arbete kring 
frågor som rör kompetensförsörjningen. 1 

Det är också avgörande att den demografiska utvecklingen och förändringar i omvärlden går 
hand i hand med politiska reformer. Exempelvis ter sig beslut om ökad lärartäthet och mindre 
klasser svåra att uppnå i ljuset av de ökande barnkullarna och den stora bristen på legitimerade 
lärare, om inte sådana initiativ kombineras med andra reformer. Den här typen av 
problematisering måste få ta större plats i debatten om vi vill uppnå långvariga resultat och 
samtidigt skapa en skola som är en trygg och utvecklande arbetsplats för både elever, lärare och 
annan skolpersonal. 

                                                             

1 Skolinspektionen 2017, Undervisning på skolor med många obehöriga lärare.  
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2017/obe
horiga-larare/obehoriga_larare_granskningsrapport_2017.pdf 
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Lärarbrist och Sveriges behov av utbildade lärare 
Att lärare har adekvat utbildning är viktigt för kvaliteten i undervisningen. Forskning pekar på 
att lärares professionalism, kompetens och ledning har avgörande betydelse när det gäller att ge 
elever en undervisning med hög kvalitet.2  

Skolverket och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i uppdrag att ta fram prognoser av behov 
av olika lärarkategorier. Prognoserna visar att fram till år 2031 är det totala rekryteringsbehovet 
187 000 heltidstjänster. Störst är behoven de närmaste fem åren då skolor och förskolor 
beräknas rekrytera lärare och förskollärare till motsvarande 77 000 heltidstjänster. I 
diagrammet nedan syns rekryteringsbehov per lärarkategori. Som framgår av uppgifterna är 
behoven störst i grundskolan och förskolan.3 

 

För att klara rekryteringsbehovet av lärare beräknar UKÄ i samarbete med Skolverket att det 
skulle krävas en årlig examination av 15 000 lärare från lärarutbildningen. Jämfört med dagens 
genomströmning skulle det betyda att nästan dubbelt så många som idag skulle behöva påbörja 
en lärarutbildning.4 I dagsläget examineras cirka 8 000 lärare från lärarutbildningen varje år. 
Det framtida examinationsbehovet beräknas således kraftigt överstiga den framtida 
examinationen till 2031. Störst väntas bristen bli på förskollärare, yrkeslärare och ämneslärare. 
I den utvärdering av grundlärarprogrammet som UKÄ presenterade i våras får en tredjedel av 
grundlärarprogrammen i landet underkänt.  Det skulle vara en katastrof om programmen får 
det även i uppföljningen, för då stoppas nyintaget av studenter till utbildningarna. 

Var tredje student skulle behöva påbörja en lärarutbildning 
Det är inte någon enkel sak att fördubbla antalet nyexaminerade lärare. Lärarutbildningen är 
redan idag högskolans största yrkesutbildning och har totalt fler sökande än juristutbildningen 
och läkarutbildningen. n av fyra studenter som börjar på ett program som leder till en 
yrkesexamen påbörjar en lärarutbildning. Om inget annat förändras skulle var tredje student 
behöva börja en lärarutbildning. Det är knappast ett realistiskt scenario eftersom det finns en 
mängd andra yrken med utbildning på högskolenivå som också behövs i samhället. En 

                                                             

2 SOU 2017:35. Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet. 
3 Bilden är från SKL 2018 - Skolans rekryteringsutmaningar.  
4 Skolverket 2017, Redovisning av uppdrag att ta fram återkommande prognoser över behovet av förskollärare och olika 
lärarkategorier 
https://www.skolverket.se/portletresource/4.6bfaca41169863e6a65d9f5/12.6bfaca41169863e6a65d9fe?file=3876 
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utbyggnad av lärarutbildningen kräver därför former som kan locka nya grupper in i 
utbildningen.  

Obehöriga lärare fyller lärarbristens tomrum 
Elever har rätt att undervisas av lärare med rätt utbildning. Enligt skollagen får man bara 
undervisa om man har en lärar- eller förskollärarlegitimation och är behörig. Men det råder idag 
alltså en stor brist på legitimerade och behöriga lärare, vilket gör att många skolor har en 
betydande andel obehöriga lärare5. En hög andel obehöriga lärare på en skola ökar risken att 
omsättningen av lärare ökar. Det innebär att eleverna inte får en sammanhållen undervisning 
och att elever inte får kontinuitet i lektionsplanering, betygssättning och relationer till lärare. 
Hur rektorerna i praktiken gör för att hantera en situation med många obehöriga lärare i sin 
verksamhet är avgörande för att förstå förutsättningarna för kvalitet i den svenska skolan. 

Arbetsbelastningen ökar med obehöriga kollegor 
Den stora andelen obehöriga lärare ökar också arbetsbelastningen för de behöriga lärarna. 
Endast behöriga lärare får sätta betyg vilket gör att arbetsbelastningen för de behöriga lärarna 
går upp när betygen ska sättas. Men det finns också andra effekter. Behöriga lärare kan ofta få 
en handledande roll gentemot obehöriga lärare, trots att ett sådant uppdrag inte finns med i 
tjänstebeskrivningen. Det kollegiala samarbetet och stödet blir också haltande.  

Skolinspektionens granskning av hur skolor arbetar med obehöriga lärare visar att drygt hälften 
av de granskade skolorna inte har tillräckliga strukturer och arbetssätt för att ge stöd till sina 
obehöriga lärare.6 Detta kan ha negativa konsekvenser för elevernas undervisning, bland annat 
förlorad undervisningstid och bristande kvalitet i undervisning och betygssättning. 

Behörighet i grundskolan 
I grundskolan är andelen lärare med legitimation och behörighet i minst ett undervisningsämne 
71,4 procent. Behörigheten är generellt högre bland lärare som undervisar i årskurserna 7-9 
jämfört med de lägre årskurserna.  

Högst andel behöriga lärare i ämnena: 

• svenska 
• matematik 
• idrott och hälsa 

Lägst andel behöriga lärare i ämnena:  

• teknik 
• svenska som andra språk  
• spanska 

Behörighet i gymnasieskolan 
I gymnasieskolan är 81 procent av lärarna behöriga. Det är en ökning med en procentenhet 
jämfört med föregående läsår. Inkluderas lärare för introduktionsprogrammen minskar andelen 
behöriga lärare till 77 procent. De fem introduktionsprogrammen är främst till för elever som 
inte har behörighet till ett nationellt program.  

Högst andel behöriga lärare i ämnena (över 87 procent):  

                                                             

5 Skolinspektionen 2017, ibid 
6  Skolinspektionen 2017, ibid 
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• historia 
• svenska  
• kemi  

I svenska som andraspråk har mindre än hälften av lärarna behörighet för ämnet. 

Behörighet i förskolan 
Förskoleklassen har den högsta andelen behöriga lärare, 84 procent. Här inkluderas 
förskollärare samt lärare med legitimation och behörighet i minst ett undervisningsämne i 
någon av årskurserna 1-3. Statistiken för lärare i förskoleklass kan inte jämföras med tidigare 
läsår eftersom den i år delas upp i grupperna lärare och annan pedagogisk personal. 

Behörighet i kommunala och fristående skolor 
Behörigheten är högre bland lärare i kommunala skolor än i fristående skolor. Det gäller 
samtliga skolformer. Störst är skillnaden i förskoleklass där andelen behöriga lärare är 14 
procentenheter högre i kommunal verksamhet. I grundskolan och gymnasieskolan är 
lärarbehörigheten 9 respektive 11 procentenheter högre i kommunala skolor än i fristående 
skolor. 
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Enkät till behöriga och obehöriga lärare 
För att få kunskap om behörighetsfrågan utgår denna undersökning från en enkät med frågor 
om villkoren för obehöriga lärare och förutsättningarna för obehöriga lärare att bli behöriga.  
Enkäten har gått till ett urval av Lärarförbundets medlemmar där både behöriga och obehöriga 
lärare har tillfrågats. Totalt omfattar undersökningen 3137 respondenter. Av dessa har 2032 
behöriga och 323 obehöriga lärare i förskoleklass och grundskola besvarat frågeområdena om 
villkor. Frågorna om deltagande och villkor för behörighetsgivande utbildningar har endast 
getts till obehöriga lärare.  

Obehöriga lärare har sämre villkor än behöriga 
Det är väntat och önskvärt att det ska finnas skillnad i villkor mellan behöriga och obehöriga 
lärare. Legitimationsreformen syftar till att undervisning endast ska bedrivas av utbildade 
lärare. Därför är det rimligt att det skiljer sig i villkor. Det viktiga är att det finns incitament för 
arbetsgivare att jobba långsiktigt med att få upp andelen behöriga lärare och för anställda 
obehöriga lärare att påbörja och genomföra en behörighetsgivande utbildning.  

 
 

Enligt Talisundersökningen finns det brister i kompetensutvecklingen för svenska lärare7. Det är 
också ett område där vi kan förvänta oss skillnader mellan behöriga och obehöriga lärare. 
Eftersom undervisning ska bedrivas på vetenskaplig grund är det svårt att delta i avancerad 
kompetensutveckling om man saknar den bas som lärarutbildningen ger. Mycket riktigt är det 
fler behöriga än obehöriga som får kompetensutveckling bland respondenterna, men 
kompetensutvecklingen är svag för lärare i båda grupperna. Undersökningen visar att nästan 
var fjärde behörig lärare inte har fått kompetensutveckling det senaste året. Förekomsten är 
ännu lägre i gruppen av obehöriga.  

                                                             

7 TALIS 2018, En studie om lärares och rektorers, arbete i grund- och gymnasieskolan.  
 https://www.skolverket.se/getFile?file=4307 
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Legitimationsreformen syftar till att undervisning endast ska bedrivas av utbildade lärare och 
det innebär bland annat att endast behöriga lärare har tillsvidareanställning. Tanken är att 
obehöriga lärare på sikt ska fasas ut. I tider av lärarbrist kan det dock vara så att skolorna håller 
hårt även i obehöriga lärare. Undersökningen visar att en av fyra obehöriga lärare uppger att de 
kan förlora sitt jobb inom ett års tid. Behöriga lärare har nästintill ingen sådan oro, vilket är i 
enlighet med det regelverk som finns för vad som krävs för en tillsvidareanställning. 

Det finns alltså tydliga fördelar med att vara behörig lärare. Lönen är högre, fler får 
kompetensutveckling och har en tryggare anställning. Det stämmer också överens med den 
uppfattning de obehöriga lärarna i vår undersökning har. I undersökningen fick de svara på 
frågan om vad de tror kommer hända om de får en behörighet och de allra flesta menar att de 
kommer att få nya arbetsuppgifter, mer ansvar och mer kompetensutveckling. Lön och trygghet 
lyfts fram som tydliga markörer för en behörighet.  

Obehöriga lärare trivs i yrket 
Ifall obehöriga lärare ska vilja investera tid i en behörighetsgivande utbildning måste de trivas i 
yrket. En hypotes är att obehöriga lärare endast ser yrket som en genomgång på väg mot något 
annat och inte värderar att arbeta i skolan. Vi undrade därför om det fanns skillnader mellan 
hur väl obehöriga och behöriga lärare trivs med yrket.  
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Det visar sig att 8 av 10 obehöriga lärare anger att fördelarna med att vara lärare uppväger 
nackdelarna, samma som för behöriga lärare. Lika få i båda grupperna håller inte alls med om 
att fördelarna uppväger nackdelarna, endast fyra procent.  

 

Nästan 7 av 10 väljer läraryrket igen om de fick välja på nytt 

 

Även när vi frågade behöriga och obehöriga lärare om de fick välja yrke på nytt så svarade en 
ungefär lika stor majoritet i båda grupperna att de på nytt skulle välja detta, nästan 7 av 10.  
Sammantaget visar detta att obehöriga lärare har stora drivkrafter för att stanna i skolan och är 
den grupp som rimligen är enklast att rekrytera in i en lärarutbildning igen.   

 

Nästan hälften av obehöriga-gruppen har bara en termin kvar till behörighet 
49 procent av de obehöriga lärarna i enkäten går en lärarutbildning eller har någon gång 
påbörjat en lärarutbildning. I enkäten fick också de obehöriga lärarna som påbörjat en 
lärarutbildning svara på hur många terminer de bedömde att de har kvar till examen. Resultat 
är slående, hälften svarar att de har en termin kvar och endast tre procent har sju terminer eller 
fler kvar. Detta tyder på att man skulle få stor utdelning av behöriga lärare om man gav bra 
förutsättningar för obehöriga att läsa vidare. Man bör dock ta i beaktande att urvalet endast 
består av medlemmar i Lärarförbundet och att det är högst sannolikt att dessa har påbörjat en 
lärarutbildning i högre utsträckning än obehöriga lärare som inte är medlemmar i 
Lärarförbundet.  
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Procentuell fördelning över hur många terminer de obehöriga lärarna uppskattar att de har kvar tills de har 
lärarexamen. 

Villkoren som avgör 
Vad är det för villkor som obehöriga-gruppen anser spelar stor roll för att de ska genomföra en 
behörighetsgivande utbildning? Det går att dela upp i tre områden:  

• Validering  
• Studiefinansiering  
• Studievillkor 

 
Procentuell fördelning över hur stor roll “validering av yrkeserfarenhet” spelar för att de obehöriga ska 
kunna tänka sig att läsa en behörighetsgivande utbildning.  

En väldigt stor andel (64 procent) av de obehöriga lärarna tycker det är viktigt att kunna 
validera yrkeserfarenhet. Samtidigt vet vi att det är svårt att få yrkeserfarenhet validerad. Det 
här är ett område som behöver utvecklas så ingen ska behöva läsa sådant den redan kan men 
samtidigt att det inte blir en genväg så att den examinerade läraren saknar nödvändiga 
yrkeskunskaper.  
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Ungefär hur många terminer, motsvarande heltidsstudier,
bedömer du att du har kvar till lärarexamen?

7%
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15%

64%

1 Spelar ingen
roll
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avgörande roll

Hur stor roll skulle nedanstående studievillkor spela för att du skulle kunna 
tänka dig att läsa en behörighetsgivande utbildning?

Validering av yrkeserfarenhet
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Procentuell fördelning över hur stor roll “betald utbildning” spelar för att de obehöriga ska kunna tänka sig 
att läsa en behörighetsgivande utbildning.  

Majoriteten (64 procent) svarar att betald utbildning spelar en avgörande roll för huruvida de 
kan tänka sig att läsa en behörighetsgivande utbildning eller inte. Många obehöriga lärare är 
redan etablerade på arbetsmarknaden och har kanske ingen möjlighet att byta sin lön mot det 
låga studiemedlet. Det finns flera olika former av betald lärarutbildning, som beskrivs senare i 
rapporten.  

 
Procentuell fördelning över hur stor roll “avskrivning av studielån” spelar för att de obehöriga ska kunna 
tänka sig att läsa en behörighetsgivande utbildning.  

Det är färre, men fortfarande en hög andel (43 procent), som svarar att avskrivning av 
studielån spelar avgörande roll för att de ska kunna tänka sig att påbörja en behörighetsgivande 
utbildning. Vi vet att särskilt studenter från studieovana miljöer drar sig från att ta studielån, så 
att kunna avskriva studieskulder kan gynna breddad rekrytering.8  

Utöver studiefinansieringen så spelar villkoren för upplägget av studierna en stor roll. Det här är 
en grupp som oftast redan har en anställning som lärare, är etablerade och som ofta är något 
äldre. Detta innebär att de inte alltid har lust eller möjlighet att flytta till en ort med 
lärarutbildning.  

                                                             

8 SOU 2009:28. Stärkt stöd för studier 
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Procentuell fördelning över hur stor roll “att studierna kan bedrives på distans” spelar för att de obehöriga 
ska kunna tänka sig att läsa en behörighetsgivande utbildning. 

Nästan hälften av de obehöriga lärare rapporterar att möjligheten till distansstudier skulle spela 
en avgörande roll för dem huruvida de skulle kunna tänka sig att börja en behörighetsgivande 
utbildning eller inte. Här behöver volymerna ökas och formerna utvecklas, vilket vi återkommer 
till senare i rapporten.  

 
Procentuell fördelning över hur stor roll “att studierna kunde bedrives lokalt, i lärcenter” spelar för att de 
obehöriga ska kunna tänka sig att läsa en behörighetsgivande utbildning. 

För att underlätta för distansstudierna och ge förutsättning för en bättre lärarutbildning på 
distans tillhandahåller en del kommuner så kallad lärcenter där lärarna kan studera 
tillsammans i en studiegrupp med andra lärare som studerar på distans. Respondenterna har en 
positiv inställning till lärcenter, många anger sådana som en viktig förutsättning för att läsa en 
behörighetsgivande utbildning.  
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Procentuell fördelning över hur stor roll “att VFU får göras på din arbetsplats” spelar för att de obehöriga 
ska kunna tänka sig att läsa en behörighetsgivande utbildning. 

En fråga är om det ska vara tillåtet att genomföra VFU på den arbetsplats som den obehöriga 
läraren är anställd på. De flesta lärarutbildningar tillåter inte det idag eftersom det riskerar att 
försvåra kopplingen till de akademiska delarna av utbildningen. Med tanke på att det verkar 
spela en avgörande roll att kunna genomföra sin VFU på arbetsplatsen så kan det finnas skäl att 
ompröva detta.  

 
Procentuell fördelning över hur stor roll “deltidsstudier” spelar för att de obehöriga ska kunna tänka sig att 
läsa en behörighetsgivande utbildning. 

Slutligen svarar många av de obehöriga lärarna att deltidsstudier skulle spela en avgörande roll 
för att de skulle skaffa sig behörighet. Det handlar antagligen om möjligheten att finansiera 
studierna med förvärvsarbete, så det kanske framför allt är ett alternativ om det är svårt att få 
till andra mer attraktiva finansieringslösningar.  
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Procentuell fördelning över när de obehöriga lärarna skulle vilja påbörja en behörighetsgivande utbildning 
om de får bra villkor. 

Avslutningsvis ställde vi en fråga till de obehöriga lärarna om när de skulle kunna tänka sig att 
påbörja en lärarutbildning ifall de fick bra villkor. Här är svaren tydliga, de flesta är beredda att 
påbörja en utbildning inom 2 år. Detta tyder på att vi med rätt insatser snabbt skulle kunna 
minska lärarbristen. En av de vanligaste orsakerna bland  obehöriga lärare som inte vill påbörja 
en behörighetsgivande utbildning är att de är så pass gamla att de närmar sig pension.  

Inom 2 år
68%Om 3-4 år

2%

Senare än 4 år
1%

Vet inte när
13%

Jag vill inte gå en 
behörighetsgivande utbildning 

oavsett villkor
16%

Om du skulle få bra villkor, när skulle du då vilja påbörja en behörighetsgivande 
utbildning?



 
   16 [19] 

 
 

 
 
Beskrivning av vägar till lärarbehörighet  
I denna del av rapporten genomlyser vi vägarna en person kan välja, beroende på utgångspunkt, 
för att ta sig till en legitimation och behörighet. Alternativa vägar till läraryrket går liksom den 
reguljära lärarutbildningen via lärosäten. Här är det viktigt att enskilda lärosäten får och tar ett 
ansvar för att hitta flexibla former vid sidan av den ordinarie lärarutbildningen. Men även 
huvudmännen har ett ansvar för att följa upp behörighetsläget och ge bra villkor.  

Skolors och huvudmäns ansvar 
Kartlägga och skapa förutsättningar lokalt 
Många skolor har ett långsiktigt och strategiskt arbete där skolledningen löpande följer upp 
behörighetsläget på skolan och därigenom skaffar sig en bild av vilka behov som finns.9 I nästa 
steg bör skolledningarna planera och genomföra åtgärder för att komma till rätta med dessa 
behov. Det förekommer att huvudmannen i sina skolor kartlagt vilka lärare som ”nästan” 
fullföljt sin lärarutbildning. För att hjälpa upp behörighetsläget bör rektorer föra en dialog med 
de obehöriga lärarna på skolan om möjligheten att läsa behörighetsgivande utbildning.  

Att ge bra förutsättningar för obehöriga lärare att läsa behörighetsgivande utbildningar är 
viktigt för att på sikt få tillgång till fler behöriga lärare. Det kan handla om att ge ledighet för 
studier, reducera undervisningstiden för den enskilde läraren, lägga schemat på ett sätt som 
underlättar för läraren att studera och tillåta studier på betald arbetstid. Här är det viktigt att att 
huvudmännen är beredda att gå in med finansiering.  

Det kan också handla om att samverka om formerna för behörighetsgivande utbildning med 
lärosäten i regionen. Ett exempel är att kommuner tillhandahåller lärcenter där lärarna kan 
studera tillsammans i en studiegrupp med andra lärare som studerar på distans. På så sätt får de 
tillgång till lokaler och tekniska funktioner som datorer med internet, videokonferens, kopiering 
och tentamensmöjligheter.  

Flera högskolor ger idag arbetsintegrerade lärarutbildningar där studierna finansieras med 
anställning som lärare. Först ut var Högskolan Dalarna och Pedagogiskt utvecklingscentrum 
Dalarna (PUD) med ett samverkansprojekt som innebär att skolhuvudmän erbjuder studerande 
en möjlighet att söka tjänst som lärare i skolan samtidigt som de utbildar sig till lärare.  

En del kommuner har upphandlat lärarutbildning, det gäller framför allt 
förskollärarprogrammet som ett led i strävan att förbättra lärarförsörjningen. Deltagarna väljs 
ut bland erfarna barnskötare i kommunerna. Under utbildningen arbetar de på förskolan 
parallellt med studierna. Dessa förutsättningar möjliggör för studenten att validera vissa delar 
av utbildningen, inte minst gäller detta den verksamhetsförlagda utbildningen.  

Statliga insatser 
Kompletterande utbildningar 
Sedan ett antal år har det funnits ett utbyggt statligt system för behörighetsgivande 
kompletterande lärarutbildningar bestående av: 

1. kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 
2. vidareutbildning av lärare (VAL) inklusive validering. 
3. utländska lärares och förskollärares vidareutbildning (ULV) 

                                                             

9 Skolinspektionen 2017, ibid.  
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Volymerna på de här formerna har varit stora, behörighetsläget skulle varit betydligt mer 
bekymmersamt om de inte hade funnits på plats. De behöver dock utvecklas. VAL behöver 
breddas till att också förskollärare och fritidspedagoger omfattas av samma villkor som övriga 
lärarkategorier och få en permanent form. Många obehöriga lärare omfattas inte av KPU, trots 
att de har läst utbildningar med ämnesinnehåll. Det beror på att KPU endast finns för en 
ämneslärarexamen. Men också för att många studenter saknar delar av ämnesinnehållet, 
exempelvis ger civilingenjörsexamen ofta endast behörighet i teknikämnet. Därför bör 
regeringen möjliggöra för ämneskomplettering inom ramen för KPU. KPU behöver också 
breddas till att ges mot grundlärarexamen. Antingen genom att det blir möjligt att komplettera 
ämnen inom ramen för en KPU eller genom att tillåta mindre ämnesbredd.  

Arbetsintegrerad lärarutbildning 
Flera högskolor ger idag arbetsintegrerade lärarutbildningar där studierna finansieras med 
anställning som lärare. Först ut var Högskolan Dalarna och Pedagogiskt utvecklingscentrum 
Dalarna (PUD) med ett samverkansprojekt som innebär att skolhuvudmän erbjuder studerande 
en möjlighet att söka tjänst som lärare i skolan samtidigt som de utbildar sig till lärare. 
Utbyggnaden av den här typen av utbildningar kan dock bromsas upp om kommuner tycker att 
det blir för dyrt.  

Förstärkt studiemedel för KPU-studenter 
För dem som läser en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid ett universitet eller en 
högskola ges en högre bidragsdel och en lägre lånedel. Summan blir lika stor som för det vanliga 
studiemedlet, men studieskulden blir mindre. Regeringen borde överväga att införa denna form 
av studiemedel för alla lärarutbildningar, eftersom det finns brist i alla lärarkategorier.  

Det finns också en Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för forskarutbildade inom de 
prioriterade ämnena biologi, fysik, kemi, matematik och teknik med ett utbildningsbidrag på 25 
000 kr i månaden.  

Informationskampanjer för att öka attraktionskraften  
För närvarande pågår olika insatser för att öka attraktionskraften till lärar- och 
förskolläraryrkena. Sedan 2011 genomför Skolverket informationskampanjen ”För det vidare” 
med målet att höja läraryrkets status och öka antalet sökande. Många blivande lärarstudenter 
efterfrågar ett tydligare fokus på innehållet i utbildningen. Man vill få tydligare svar på vad man 
lär sig, men också vad som skiljer de olika lärosäten och utbildningarna åt. Därför har 
Universitets och högskolerådet (UHR), tillsammans med Skolverket, utvecklat en 
informationsingång på Studera.nu som förenklar för blivande sökande och studenter.10 

Projektet Nya vägar in i läraryrket 
Regeringen gav 2018 ett antal lärosäten, samordnade av Umeå universitet, i uppdrag att ta fram 
insatser som ska resultera i mer ändamålsenliga och effektiva utbildningsvägar till lärar- och 
förskollärarexamen. Projekt kommer att pågå under 2018 till 2021 och har fått namnet Nya 
vägar in i läraryrket och ska kunna erbjuda11: Validering, kunskapsspridning, ämneskurser samt 
kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Lärarförbundet är en del av projektets 
referensgrupp och arbetar kontinuerligt för att fler och nya vägar till läraryrket ska skapas. 
Projektet har ett intressant upplägg som täcker upp för brister inom det system som nu finns.   

 

                                                             

10 https://www.studera.nu/lararutbildningsguiden 
11 https://www.umu.se/lararhogskolan/utbildning/fler-vagar-in/ 
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Vägen till behörighet är inte spikrak, men kortare för vissa 
Det går inte att överdriva betydelsen av att lärare har adekvat utbildning när det gäller att ge 
elever undervisning med hög kvalitet. Det är därför Lärarförbundet värnar 
legitimationsreformen. Samtidigt är bristen på behöriga lärare stor och prognoser visar att 
bristen kommer att öka i framtiden.   

I Lärarförbundets enkät till både obehöriga och behöriga lärare i grundskolan framgår att 
obehöriga lärare har sämre arbetsvillkor än behöriga lärare men trivs lika bra på jobbet som 
behöriga lärare. Vägen till lärarbehörighet är kortare för denna grupp eftersom hälften av de 
obehöriga lärarna i undersökningen någon gång har påbörjat en lärarutbildning. De är därför en 
given grupp att rekrytera till lärarutbildningen, men för att få de obehöriga lärarna att vilja 
påbörja en behörighetsgivande utbildning så krävs det bra studievillkor. Det krävs också att 
staten tar ansvar för de strukturella förutsättningarna för behörighetsgivande utbildning.   

Lärarförbundet kräver: 
• att en myndighet får i uppgift att permanent se till att behörighetskompletterande och 

behörighetsgivande utbildningar ges utifrån de breda behov som finns idag. Här ser vi 
positivt på regeringsuppdraget Nya vägar in i läraryrket och vill att det projektet få ett 
stärkt mandat och ytterligare finansiering. Samt att det uppdras hur det kan få en 
permanent form.  

• att en sådan myndighet också får uppdraget att samordna en nationell 
valideringsstrategi samt ansvara för en nationell strategi för lärarförsörjningen. Det 
innebär bl.a. att löpande inventera vilka lärarutbildningar som saknas samt initiera och 
stödja etablering av de utbildningar som saknas. En viktig initial reform är att förskola 
och fritidshem omfattas av VAL på lika villkor som övriga skolformer.  

• att behörighetsgivande utbildning får en roll inom ramen för ett kommande 
professionsprogram. Huvudsyftet med professionsprogram syftar till att ge alla 
legitimerade lärare samt skolledare möjligheter till professionell utveckling genom hela 
yrkeslivet. Det är rimligt att även behörighetsgivande utbildningar finns med inom 
ramen för ett professionsprogram, som ett allra första steg och ett villkor för att delta i 
övriga nivåer. Detta skulle tydliggöra att en lärarutbildning är det första steget på en 
karriärlång kompetensutveckling.  

• att huvudmän tillsammans med lärosäten utvecklar former för studier som underlättar 
att studierna går att kombinera med förvärvsarbete. Det handlar t.ex. om att 
distansstudier utvecklas och att det byggs upp ett större nät av välfungerande lärcenter i 
kommunerna. Huvudmännen bör också ge bättre villkor för obehöriga lärare att studera 
på arbetstid, exempelvis som på de arbetsintegrerade lärarutbildningarna. Staten kan 
behöva gå in med ett regelverk för att samordna den här typen av utbildningar och även 
komma med finansieringsstöd eftersom de är dyra.  

• att en särskild satsning görs för att öka andelen behöriga yrkeslärare. Det handlar både 
om riktad studiefinansiering men också om valideringslösningar.  

• att regeringens satsning på ”utvecklingstid” omfattar behörighetsgivande utbildning för 
obehöriga lärare. Utvecklingstid är ett förslag till ett arbetsmarknadspolitiskt program 
och är en av Miljöpartiets punkter i januariöverenskommelsen. Den är tänkt som en 
åtgärd för att möta den enskildes behov av kompetensutveckling och riktar sig till 
personer med en gedigen anknytning till arbetsmarknaden.  



     

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Box 12027, 102 21 Stockholm | Segelbåtsvägen 15, Stockholm | 0770-33 03 03 
lararforbundet.se/kontakt 

 


