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Yttrande över remisspromemoria ”Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i 

skolväsendet” (U2012/4904/S) 

 

Saco välkomnar förslaget om att utöka möjligheterna för 

forskarutbildade att arbeta inom skolväsendet. 

 

I promemorian föreslås att varje huvudman självständigt ska avgöra 

vilka individer som ska bli lektorer och förstelärare. Det är rimligt att 

behovet av förstelärare och lektorer avgörs lokalt samt att initiativet att 

ansöka om prövning för dessa karriärsteg sker lokalt. Ett alltför 

decentraliserat system riskerar dock att leda till inlåsningseffekter för 

individuella lärare och på så vis hämma rörligheten och därmed 

karriärmöjligheterna för lärare, vilket bör beaktas. 

 

Vidare på pekas i konsekvensutredningen att antalet förstelärare och 

lektorer på en skola sannolikt kommer att bli ett kvalitetsmått på 

verksamheten. Saco menar att risken för inflation i titlarna bör tas på 

allvar, i synnerhet då de ökade lönekostnaderna för lektorer och 

förstelärare inte belastar individuella huvudmän. Risken förefaller 

större för förstelärartiteln, eftersom den, till skillnad från lektorstiteln, 

inte innefattar ytterligare akademiska meriter. En likvärdig skola är ett 

starkt samhällsintresse, varför Saco anser att likvärdighet och legitimitet 

för systemet bör ha hög prioritet. 

 

Saco delar uppfattningen att det behövs en utredning om huruvida den 

administrativa bördan för lärare kan lättas. Vidare ställer sig Saco 

positivt till förslaget att lektorer bör ha forskning inom ramen för 

tjänsten. Detta kan med fördel åstadkommas genom så kallade 

kombinationstjänster, där lektorn är vetenskapligt aktiv vid ett lärosäte 

som en del av tjänsten i skolan. Saco stödjer också att den 

behörighetsgivande utbildningen kondenseras och föreslås bedrivas 

även på distans. 

 

Saco föreslår ytterligare en remissomgång då statsbidragsförordningen 

är färdig, så att det är möjligt att bedöma förslaget i sin helhet. Slutligen 

vill Saco betona, att inrättandet av tjänster som lektorer och förstelärare 

måste ses som ett led i en vidare strävan att förbättra lärarnas löneläge. 

 

Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Universitetslärarförbund, Sveriges 

Ingenjörer och Lärarnas Riksförbund har ingivit remissvar direkt till 

departementet. 
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Med vänlig hälsning, 

Sveriges Akademikers Centralorganisation 

 

 

Gunnar Wetterberg 

 

 

  Emelie Lilliefeldt 

 


