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REMISSVAR (U/2008/7973/UH) 

En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) 

 

Sveriges akademikers centralorganisation har beretts tillfälle att 
yttra sig över lärarutredningens betänkande ”En hållbar 
lärarutbildning” (SOU 2008:109). Saco välkomnar i huvudsak 
utredningens förslag.  Saco har tidigare påpekat att det bör ställas 
höga krav på lärarkårens kunskap och kompetens. En väl 
fungerande lärarutbildning är en förutsättning för att det ska 
finnas kompetenta lärare i skolan. Dagens lärarutbildning har en 
rad kvalitetsbrister. Saco delar utredarens uppfattning att 
lärarutbildningen ska vara långsiktigt hållbar och vila på 
vetenskaplig grund. Saco ser det som mycket positivt att 
utredningen vill göra lärarutbildningen mer forskningsbaserad.  

 

Nedan kommenteras valda delar av utredningens förslag. 

 

Nya utbildningar och examina 

Saco tillstyrker att den nuvarande enda lärarexamen tas bort och 
ersätts med flera. Saco instämmer i att olika ålderskategorier och 
skolformer kräver specifika kunskaper och färdigheter av lärarna, 
och att lärarutbildningen som en följd av detta bör delas in i 
tydliga kategorier.  

 
Saco anser dock att det bör övervägas om inte fler av de föreslagna 
inriktningarna istället ska utgöra egna examina. Den föreslagna 
modellen med två examina, Grundlärarexamen och 
Ämneslärarexamen, får i utredarens förslag mycket omfattande 
beskrivningar i examensordningen, mycket för att beskrivningen 
ska inrymma flera olika inriktningar och längder på utbildning. 
Saco anser att det finns skäl att istället överväga att fler examina 
införs med tydliga och distinkta mål och beskrivningar anpassade 
för de krav som ställs på lärare för olika ålderskategorier och 
skolformer. Examensbeskrivningen för lärarutbildningen skiljer 
sig från övriga yrkesutbildningar som antingen är inplacerade på 
grundnivå eller avancerad nivå, med ett fixt angivet poängtal som 
ska uppnås för varje examen. Lärarexamen däremot placeras in på 
både grundnivå och avancerad nivå med flera olika poängtal. Det 
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kunde därför vara lämpligt att dela upp examina på grundnivå 
eller avancerad nivå.  

 

Ett stort problem med dagens lärarutbildning är att den är för 
otydlig. Det viktigaste är att det i fortsättningen står klart för varje 
lärarstudent vilken kombination av ämnen han eller hon antas till, 
likväl som det tydligt måste framgå av examensbeviset vilken 
undervisning utbildningen syftar till. 

 

Fasta ämneskombinationer 

Saco instämmer med utredningens beskrivning av problematiken 
kring det nuvarande systemet med fria val av 
ämneskombinationer. Den nuvarande lärarutbildningen har gett 
studenten stor frihet att utforma sin egen utbildning. Det har i 
flera fall medfört att studenter har tappat i anställningsbarhet när 
de läst ämneskombinationer som inte är gångbara på 
arbetsmarknaden. Arbetsgivarna har också haft svårigheter att 
värdera en lärares kompetens. Saco ställer sig därför bakom 
utredningens tanke på mer fasta ämneskombinationer. Hur detta 
ska fungera i praktiken är dock oklart. Med tanke på avsikten att 
skapa en hållbar lärarutbildning får inte eventuella fasta 
ämneskombinationer konstrueras på ett sätt som riskerar att göra 
utbildningen statisk och oförmögen att anpassas till nya 
förutsättningar och utvecklingen inom olika forskningsområden. 
En avvägning måste också göras med hänsyn till lärosätenas frihet 
att själva utforma sina egna utbildningar. 

 

Examensrättsprövning 

Saco tillstyrker utredningens förslag att universitet och högskolor 
får ansöka om rätt att utfärda de nya examina, att Högskoleverket 
prövar dessa ansökningar utifrån förutsättningarna i varje 
inriktning eller ämneskombination, och att examensrätten ska 
kunna begränsas på inriktnings- eller ämnesnivå. Exakt 
utformning av lärarutbildningen och dess olika inriktningar måste 
vara varje lärosätes ansvar och innehåll och kvalitet bedömas vid 
examensrättsprövningen.    

 

En alternativ ingång 

Saco tillstyrker att en alternativ ingång till 
ämneslärarutbildningen erbjuds för sökande med erforderliga och 
relevanta akademiska studier.  

 

Utredningen föreslår att den alternativa ingången ska innebära att 
den som är behörig läser en förkortad lärarutbildning om 90 
högskolepoäng där två terminer utgörs av den så kallade 
vetenskapliga kärnan och en termin av verksamhetsförlagd 
utbildning. Utredningen menar att denna modell kan vara av 
särskilt värde för att nå målet om fler forskarutbildade i skolan.  
Saco håller med om att det är angeläget att forskarna har en god 
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pedagogisk utbildning, men det måste vara möjligt att skaffa sig 
den så att övergången till lärartjänst blir smidig.  

 

Genomförande 

Utredningen föreslår att någon antagning till den nuvarande 
lärarutbildningen inte görs under läsåret 2009/10 för att ge 
lärosätena ordentlig tid till förberedelser av en ny lärarutbildning. 
Saco har inga invändningar mot ett uppehåll i antagningen, men 
lärosätena måste i så fall kompenseras för det ekonomiska bortfall 
detta kan komma att innebära i flera år framöver. 

 

Det är avgörande att lärosätena får tillräckligt med tid på sig att 
genomföra den nya utbildningen, vilket även utredningen betonar. 
Den tidsram som utredningen förslår är tyvärr inte realistisk utan 
införandet bör vänta till läsåret 2011/12.  

 

Utredningen gör ingen kostnadsberäkning av 
genomförandeprocessen och det tycks avsett att lärosätena själva 
förväntas finansiera reformen. Med nuvarande 
resurstilldelningssystem är det orimligt att förvänta sig att något 
lärosäte ska ha möjlighet att avsätta tillräckliga resurser för att 
genomföra en så omfattande förändring.  

 

Saco instämmer i utredningens rekommendationer att lärosätena 
ska undersöka möjligheterna att underlätta för studenter inom 
den nuvarande lärarutbildningen att gå över till den nya 
utbildningen. Saco vill i detta sammanhang betona vikten av att 
dagens nyutexaminerade lärare även fortsättningsvis kan 
tillsvidareanställas på rimliga villkor utan att behöva vidareutbilda 
sig ytterligare. Det måste finnas bra övergångsregler när ett nytt 
system ska tas i bruk. 

 

Antagning och urval 

Saco håller med utredningen om att det är önskvärt att fler av 
lärarstudenterna har bättre förkunskaper än vad som är fallet 
idag, men på samma sätt som för andra högskoleutbildningar bör 
frågor om behörighet och förkunskapskrav hanteras av varje 
lärosäte i särskild ordning för varje utbildning och inte av riksdag 
och regering. En förbättrad lärarutbildning där det är tydligt vad 
studenterna får för kompetens och examina bör på sikt medföra 
ett högre söktryck och en större konkurrens om platserna, och 
därmed bättre förkunskaper.  

 

Saco anser det viktigt att väga för- och nackdelar mot varandra när 
det gäller lämplighetsprov för antagning till lärarutbildningen. 
Kanske vore det klokast att försöksvis pröva utformningen innan 
det införs generellt. Oavsett om sådana prov införs eller ej är det 
avgörande att lärarutbildningen utformas på ett sätt som ger 
studenterna möjlighet att utveckla för yrket nödvändiga 
färdigheter, och att de studenter som misslyckas med detta 
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underkänns precis som studenter underkänns om de misslyckas 
med att tillägna sig andra färdigheter. 

 

Lärarutbildningens plats inom lärosätena 

Saco är positiv till att kravet på ett särskilt organ för 
lärarutbildning tas bort och stöder utredningens rekommendation 
att lärosätenas styrelser tar ett vidgat ansvar för kvalitetsfrågor 
rörande lärarutbildning.  

 

Lärarkompetens och anställningsformer 

Saco avstyrker förslaget om tidsbegränsade anställningar som 
adjunkt inom lärarutbildningen. Saco ifrågasätter lämpligheten i 
att staten föreslår ännu fler möjligheter till tidsbegränsning av 
anställningar än de många undantag från Lagen om 
anställningsskydd (LAS) som redan finns i högskoleförordningen.  

 

Saco avstyrker förslaget om kombinationsanställningar där 
arbetstagaren är anställd av två arbetsgivare. Att ha två 
deltidsanställningar kan få negativa effekter för den anställde, inte 
minst i pensionshänseende. Eventuella kombinationsanställningar 
bör istället lösas på ett sätt som inte riskerar att drabba den 
enskilde arbetstagaren negativt.  

 

Forskning  

Saco instämmer med utredningen i att all akademisk utbildning 
bör vara forskningsbaserad och att mer resurser behövs för att 
förstärka den vetenskapliga basen och forskningen inom 
lärarutbildningen. Saco är dock tveksam till vissa av förslagen 
kring hur dessa medel ska fördelas. Exempelvis föreslår 
utredningen en satsning med särskilda basanslag på tio miljoner 
vardera till sju lärosäten i syfte att bygga upp 
utbildningsvetenskaplig forskning. Saco ser hellre en mer flexibel 
fördelning, där forskningens kvalitet istället blir styrande.  

 

Saco är positiv till att det ska finnas åtminstone ett 
ämnesdidaktiskt centrum per ämne. 

 

Inkomna remissvar från medlemsförbunden Svenska 
Logopedförbundet och Sveriges Ingenjörer bilägges. I övrigt 
hänvisas till de remissvar som Lärarnas Riksförbund, Sveriges 
Skolledarförbund och Sveriges universitetslärarförbund ingivit 
direkt. 
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