
Förslag på åtgärder för ökad kvalitet i 

lärarutbildningen samt åtgärder för att 

underlätta för fler att bli lärare (U 2019: B) 
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• januariavtalet – corona

• Beredning vid RK, ev. förslag till 

författningsändringar, ekonomiska konsekvenser

• Punkt 56, sakpolitiska överenskommelsen mellan 

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna 

och Miljöpartiet de gröna – förhandling på basis 

av underlaget

• Remisspromemoria

• Ikraftträdande, 2022?

Vad händer nu?
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• föreslå hur kopplingen mellan teori och 

praktik kan stärkas, 

• föreslå hur fokus på metodiken kan öka, 

• föreslå hur förutsättningarna för 

akademiker att välja läraryrket kan 

underlättas, 

Uppdraget
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• föreslå hur längden för kompletterande 

pedagogisk utbildning (KPU) kan kortas 

ner, och studietakten höjas, 

• föreslå hur fler lärarledda timmar kan 

införas, och 

• föreslå hur möjligheterna att jobba på en 

skola och studera till lärare parallellt kan 

förbättras.

Uppdraget
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• Januariavtalet pekar ut två viktiga 

reformområden: att stärka 

lärarförsörjningen för att möta den 

prognosticerade lärarbristen samt att öka 

kvaliteten i lärarutbildningarna.

Generella utgångspunkter
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• Lärarförsörjningen: pågående insatser, 

VAL, ULV, KPU-varianter, Fler vägar in i 

läraryrket, AIU

• Vad kan förändras, modifieras, utvecklas 

för att främja lärarförsörjningen?

Utredningens utgångspunkter
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• Ökad kvalitet i lärarutbildningarna.

• Kvalitetsförbättringar måste ses i ett större 

sammanhang av lärarutbildningarnas 

grundläggande mål, innehåll, resultat och 

samhällskontext.

• Lärarutbildningsutredningen (SOU 

2008:109), 2011 års reform – utveckling, 

reformvård och utveckling av pågående 

satsningar, t.ex. övningsskolor, ULF, AIU, 

etc.

Utredningens utgångspunkter
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• föreslå hur kopplingen mellan teori och 

praktik kan stärkas, 

• föreslå hur fokus på metodiken kan öka, 

• Utveckling av: övningsskolor, praktiknära 

forskning, kombinationstjänster, AIL –

stärkt samverkan mellan lärosäten och 

skolhuvudmän, praktisk ämnesdidaktik

Förslag på åtgärder, som svarar mot 

uppdraget
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• föreslå hur förutsättningarna för 

akademiker att välja läraryrket kan 

underlättas, 

• KPU för ämneslärare – lokala varianter; 

KPU för grundlärare; VAL, ULV, Fler vägar 

in – grundlärarexamen F-3 & 4-6 i två 

undervisningsämnen

Förslag på åtgärder, som svarar mot 

uppdraget
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• föreslå hur längden för kompletterande 

pedagogisk utbildning (KPU) kan kortas 

ner, och studietakten höjas, 

• Omfattningen i antal högskolepoäng bör 

inte minskas! Brobyggar-modeller, 

utveckling av övningsskolor kan medge 

högre studietakt (=kan kortas ner) 

Förslag på åtgärder, som svarar mot 

uppdraget
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• föreslå hur fler lärarledda timmar kan 

införas, och 

• föreslå hur möjligheterna att jobba på en 

skola och studera till lärare parallellt kan 

förbättras.

• Höjd prislapp – relaterad till höjt fo-anslag

• Fortsatt satsning AIU, möjlighet för 

huvudmännen att söka statsbidrag

Förslag på åtgärder, som svarar mot 

uppdraget
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TACK!
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