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Problembilden

.

Svensk lärarutbildning håller på att fragmentiseras
• En ”djungel” av alternativa utbildningsvägar har växt fram vid sidan av de 

reguljära lärarprogrammen. 

• Svårt för presumtiva studenter, vägledare, arbetsgivare m.fl. att navigera i 
utbildningsutbudet.

•Utmaning för lärosätena att planera och upprätthålla krav och kvalitet.

•Mycket statliga pengar har satsats men samlad uppföljning saknas kring 
kvalitet m.m. i förhållande till reguljära program.

•Risk att fler lärare inte utbildas – sökande kan styras bort från reguljära 
programmen till vad som kan uppfattas vara ”enklare” snabbspår med 
ibland mer förmånliga villkor.

•Värdet av en lärarexamen och legitimation undergrävs. ”A- och B-lag” av 
lärare riskerar etableras i skolan (nya försöksverksamheten).
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LR:s förslag: En möjlig väg framåt?

.

• Måste självklart finnas ett långsiktigt/permanent alternativ till reguljära lärarprogrammen för 
de som pga. tidigare ämnesstudier och yrkeserfarenheter kan uppnå en 
lärarexamen/behörighet på kortare tid.

• KLP skulle på sikt kunna ersätta dagens olika KPU, ULV, VAL, Lärarlyftet m.fl.

• Behöver kunna ha flexibilitet för att kunna möta olika målgruppers behov och förutsättningar 
men inom en gemensam ram: Högst 120 hp (två års heltidsstudier) för att nå lärarexamen 
eller utökad behörighet.

• Kan och ska omhänderta goda erfarenheter från dagens arbete och satsningar, t.ex. med 
tillgodoräknanden/validering, vägledning, kursinnehåll och arbetssätt.

• Långsiktigt gällande regler (t.ex. via en förordning) och finansiering ska säkras av staten.

• Skulle kunna omfattas av UKÄ:s reguljära kvalitetsutvärderingar, anpassade till programmets 
specifika förutsättningar. 



En skiss av hur KLP skulle kunna se ut
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Vad har hänt hittills?

Lärarnas Riksförbund 11 mars 20224

• Diskussioner med, och info till, opolitiska 
tjänstemän på Udep.

• Frågan lyfts inom gemensamma partsarbeten 
med SKR. En gemensam arbetsgrupp ska börja 
titta på det i närtid.

• Diskussioner/info till ledningsgrupperna för VAL 
och ULV under 2020 och LUK:s ordföringar i 
början av 2022.

• LR har återkommande lyft KLP på som ett 
alternativ i flera remissvar och skrivelser senaste 
åren.



Tack för mig!
johan.linder@lr.se


