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Datum 

2021-03-23 
 

Instans 
Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde  

på distans via teams-möte, tisdagen den 23 mars 2021 kl. 17:00. 

 

kl. 17.00 Information till ledamöterna: samverkan mellan skola och polis. 

kl. 18.00 startar ordinarie nämndsammanträde. 

 

Observera: Ordförande, justerare (Ulf Sjösten), förvaltningschef, 

nämndsekreterare samt IT-ansvarig deltar vid mötet på plats i 

Servicekontoret, lokal Ugglan plan 2. Övriga ledamöter och ersättare, 

adjungerade tjänstemän samt fackliga företrädare deltar på distans. 

 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde 

hållas inför stängda dörrar. 

 

Per Carlsson 
Grundskolenämndens Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls till Adriana Waris via e-post: adriana.waris@boras.se 
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Ärende 

1. Upprop och val av justerande personer 

   

2. Fastställande av föredragningslista 

  

3. Information från förvaltningschefen 

   

4. Budgetuppföljning per februari 2021 

Dnr 2021-00010 3.5.4.0 1 

5. Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2021, 

Kunskapsskolan i Sverige AB 

Dnr 2020-00145 3.5.4.0 1 

6. Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2021, 

Internationella Engelska skolan i Sverige AB 

Dnr 2020-00142 3.5.4.0 1 

7. Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2021, Borås 

Kristna skola 

Dnr 2020-00144 3.5.4.0 1 

8. Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2021, 

Montessoriskolan Malmen 

Dnr 2020-00143 3.5.4.0 1 

9. Kvalitetsrapport jämförelse av nationella resultat 2020 

Dnr 2021-00011 3.5.4.0 1 

10. Grundskolenämndens beslut i enlighet med förordning om utbildning i 

vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av smitta  

Dnr 2020-00133 3.5.4.0 1 

11. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för resursskolor i 

Borås Stad  

Dnr 2021-00034 3.5.0.1 1 

12. Ge presidiet i uppdrag att besvara skrivelse från privatperson ang skolval 

Dnr 2021-00035 3.5.4.0 1 

13. Redovisning till Kommunstyrelsen - Grundskolenämndens samverkan med 

fristående skolor 

Dnr 2020-00031 3.5.4.0 1 

14. Yttrande över remiss: Ansökan om godkännande som huvudman för 

internationell skola för förskoleklass, grundskolenivå  

Dnr 2021-00023 3.5.0.3 1 

15. Yttrande över remiss av promemoria: "Ökad kvalitet i lärarutbildningen 

och fler lärare i skolan" från Utbildningsdepartementet 

Dnr 2021-00028 3.5.1.0 1 
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16. Yttrande över remiss: Skolbiblioteksprogram 2021-2024 

Dnr 2020-00152 3.5.4.0 1 

17. Yttrande över remiss av avfallsplan för Borås och för Boråsregionen 2021-

2030 

Dnr 2021-00016 3.5.0.1 1 

18. Arbetsgrupp utvecklingsarbete Grundskolenämnden 

Dnr 2021-00038 3.5.4.0 1 

19. Anmälningsärenden per mars 2021 

Dnr 2020-00150 3.5.4.0 1 

20. Delegationsbeslut per mars 2021 

Dnr 2020-00151 3.5.4.0 1 
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Olovsholmsgatan 32 
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SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-03-23 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2021-00010 3.5.4.0 
 

  

 

Budgetuppföljning per februari 2021 

Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna månadsrapport per februari 2021.        

Ärendet i sin helhet 

Utfallet för perioden är -1,1 mkr. Ekonomiskt utfall visar t.o.m. februari på ett 

underskott motsvarande -1,1 mkr. 2020 avslutades med RoK-analyser (Risk och 

Konsekvensanalys) utifrån anpassningar på ett antal skolor. Detta arbete har 

fortsatt under början av 2021 med MBL-förhandlingar. Uppskattningsvis finns 

en obalans motsvarande -25 mkr som nu initialt visar sig i en negativ avvikelse 

inom personalkostnad på ett stort antal skolor. Fortsatt arbete för att komma i 

balans kommer att göras framöver.               

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning per februari 2021 Grundskolenämnden. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Grundskolenämnden 
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1 Uppföljning av nämndens uppdrag 
- slutsatser och särskilt viktiga punkter 

Ekonomiskt utfall visar t.o.m. februari på ett underskott motsvarande -1,1 mkr. 

2020 avslutades med RoK-analyser (Risk och Konsekvensanalys) utifrån anpassningar på ett antal 
skolor. Detta arbete har fortsatt under början av 2021 med MBL-förhandlingar. 

Uppskattningsvis finns en obalans motsvarande -25 mkr som nu initialt visar sig i en negativ avvikelse 
inom personalkostnad på ett stort antal skolor. Fortsatt arbete för att komma i balans kommer att göras 
framöver. 

Årets första PLUPP-möte har ägt rum den 3:e Mars och där lyftes frågan återigen om grundskolans 
långsiktiga underfinansiering. Flertalet kostnadsposter ökar mer jämfört med uppräkning vilket bidrar 
till krav på effektivisering. I fokus var i synnerhet lokalkostnad där det står klart att inte ens med 100% 
volymuppräkning kommer grundskolan att kunna hantera denna stora kostnadspost och specifikt 
ökning utifrån de byggnationer som är nödvändiga. 

Samma material som fanns med på PLUPP-mötet redovisas längre ned under ekonomisk utfall. 
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2 Förvaltningsövergripande 

2.1 Förvaltningsövergripande 

2.1.1 Utfall och prognos 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

ackumulerat 
Budget 

ackumulerat 
Avvikelse 

ackumulerat 
Årsbudget Prognos Års-avvikelse 

Intäkter       

Kommunbidrag 255 328 255 328 0 1 563 769  -1 563 769 

Statsbidrag 24 637 23 213 1 424 139 573  -139 573 

Ersättning 
Migrationsverk 

1 598 1 283 315 7 700  -7 700 

Externt sålda 
platser 

1 489 1 350 139 8 099  -8 099 

Avgifter o övr int 24 191 26 580 -2 389 159 478  -159 478 

Summa 
intäkter 

307 243 307 754 -511 1 878 619  -1 878 619 

       

Kostnader       

Personal -210 731 -203 022 -7 709 -1 264 319  1 264 319 

Lokaler -29 466 -30 107 641 -180 645  180 645 

Material -10 329 -13 565 3 236 -78 198  78 198 

Köpta platser -30 469 -30 503 34 -183 017  183 017 

Skolskjuts -11 110 -11 263 153 -56 472  56 472 

Övr tjänster -15 942 -16 404 462 -98 629  98 629 

Kapitalkostnad -319 -284 -35 -1 701  1 701 

Buffert 0 -2 606 2 606 -15 637  15 637 

Summa 
kostnader 

-308 366 -307 754 -612 -1 878 618  1 878 618 

       

Resultat -1 123 0 -1 123 1  -1 

       

Utnyttjat ack 
resultat 

      

Ack resultat 
(sedan 2017) 

22 964 24 087  24 087   

 

 

 

      

2.1.1.1 Utfall till och med perioden 

Utfallet t.o.m. februari visar på ett underskott motsvarande -1 122 tkr. 
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Detta kommer till största del av personalkostnad där skolor inte nått den nivå som har identifierats i 
budgetarbetet. 

Avvikelsen inom personalkostnad är -7 709 tkr. 

Personalkostnad är visualiserad nedan i ett diagram nedan (utfall 2019 till 2021 samt budget för 2021). 

Det går genom en enkel analys se att vårterminens organisation är snarlik kostnadsmässigt som höstens 
organisation. Samtidigt är budget marginellt förändrad utifrån 2020 års utfallsnivå. Detta betyder att för 
en ekonomi i balans behöver Grundskoleförvaltningen vara färre personer jämfört med våren 2020. 
Den ökade lönenivån behöver även hanteras genom färre medarbetare. 

Genom att åtgärder förskjuts framåt finns en avvikelse inom personalkostnad. 

   

 

 

De 2 största orsakerna till att utfallet endast är -1,1 mkr är materialinköp samt buffert. 

Materialinköp görs under senare delen av terminen samtidigt som budget ligger rakt fördelad. Det gör 
att den positiva avvikelse som finns inom material kommer att förbrukas under slutet av terminen 
Överskottet består till stor del av läromedel där de större inköpen görs inför nya terminen. 

Buffert är även fördelad rakt över året med 1 300 tkr per månad. Dvs 2 600 tkr av buffert har fallit ut 
som en positiv avvikelse. Denna buffert kommer att behövas under höstterminen då kunskapsskolan 
öppnar F-3 verksamhet och kommer att generera en kostnadsökning. Denna kostnadsökning behöver 
hanteras genom färre personal på de skolor som tappar elever i samband med nytt läsår. 

  

Lokalkostnad utifrån PLUPP-diskussion 

Nedan redovisas kostnad för lokaler i relation till antal elever dvs lokalkostnad per elev. 

När förvaltningen bildades under 2017 var kostnad per elev ca 11 700 kr per elev. Denna kostnad har 
nu ökat till 13 500 kr per elev och förväntas utifrån gällande lokalplan hamna över 16 000 kr per elev 
2024 och framåt. 

Det viktiga att förstå och dra slutsats utifrån är att varje år kostnadsökningen per elev överstiger 
ramuppräkningen per elev så förflyttas finansiering från undervisning till att betala fakturan till 
Lokalförsörjningsförvaltningen. 
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2.1.1.2 Prognos 

Inför 2021 beräknas ett underskott motsvarande -25 mkr. Anpassningar planeras på cirka 80 % av 
skolorna och kommer effektueras efter att facklig samverkan är klar. 

Flera fackliga samverkansmöten hålls under mars vilket medför svårigheter att lämna en prognos med 
hög korrekthet i början av mars. 

Buffert på 15 mkr kommer att användas för volymavvikelser samt avsaknad av helårseffekt på 
anpassningar. 

2.1.2 Kommunbidrag 

Beslut Kommunbidrag i tkr 

KF Årsbudget 1 563 769 

  

  

  

TOTALT 1 563 769 
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2.2 Resultat per verksamhet 

Ekonomiskt utfall och prognos 

Nettokostnad per 
område, tkr Utfall perioden 

Aktuell budget 
perioden 

Avvikelse 
budget - utfall Helår budget 

Bokslut 
föregående år 

Politisk verksamhet -385 -394 9 -2 370 -412 

Administration -4 640 -5 235 595 -31 618 -4 594 

Förskoleklass -8 724 -10 851 2 127 -66 673 -9 118 

Särskola -8 545 -7 854 -691 -51 313 -8 345 

Grundskola (inkl 
skolskjuts) 

-189 017 -184 527 -4 490 -1 125 993 -178 688 

Fritidshem -20 591 -19 238 -1 353 -117 677 -20 187 

Kost och lokalvård -24 675 -24 635 -40 -152 488 -25 183 

Korttidstillsyn LSS 129 12 117 0 -139 

Buffert 0 -2 606 2 606 -15 637 0 

Totalt -256 448 -255 328 -1 120 -1 563 769 -246 666 

2.2.1 Nämndens buffert 

Utfall och prognos 

Disponering av buffert 

Typ av avsättning Avsatt tkr Disponerat tkr Återstår tkr 

Årets Buffert 15 637 0 15 637 

    

    

    

    

Summa 15 637 0 15 637 
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3 Månadsmått 

3.1 Skola 

3.1.1 Grundskola 

Verksamhetsmått  Utfall Feb 2021 Utfall Dec 2020 Utfall 2020 Budget 2021 

Antal elever från kommunen i grundskola  12 359 12 350 12 350 12 609 

varav elever i fristående skola i Borås, åk 1-9  1 693 1 695 1 695 1 777 

3.1.2 Förskoleklass 

Verksamhetsmått  Utfall Feb 2021 Utfall Dec 2020 Utfall 2020 Budget 2021 

Antal elever från kommunen i förskoleklass  1 406 1 403 1 403 1 428 

varav elever i förskoleklass i fristående skola  77 76 76 81 

3.1.3 Obligatorisk särskola 

Verksamhetsmått  Utfall Feb 2021 Utfall Dec 2020 Utfall 2020 Budget 2021 

Antal elever från kommunen i särskola  141  126 120 

Antal elever i kommunens särskolor  108 112 112  

33 elever läser individintegrerat på övriga grundskolor. Det gör att antalet elever i grundsärskola totalt är 141 st i Februari. 

3.1.4 Fritidshem 

Verksamhetsmått  Utfall Feb 2021 Utfall Dec 2020 Utfall 2020 Budget 2021 

Antal elever från kommunen i fritidshem  4 476  4 651 4 695 

varav barn i fristående verksamhet  283  293 297 
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Ersättning till fristående skolor, Kunskapsskolan i 

Sverige AB 

Grundskolenämndens beslut 

Fastställa ersättning per elev/barn i; 

Grundskola åk 1-6 6 996 kr/mån, from 2021-01-01  

Grundskola åk 7-9 8 334 kr/mån, from 2021-01-01.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Under februari 2021 har statsbidraget skolmiljarden beslutats om fördelning till 

Borås Stad. Detta statsbidrag fördelas ut vidare via elevpeng grundskola. Nytt 

beslut för fristående ersättning fattas därför i Grundskolenämnden 2021-03-23. 

Statsbidraget avser hela 2021 och en retroaktiv extra utbetalning kommer att 

göras för tidigare utbetalning under 2021.              

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående skolor, förskoleklass och fritidshem. Grundskolenämnden tog beslut 

om principer för bidragsberäkning den 21 mars 2019. Reglerna tillämpas från 

och med kalenderåret 2019.  

De enskilda huvudmännen har rätt att få beslut om ersättningens storlek före 

kalenderårets början. Därför beslutade Grundskolenämnden den 15 december 

2020 om ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem för år 

nästkommande år. Beräkningen utgick från den av Grundskolenämnden 

beslutade budgeten för 2021.  

Under februari 2021 har statsbidraget skolmiljarden beslutats om fördelning till 

Borås Stad. Detta statsbidrag fördelas ut vidare via elevpeng grundskola. Nytt 

beslut för fristående ersättning fattas därför i Grundskolenämnden 2021-03-23. 

Statsbidraget avser hela 2021 och en retroaktiv extra utbetalning kommer att 

göras för tidigare utbetalning under 2021.  

I Bilaga 2 till 3 finns specifikation av grundbeloppet samt hur beräkning har 

skett.  

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3% och för 

momskompensation med 6%. 

Ersättningen gäller från 1 januari 2021. 
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Ersättning Grundskola 

Ersättning per elev/barn i; 

Grundskola åk 1-6 6 996 kr/mån, from 2021-01-01  

Grundskola åk 7-9 8 334 kr/mån, from 2021-01-01 

 

Beräkning ersättning per år  

Grundskola åk 1-6 83 955 kr/år, from 2021-01-01  

Grundskola åk 7-9 100 008 kr/år, from 2021-01-01 

 

I bidraget ingår pålägg för:  

Grundskola åk 1-6 Administration 2 307 kr/år 

Grundskola åk 7-9 Administration 2 748 kr/år 

 

Grundskola åk 1-6 Momskompensation 4 752 kr/år 

Grundskola åk 1-6 Momskompensation 5 661 kr/år  

 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 12 625 kr/år och elev. 

Beslutsunderlag 

1. Beslut  

2. Bilaga 1, Besvärshänvisning 

3. Bilaga 2, Specifikation beräkning ersättning 2021 - Grundskola 

4. Bilaga 3, Specifikation priser fristående 2021 - Grundskola 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kunskapsskolan i Borås, info.boras@kunskapsskolan.se. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Datum 

2020-12-01 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN XXXX-XXXXX 3.5.4.0 
 

  

 

Besvärshänvisning 

 

Vill ni överklaga Grundskolenämndens beslut skall ni skriva till 

Förvaltningsrätten i Jönköping och klaga över beslutet.  

 

Skrivelsen skall dock lämnas in till Grundskolenämnden, 501 80 Borås. 

 

I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 

beslutet ska ändras. 

 

Överklagande skall ha kommit in till Grundskolenämnden inom 3 veckor från 

det ni fick del av beslutet.  

 

 

 



Resursfördelning GRUNDSKOLA samt PRISER FRISTÅENDE 2021 - Inkl Statsbidrag Skolmiljard

GRUNDSKOLA

Budget 2021:2, grundskola 1 242 767 000

Avgår:
Kostnad för speciella verksamheter och poster som ej skall ingå i grunduppdrag
Sjukhusskolan -630 000
Skolskjuts -59 000 000
Avdrag hyreskostnad kommunens åk 1-9 -136 758 000
CFL -34 162 000
Tilläggsresurs A-resurs Boda -3 300 000
Tilläggsresurs A-resurs Dalsjöfors -3 850 000
Tilläggsresurs Kommunikationsklass -11 936 000
Tilläggsresurs Borgstena -3 682 000
Tilläggsresurs Hörselklass -1 864 000
Tilläggsbelopp interna och externa skolor -30 060 000
Ersättning små skolor på små orter -4 000 000
Köp av specialskola annan kommun -3 324 000
Avdrag Administration inkl 0,65% PO-pålägget -46 151 441 Exkl rektorer, bitr rektorer, 80% utv.pedagoger, 80% enhetschefer elevhälsa.
Avdrag Köp och Sälj -142 162 574

Underlag för ersättning 761 886 985

Grundbidrag 761 886 985
Strukturbidrag 61 400 000 Förhöjt belopp genom fördelning statsbidrag Skolmiljard
Totalt 700 486 985

Antal elev med elevpeng 2020 Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt
I kommunens skolor 4 058 3 494 3 280 10 832

Grundbidrag 700 486 985

Underlag för grundbidrag per elev och år 64 668
+ Tillägg för bibliotek (snitt per elev) 675 Växling av bibliotek för kommunala skolor har skett till kulturförvaltningen. 
+ Tillägg för lokalkostnad (snitt per elev) 12 625
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal 77 969
+ Pålägg för administration 3% 2 339
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal och adm 80 308
+ Pålägg för momskompensation 6% 4 818
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år 85 127

Total ersättning/underlag 922 090 374

Grundersättning exkl strukturbidrag åk 1-6 kr/ år 80 266
Grundersättning exkl strukturbidrag åk 7-9 kr/ år 96 319



Specifikation Ersättning 2021 Fristående skolor inkl statsbidrag skolmiljard

Tillägg adm på Tillägg moms på Summa Summa total Ersättning
Grundbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Ersättning per år per månad

Kunskapsskolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 266 3 379 101 209 3 689 83 955 6 996
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 319 3 379 101 209 3 689 100 008 8 334

Engelska skolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 266 3 624 109 224 3 957 84 222 7 019
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 319 3 624 109 224 3 957 100 275 8 356

Montessori Malmen Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 266 3 183 95 197 3 475 83 741 6 978
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 319 3 183 95 197 3 475 99 794 8 316

Borås Kristna skola Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 266 6 220 187 384 6 791 87 057 7 255
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 319 6 220 187 384 6 791 103 110 8 592

Specifikation av administration och moms

Varav admin. Varav moms
Kunskapsskolan Åk 1-6 2 307 4 752

Åk 7-9 2 748 5 661

Engelska skolan Åk 1-6 2 314 4 767
Åk 7-9 2 755 5 676

Montessori Malmen Åk 1-6 2 301 4 740
Åk 7-9 2 742 5 649

Borås Kristna skola Åk 1-6 2 392 4 928
Åk 7-9 2 833 5 836
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Ersättning till fristående skolor 2021, Internationella 

Engelska skolan i Sverige AB 

Grundskolenämndens beslut 

Fastställa ersättning per elev/barn i; 

Grundskola åk 1-6 7 019 kr/mån, from 2021-01-01  

Grundskola åk 7-9 8 356 kr/mån, from 2021-01-01.        

Sammanfattning 

Under februari 2021 har statsbidraget skolmiljarden beslutats om fördelning till 

Borås Stad. Detta statsbidrag fördelas ut vidare via elevpeng grundskola. Nytt 

beslut för fristående ersättning fattas därför i Grundskolenämnden 2021-03-23. 

Statsbidraget avser hela 2021 och en retroaktiv extra utbetalning kommer att 

göras för tidigare utbetalning under 2021.                

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående skolor, förskoleklass och fritidshem. Grundskolenämnden tog beslut 

om principer för bidragsberäkning den 21 mars 2019. Reglerna tillämpas från 

och med kalenderåret 2019.  

De enskilda huvudmännen har rätt att få beslut om ersättningens storlek före 

kalenderårets början. Därför beslutade Grundskolenämnden den 15 december 

2020 om ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem för 

nästkommande år. Beräkningen utgick från den av Grundskolenämnden 

beslutade budgeten för 2021.  

Under februari 2021 har statsbidraget skolmiljarden beslutats om fördelning till 

Borås Stad. Detta statsbidrag fördelas ut vidare via elevpeng grundskola. Nytt 

beslut för fristående ersättning fattas därför i Grundskolenämnden 2021-03-23. 

Statsbidraget avser hela 2021 och en retroaktiv extra utbetalning kommer att 

göras för tidigare utbetalning under 2021.  

 

I Bilaga 2 och 3 finns en specifikation av grundbeloppet samt hur beräkning har 

skett.  

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3% och för 

momskompensation med 6%. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Ersättningen gäller från 1 januari 2021. 

Ersättning Grundskola 

Ersättning per elev/barn i; 

Grundskola åk 1-6 7 019 kr/mån, from 2021-01-01  

Grundskola åk 7-9 8 356 kr/mån, from 2021-01-01 

Beräkning ersättning per år  

Grundskola åk 1-6 84 222 kr/år, from 2021-01-01  

Grundskola åk 7-9 100 275 kr/år, from 2021-01-01 

I bidraget ingår pålägg för:  

Grundskola åk 1-6 Administration 2 314 kr/år 

Grundskola åk 7-9 Administration 2 755 kr/år 

 

Grundskola åk 1-6 Momskompensation 4 767 kr/år 

Grundskola åk 1-6 Momskompensation 5 676 kr/år 

 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 12 625 kr/år och elev. 

Beslutsunderlag 

1.  Beslut  

2. Bilaga 1, Besvärshänvisning 

3. Bilaga 2, Specifikation beräkning ersättning 2021 - Grundskola 

4. Bilaga 3, Specifikation priser fristående 2021 – Grundskola. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Internationella Engelska skolan i Borås, info.boras@engelska.se 

2. Internationella Engelska skolan i Sverige AB, Nytorpsvägen 5B, 178 31 Täby 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Skoglund 
Handläggare 
 

Bilaga 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-12-01 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN XXXX-XXXXX 3.5.4.0 
 

  

 

Besvärshänvisning 

 

Vill ni överklaga Grundskolenämndens beslut skall ni skriva till 

Förvaltningsrätten i Jönköping och klaga över beslutet.  

 

Skrivelsen skall dock lämnas in till Grundskolenämnden, 501 80 Borås. 

 

I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 

beslutet ska ändras. 

 

Överklagande skall ha kommit in till Grundskolenämnden inom 3 veckor från 

det ni fick del av beslutet.  

 

 

 



Resursfördelning GRUNDSKOLA samt PRISER FRISTÅENDE 2021 - Inkl Statsbidrag Skolmiljard

GRUNDSKOLA

Budget 2021:2, grundskola 1 242 767 000

Avgår:
Kostnad för speciella verksamheter och poster som ej skall ingå i grunduppdrag
Sjukhusskolan -630 000
Skolskjuts -59 000 000
Avdrag hyreskostnad kommunens åk 1-9 -136 758 000
CFL -34 162 000
Tilläggsresurs A-resurs Boda -3 300 000
Tilläggsresurs A-resurs Dalsjöfors -3 850 000
Tilläggsresurs Kommunikationsklass -11 936 000
Tilläggsresurs Borgstena -3 682 000
Tilläggsresurs Hörselklass -1 864 000
Tilläggsbelopp interna och externa skolor -30 060 000
Ersättning små skolor på små orter -4 000 000
Köp av specialskola annan kommun -3 324 000
Avdrag Administration inkl 0,65% PO-pålägget -46 151 441 Exkl rektorer, bitr rektorer, 80% utv.pedagoger, 80% enhetschefer elevhälsa.
Avdrag Köp och Sälj -142 162 574

Underlag för ersättning 761 886 985

Grundbidrag 761 886 985
Strukturbidrag 61 400 000 Förhöjt belopp genom fördelning statsbidrag Skolmiljard
Totalt 700 486 985

Antal elev med elevpeng 2020 Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt
I kommunens skolor 4 058 3 494 3 280 10 832

Grundbidrag 700 486 985

Underlag för grundbidrag per elev och år 64 668
+ Tillägg för bibliotek (snitt per elev) 675 Växling av bibliotek för kommunala skolor har skett till kulturförvaltningen. 
+ Tillägg för lokalkostnad (snitt per elev) 12 625
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal 77 969
+ Pålägg för administration 3% 2 339
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal och adm 80 308
+ Pålägg för momskompensation 6% 4 818
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år 85 127

Total ersättning/underlag 922 090 374

Grundersättning exkl strukturbidrag åk 1-6 kr/ år 80 266
Grundersättning exkl strukturbidrag åk 7-9 kr/ år 96 319



Specifikation Ersättning 2021 Fristående skolor inkl statsbidrag skolmiljard

Tillägg adm på Tillägg moms på Summa Summa total Ersättning
Grundbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Ersättning per år per månad

Kunskapsskolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 266 3 379 101 209 3 689 83 955 6 996
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 319 3 379 101 209 3 689 100 008 8 334

Engelska skolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 266 3 624 109 224 3 957 84 222 7 019
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 319 3 624 109 224 3 957 100 275 8 356

Montessori Malmen Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 266 3 183 95 197 3 475 83 741 6 978
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 319 3 183 95 197 3 475 99 794 8 316

Borås Kristna skola Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 266 6 220 187 384 6 791 87 057 7 255
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 319 6 220 187 384 6 791 103 110 8 592

Specifikation av administration och moms

Varav admin. Varav moms
Kunskapsskolan Åk 1-6 2 307 4 752

Åk 7-9 2 748 5 661

Engelska skolan Åk 1-6 2 314 4 767
Åk 7-9 2 755 5 676

Montessori Malmen Åk 1-6 2 301 4 740
Åk 7-9 2 742 5 649

Borås Kristna skola Åk 1-6 2 392 4 928
Åk 7-9 2 833 5 836



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Skoglund 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-03-23 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2020-00144 3.5.4.0 
 

  

 

Ersättning till fristående skolor 2021, Borås Kristna 

skola 

Grundskolenämndens beslut 

Fastställa ersättning per elev/barn i; 

Grundskola åk 1-6 7 255 kr/mån, from 2021-01-01 

Grundskola åk 7-9 8 592 kr/mån, from 2021-01-01.        

Sammanfattning 

Under februari 2021 har statsbidraget skolmiljarden beslutats om fördelning till 

Borås Stad. Detta statsbidrag fördelas ut vidare via elevpeng grundskola. Nytt 

beslut för fristående ersättning fattas därför i Grundskolenämnden 2021-03-23. 

Statsbidraget avser hela 2021 och en retroaktiv extra utbetalning kommer att 

göras för tidigare utbetalning under 2021.                

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående skolor, förskoleklass och fritidshem. Grundskolenämnden tog beslut 

om principer för bidragsberäkning den 21 mars 2019. Reglerna tillämpas från 

och med kalenderåret 2019.  

De enskilda huvudmännen har rätt att få beslut om ersättningens storlek före 

kalenderårets början. Därför beslutade Grundskolenämnden den 15 december 

2020 om ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem för 

nästkommande år. Beräkningen utgick från den av Grundskolenämnden 

beslutade budgeten för 2021.  

Under februari 2021 har statsbidraget skolmiljarden beslutats om fördelning till 

Borås Stad. Detta statsbidrag fördelas ut vidare via elevpeng grundskola. Nytt 

beslut för fristående ersättning fattas därför i Grundskolenämnden 2021-03-23. 

Statsbidraget avser hela 2021 och en retroaktiv extra utbetalning kommer att 

göras för tidigare utbetalning under 2021.  

I Bilaga 2 till 3 finns specifikationer av grundbeloppet samt hur beräkning har 

skett.  

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3% och för 

momskompensation med 6%. 

Ersättningen gäller från 1 januari 2021. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

Ersättning Grundskola 

Grundskola åk 1-6 7 255 kr/mån, from 2021-01-01 

Grundskola åk 7-9 8 592 kr/mån, from 2021-01-01 

 

Beräkning ersättning per år  

Grundskola åk 1-6 87 057 kr/år, from 2021-01-01  

Grundskola åk 7-9 103 110 kr/år, from 2021-01-01 

 

I bidraget ingår pålägg för:  

Grundskola åk 1-6 Administration 2 392 kr/år 

Grundskola åk 7-9 Administration 2 833 kr/år 

 

Grundskola åk 1-6 Momskompensation 4 928 kr/år 

Grundskola åk 1-6 Momskompensation 5 836 kr/år 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 12 625 kr/elev. 

 

Beslutsunderlag 

1.  Beslut  

2. Bilaga 1, Besvärshänvisning 

3. Bilaga 2, Specifikation beräkning ersättning 2021 - Grundskola 

4. Bilaga 3, Specifikation priser fristående 2021 – Grundskola. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Borås Kristna skola, info@bkskola.org. 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Skoglund 
Handläggare 
 

Bilaga 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-12-01 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN XXXX-XXXXX 3.5.4.0 
 

  

 

Besvärshänvisning 

 

Vill ni överklaga Grundskolenämndens beslut skall ni skriva till 

Förvaltningsrätten i Jönköping och klaga över beslutet.  

 

Skrivelsen skall dock lämnas in till Grundskolenämnden, 501 80 Borås. 

 

I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 

beslutet ska ändras. 

 

Överklagande skall ha kommit in till Grundskolenämnden inom 3 veckor från 

det ni fick del av beslutet.  

 

 

 



Resursfördelning GRUNDSKOLA samt PRISER FRISTÅENDE 2021 - Inkl Statsbidrag Skolmiljard

GRUNDSKOLA

Budget 2021:2, grundskola 1 242 767 000

Avgår:
Kostnad för speciella verksamheter och poster som ej skall ingå i grunduppdrag
Sjukhusskolan -630 000
Skolskjuts -59 000 000
Avdrag hyreskostnad kommunens åk 1-9 -136 758 000
CFL -34 162 000
Tilläggsresurs A-resurs Boda -3 300 000
Tilläggsresurs A-resurs Dalsjöfors -3 850 000
Tilläggsresurs Kommunikationsklass -11 936 000
Tilläggsresurs Borgstena -3 682 000
Tilläggsresurs Hörselklass -1 864 000
Tilläggsbelopp interna och externa skolor -30 060 000
Ersättning små skolor på små orter -4 000 000
Köp av specialskola annan kommun -3 324 000
Avdrag Administration inkl 0,65% PO-pålägget -46 151 441 Exkl rektorer, bitr rektorer, 80% utv.pedagoger, 80% enhetschefer elevhälsa.
Avdrag Köp och Sälj -142 162 574

Underlag för ersättning 761 886 985

Grundbidrag 761 886 985
Strukturbidrag 61 400 000 Förhöjt belopp genom fördelning statsbidrag Skolmiljard
Totalt 700 486 985

Antal elev med elevpeng 2020 Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt
I kommunens skolor 4 058 3 494 3 280 10 832

Grundbidrag 700 486 985

Underlag för grundbidrag per elev och år 64 668
+ Tillägg för bibliotek (snitt per elev) 675 Växling av bibliotek för kommunala skolor har skett till kulturförvaltningen. 
+ Tillägg för lokalkostnad (snitt per elev) 12 625
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal 77 969
+ Pålägg för administration 3% 2 339
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal och adm 80 308
+ Pålägg för momskompensation 6% 4 818
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år 85 127

Total ersättning/underlag 922 090 374

Grundersättning exkl strukturbidrag åk 1-6 kr/ år 80 266
Grundersättning exkl strukturbidrag åk 7-9 kr/ år 96 319



Specifikation Ersättning 2021 Fristående skolor inkl statsbidrag skolmiljard

Tillägg adm på Tillägg moms på Summa Summa total Ersättning
Grundbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Ersättning per år per månad

Kunskapsskolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 266 3 379 101 209 3 689 83 955 6 996
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 319 3 379 101 209 3 689 100 008 8 334

Engelska skolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 266 3 624 109 224 3 957 84 222 7 019
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 319 3 624 109 224 3 957 100 275 8 356

Montessori Malmen Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 266 3 183 95 197 3 475 83 741 6 978
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 319 3 183 95 197 3 475 99 794 8 316

Borås Kristna skola Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 266 6 220 187 384 6 791 87 057 7 255
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 319 6 220 187 384 6 791 103 110 8 592

Specifikation av administration och moms

Varav admin. Varav moms
Kunskapsskolan Åk 1-6 2 307 4 752

Åk 7-9 2 748 5 661

Engelska skolan Åk 1-6 2 314 4 767
Åk 7-9 2 755 5 676

Montessori Malmen Åk 1-6 2 301 4 740
Åk 7-9 2 742 5 649

Borås Kristna skola Åk 1-6 2 392 4 928
Åk 7-9 2 833 5 836



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Skoglund 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-03-23 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2020-00143 3.5.4.0 
 

  

 

Ersättning till fristående skolor 2021, Montessoriskolan 

Malmen 

Grundskolenämndens beslut 

Fastställa ersättning per elev/barn i; 

Grundskola åk 1-6 6 978 kr/mån, from 2021-01-01 

Grundskola åk 7-9 8 316 kr/mån, from 2021-01-01.        

Sammanfattning  

Under februari 2021 har statsbidraget skolmiljarden beslutats om fördelning till 

Borås Stad. Detta statsbidrag fördelas ut vidare via elevpeng grundskola. Nytt 

beslut för fristående ersättning fattas därför i Grundskolenämnden 2021-03-23. 

Statsbidraget avser hela 2021 och en retroaktiv extra utbetalning kommer att 

göras för tidigare utbetalning under 2021.                

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående skolor, förskoleklass och fritidshem. Grundskolenämnden tog beslut 

om principer för bidragsberäkning den 21 mars 2019. Reglerna tillämpas från 

och med kalenderåret 2019.  

De enskilda huvudmännen har rätt att få beslut om ersättningens storlek före 

kalenderårets början. Därför beslutade Grundskolenämnden den 15 december 

2020 om ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem för år 

2020. Beräkningen utgick från den av Grundskolenämnden beslutade budgeten 

för 2021.  

Under februari 2021 har statsbidraget skolmiljarden beslutats om fördelning till 

Borås Stad. Detta statsbidrag fördelas ut vidare via elevpeng grundskola. Nytt 

beslut för fristående ersättning fattas därför i Grundskolenämnden 2021-03-23. 

Statsbidraget avser hela 2021 och en retroaktiv extra utbetalning kommer att 

göras för tidigare utbetalning under 2021.  

I Bilaga 2 till 3 finns specifikationer av grundbeloppet samt hur beräkning har 

skett.  

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3% och för 

momskompensation med 6%. 

Ersättningen gäller från 1 januari 2021. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

 

Ersättning Grundskola 

Grundskola åk 1-6 6 978 kr/mån, from 2021-01-01 

Grundskola åk 7-9 8 316 kr/mån, from 2021-01-01 

Beräkning ersättning per år  

Grundskola åk 1-6 83 741 kr/år, from 2021-01-01  

Grundskola åk 7-9 99 794 kr/år, from 2021-01-01 

I bidraget ingår pålägg för:  

Grundskola åk 1-6 Administration 2 301 kr/år 

Grundskola åk 7-9 Administration 2 742 kr/år 

 

Grundskola åk 1-6 Momskompensation 4 740 kr/år 

Grundskola åk 1-6 Momskompensation 5 649 kr/år 

 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 12 625 kr/elev. 

Beslutsunderlag 

1.  Beslut  

2. Bilaga 1, Besvärshänvisning 

3. Bilaga 2, Specifikation beräkning ersättning 2021 - Grundskola 

4. Bilaga 3, Specifikation priser fristående 2021 – Grundskola.                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Montessori Malmen Borås , info@malmen.com. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Skoglund 
Handläggare 
 

Bilaga 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-12-01 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN XXXX-XXXXX 3.5.4.0 
 

  

 

Besvärshänvisning 

 

Vill ni överklaga Grundskolenämndens beslut skall ni skriva till 

Förvaltningsrätten i Jönköping och klaga över beslutet.  

 

Skrivelsen skall dock lämnas in till Grundskolenämnden, 501 80 Borås. 

 

I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 

beslutet ska ändras. 

 

Överklagande skall ha kommit in till Grundskolenämnden inom 3 veckor från 

det ni fick del av beslutet.  

 

 

 



Resursfördelning GRUNDSKOLA samt PRISER FRISTÅENDE 2021 - Inkl Statsbidrag Skolmiljard

GRUNDSKOLA

Budget 2021:2, grundskola 1 242 767 000

Avgår:
Kostnad för speciella verksamheter och poster som ej skall ingå i grunduppdrag
Sjukhusskolan -630 000
Skolskjuts -59 000 000
Avdrag hyreskostnad kommunens åk 1-9 -136 758 000
CFL -34 162 000
Tilläggsresurs A-resurs Boda -3 300 000
Tilläggsresurs A-resurs Dalsjöfors -3 850 000
Tilläggsresurs Kommunikationsklass -11 936 000
Tilläggsresurs Borgstena -3 682 000
Tilläggsresurs Hörselklass -1 864 000
Tilläggsbelopp interna och externa skolor -30 060 000
Ersättning små skolor på små orter -4 000 000
Köp av specialskola annan kommun -3 324 000
Avdrag Administration inkl 0,65% PO-pålägget -46 151 441 Exkl rektorer, bitr rektorer, 80% utv.pedagoger, 80% enhetschefer elevhälsa.
Avdrag Köp och Sälj -142 162 574

Underlag för ersättning 761 886 985

Grundbidrag 761 886 985
Strukturbidrag 61 400 000 Förhöjt belopp genom fördelning statsbidrag Skolmiljard
Totalt 700 486 985

Antal elev med elevpeng 2020 Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt
I kommunens skolor 4 058 3 494 3 280 10 832

Grundbidrag 700 486 985

Underlag för grundbidrag per elev och år 64 668
+ Tillägg för bibliotek (snitt per elev) 675 Växling av bibliotek för kommunala skolor har skett till kulturförvaltningen. 
+ Tillägg för lokalkostnad (snitt per elev) 12 625
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal 77 969
+ Pålägg för administration 3% 2 339
Underlag för grundbidrag per elev och år inkl lokal och adm 80 308
+ Pålägg för momskompensation 6% 4 818
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år 85 127

Total ersättning/underlag 922 090 374

Grundersättning exkl strukturbidrag åk 1-6 kr/ år 80 266
Grundersättning exkl strukturbidrag åk 7-9 kr/ år 96 319



Specifikation Ersättning 2021 Fristående skolor inkl statsbidrag skolmiljard

Tillägg adm på Tillägg moms på Summa Summa total Ersättning
Grundbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Strukturbidrag Ersättning per år per månad

Kunskapsskolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 266 3 379 101 209 3 689 83 955 6 996
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 319 3 379 101 209 3 689 100 008 8 334

Engelska skolan Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 266 3 624 109 224 3 957 84 222 7 019
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 319 3 624 109 224 3 957 100 275 8 356

Montessori Malmen Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 266 3 183 95 197 3 475 83 741 6 978
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 319 3 183 95 197 3 475 99 794 8 316

Borås Kristna skola Ersättning åk 1-6 kr/ år 80 266 6 220 187 384 6 791 87 057 7 255
Ersättning åk 7-9 kr/ år 96 319 6 220 187 384 6 791 103 110 8 592

Specifikation av administration och moms

Varav admin. Varav moms
Kunskapsskolan Åk 1-6 2 307 4 752

Åk 7-9 2 748 5 661

Engelska skolan Åk 1-6 2 314 4 767
Åk 7-9 2 755 5 676

Montessori Malmen Åk 1-6 2 301 4 740
Åk 7-9 2 742 5 649

Borås Kristna skola Åk 1-6 2 392 4 928
Åk 7-9 2 833 5 836
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Kvalitetsrapport jämförelse av nationella resultat 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna        

Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitetsrapport är att sätta Borås Stads grundskolors resultat i 

relation till resultaten i övriga riket och i jämförbara kommuner. Rapporten är 

en del i huvudmannens uppföljning och analys i Grundskoleförvaltningens 

systematiska kvalitetsarbete och upprättas varje år. Rapporten består av utvalda 

betygsresultat för vårterminen 2020 i årskurs 9 och 6. Rapporten innehåller 

också jämförelser mellan Borås och sju liknande kommuner avseende 

förutsättningar och kostnader för grundskolan. Vanligtvis ingår resultat från de 

nationella proven i kvalitetsrapport Jämförelse av nationella resultat. Våren 

2020 ställdes de nationella proven in i hela riket, på grund av pandemin covid-

19. Därför redovisas inga resultat från de nationella proven i årets rapport. 

I grundsärskolans ämnen sätts betyg endast om en elev eller elevens 

vårdnadshavare begär det. Då samtliga elever inte betygssätts saknas nationell 

statistik att jämföra Borås Stads grundsärskoleelevers resultat med. Däremot 

följs undervisningen årligen upp i Grundskoleförvaltningens kvalitetsrapport 

Undervisning och resultat. 

Borås Stad har lägre andel elever i årskurs 1-9 i kommunal grundskola vars 

föräldrar har eftergymnasial utbildning än jämförbara kommuner. Borås Stad 

har samtidigt en högre andel elever i årskurs 1-9 i de kommunala skolorna med 

utländsk bakgrund samt högre andel nyinvandrade och elever med okänd 

bakgrund. Kostnaderna för Borås Stads grundskolor är lägre än för jämförbara 

kommuner. 

I årskurs 9 är Borås Stads resultat i paritet med riket, men Borås Stads resultat 

har förbättrats mer än gruppen alla kommuner och riket. Bäst lyckas Borås Stad 

avseende behörighet till gymnasiets yrkesprogram där förbättringen från 

föregående år är 4,5 procentenheter och Borås Stads resultat 84,4 procent 

elever med behörighet till gymnasiets yrkesprogram är högre än både gruppen 

alla kommuner och riket. Spridningen mellan de olika skolenheterna är fortsatt 

stor. Skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen, detta kallas skolans kompensatoriska uppdrag. 

Jämfört med övriga kommuner verkar Borås Stad lyckas bättre med det 
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kompensatoriska uppdraget. När det modellberäknade värdet jämförs med 

faktiskt utfall visar Borås Stads grundskolor på en positiv avvikelse i årskurs 9 

avseende såväl betyg i alla ämnen, meritvärde som gymnasiebehörighet.. 

Resultaten i årskurs 6 sjunker och visar på en stor spridning mellan 

skolenheterna i Borås Stad. Borås Stads resultat är i paritet med gruppen alla 

kommuner men något lägre än riket.  

När Borås Stads resultat analyseras i relation till jämförbara kommuners och 

nationella resultat bekräftas de utvecklingsområden som presenterades i 

kvalitetsrapporten Undervisning och resultat 2020.                
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Jämförelse av nationella resultat 2020 

Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitetsrapport är att sätta Borås Stads grundskolors resultat i 

relation till resultaten i övriga riket och i jämförbara kommuner. Rapporten är 

en del i huvudmannens uppföljning och analys i Grundskoleförvaltningens 

systematiska kvalitetsarbete och upprättas varje år. Rapporten består av utvalda 

betygsresultat för vårterminen 2020 i årskurs 9 och 6. Rapporten innehåller 

också jämförelser mellan Borås och sju liknande kommuner avseende 

förutsättningar och kostnader för grundskolan. Vanligtvis ingår resultat från de 

nationella proven i kvalitetsrapport Jämförelse av nationella resultat. Våren 

2020 ställdes de nationella proven in i hela riket, på grund av pandemin covid-

19. Därför redovisas inga resultat från de nationella proven i årets rapport. 

I grundsärskolans ämnen sätts betyg endast om en elev eller elevens 

vårdnadshavare begär det. Då samtliga elever inte betygssätts saknas nationell 

statistik att jämföra Borås Stads grundsärskoleelevers resultat med. Däremot 

följs undervisningen årligen upp i Grundskoleförvaltningens kvalitetsrapport 

Undervisning och resultat. 

Borås Stad har lägre andel elever i årskurs 1-9 i kommunal grundskola vars 

föräldrar har eftergymnasial utbildning än jämförbara kommuner. Borås Stad 

har samtidigt en högre andel elever i årskurs 1-9 i de kommunala skolorna med 

utländsk bakgrund samt högre andel nyinvandrade och elever med okänd 

bakgrund. Kostnaderna för Borås Stads grundskolor är lägre än för jämförbara 

kommuner. 

I årskurs 9 är Borås Stads resultat i paritet med riket, men Borås Stads resultat 

har förbättrats mer än gruppen alla kommuner och riket. Bäst lyckas Borås Stad 

avseende behörighet till gymnasiets yrkesprogram där förbättringen från 

föregående år är 4,5 procentenheter och Borås Stads resultat 84,4 procent 

elever med behörighet till gymnasiets yrkesprogram är högre än både gruppen 

alla kommuner och riket. Spridningen mellan de olika skolenheterna är fortsatt 

stor. Skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen, detta kallas skolans kompensatoriska uppdrag. 

Jämfört med övriga kommuner verkar Borås Stad lyckas bättre med det 

kompensatoriska uppdraget. När det modellberäknade värdet jämförs med 

faktiskt utfall visar Borås Stads grundskolor på en positiv avvikelse i årskurs 9 

avseende såväl betyg i alla ämnen, meritvärde som gymnasiebehörighet.. 

Resultaten i årskurs 6 sjunker och visar på en stor spridning mellan 

skolenheterna i Borås Stad. Borås Stads resultat är i paritet med gruppen alla 

kommuner men något lägre än riket.  

När Borås Stads resultat analyseras i relation till jämförbara kommuners och 

nationella resultat bekräftas de utvecklingsområden som presenterades i 

kvalitetsrapporten Undervisning och resultat 2020.  
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Jämförelse av nationella resultat 2020 

1 Inledning 

Syftet med denna kvalitetsrapport är att sätta Borås Stads grundskolors resultat i 

relation till resultaten i övriga riket och i jämförbara kommuner. Rapporten är 

en del i huvudmannens uppföljning och analys i Grundskoleförvaltningens 

systematiska kvalitetsarbete och upprättas varje år.  

Rapporten består av utvalda betygsresultat för vårterminen 2020 i årskurs 9 och 

årskurs 6. Rapporten innehåller också jämförelser mellan Borås och sju liknande 

kommuner avseende förutsättningar och kostnader för grundskolan. Vanligtvis 

ingår resultat från de nationella proven i kvalitetsrapport Jämförelse av 

nationella resultat. Våren 2020 ställdes de nationella proven in i hela riket, på 

grund av pandemin covid-19. Därför redovisas inga resultat från de nationella 

proven i årets rapport. 

I grundsärskolans ämnen sätts betyg endast om en elev eller elevens 

vårdnadshavare begär det. Då samtliga elever inte betygssätts saknas nationell 

statistik att jämföra Borås Stads grundsärskoleelevers resultat med. Däremot 

följs undervisningen årligen upp i Grundskoleförvaltningens kvalitetsrapport 

Undervisning och resultat. 

 

 

  



Borås Stad 
Datum 

2021-03-23 
      

      
Sida 

6(34) 

 

Jämförelse av nationella resultat 2020 

2 Källa, definitioner och skala 

 Källa 

Källa för redovisade resultat är Skolverkets sammanställning (Siris)1. Utifrån 

detta resultat samt Sveriges kommuner och regioners (SKR) presentation 

Öppna jämförelser2, sammanställer Rådet för främjande av kommunala analyser 

(RKA)3 varje kommuns resultat och redovisar ett nationellt jämförbart resultat 

för respektive huvudman som presenteras i Kommun- och landstingsdatabasen 

(Kolada)4.  

 

 Definitioner 

Uppgifterna avser elever i kommunala skolor i Borås Stad oberoende av var de 

är folkbokförda.  

Nyinvandrade elever har kommit till Sverige de senaste fyra åren. De har inte 

bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare.  

Elever med okänd bakgrund saknar uppgift om personnummer, till exempel för 

att de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige.  

Alla kommuner, ovägt medel: ett värde som beskriver genomsnittet för Sveriges 

kommuner – hur det ser ut i en genomsnittlig kommun. Det beräknas genom 

att summera alla kommuners värde och dividera med 290.  

Riket (kommunala skolor): det mått som motsvarar hur något är för en 

genomsnittlig invånare (elev) i Sverige, och kan ofta redovisas även om värdena 

för enskilda kommuner inte får redovisas av sekretesskäl. 

Liknande kommuner grundskola, Borås: en jämförelsegrupp med sju 

kommuner som strukturellt liknar Borås. Denna urvalsgrupp tas fram av RKA. 

Vilka kommuner som ingår i gruppen kan variera från år till år. Urvalet av 

liknande kommuner baseras till största del på referenskostnaden (70 procent), 

men också på invånarantal (30 procent). Referenskostnaden bygger på 

kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive verksamhet borde kosta, 

enligt kostnadsutjämningssystemet, om kommunen bedriver verksamheten med 

genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. De kommuner som ligger närmast 

varandra vad gäller förväntad kostnad för en verksamhet samt invånarantal 

bildar alltså en jämförelsegrupp. Liknande kommuner är därför enligt Kolada 

framför allt relevant för kostnadsjämförelser.  

Avvikelsen för modellberäknat värde visar avvikelsen mellan det faktiska värdet 

och det modellberäknade värdet. Modellberäknade värden har tagits fram av 

SKR i en regressionsmodell där kommunerna jämförs med övriga kommuner 

och där hänsyn har tagits till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever 

                                                      
1 http://siris.skolverket.se 
2 https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser.275.html 
3 RKA är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner som 
medlemmar. 
4 https://www.kolada.se 
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(i Sverige sedan 0-4 år tillbaka), föräldrars utbildningsnivå, elevernas kön samt 

andel elever med okänd bakgrund (SKR och SCB). 

 Nationella prov 

Vanligtvis ingår resultat från de nationella proven i kvalitetsrapport Jämförelse 

av nationella resultat. Våren 2020 ställdes de nationella proven in i hela riket, på 

grund av pandemin covid-19. Provmaterialet från de nationella proven i årskurs 

3 har kunnat användas som en del i den ordinarie undervisningen, om läraren så 

har önskat. Enligt Skolverket ska dock dessa resultat inte redovisas och 

användandet är frivilligt. Därför redovisas inga resultat från de nationella 

proven i årets rapport. 

 

 Skala 

2.4.1 Trefärgad skala 

25 % 50 % 25 % 

 

Skalan indikerar vilka kommuner vars resultat i jämförelse med alla kommuners 

resultat placerar sig på skalan: 25 procent med lägst resultat, 50 procent med 

medelresultat och 25 procent med bäst resultat.  

 

2.4.2 Graderad färgskala 

46,0 

8,0 

32,0 

3,0 

1,0 

1,0 

17,0 

 

I den graderade färgskalan får högsta talet mörkblå färg och lägsta talet vit färg.  
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3 Resultat 

 

 Bakgrundsfaktorer jämfört med liknande kommuner 

I den graderade färgskalan får högsta talet en mörkblå färg och lägsta talet en 

vit färg. 

3.1.1 Resultat 

Kommuner   2018 2019 2020   2018 2019 2020   2018 2019 2020 

Borås 

 Elever i år 9 
som uppnått 

kunskapskraven 
i alla ämnen, 
kommunala 
skolor, andel 

(%) 

69,7 69,3 73,2 

 Elever i åk. 
9, 

meritvärde 
kommunala 

skolor, 
genomsnitt 
(17 ämnen) 

221,9 220,1 223,7 

 Elever i åk 9 
som är 

behöriga till 
yrkesprogram, 

kommunala 
skolor, andel 

(%) 

80,0 79,9 84,4 

Eskilstuna 69,3 65,6 64,9 215,6 211,4 212,8 78,8 76,8 75,7 

Gävle 67,7 66,6 69,3 210,4 208,1 209,2 80,3 78,7 81,6 

Halmstad 73,5 71,4 74,8 225,4 222,3 226,1 82,2 80,5 83,8 

Kristianstad 69,6 69,9 68,6 215,2 217,9 215,8 80,0 79,5 78,3 

Norrköping 68,3 69,3 72,4 213,2 218,4 226,2 77,6 77,0 82,3 

Sundsvall 61,7 66,9 70,2 201,3 212,7 213,8 75,0 78,0 79,5 

Växjö 74,5 71,9 71,9 223,8 222,3 222,9 83,0 80,4 82,2 

 

3.1.2 Elevsammansättning 

Kommuner   2018 2019   2018 2019   2018 2019   2018 2019 

Borås 
 Elever vars 
föräldrar har 

eftergymnasial 
utbildning, åk 

1-9 i 
kommunal 

grundskola, 
lägeskommun, 

andel (%) 

51,0 52,0 

 Utländsk 
bakgrund 

bland 
elever i åk 

1-9, 
kommunala 

skolor, 
andel (%) 

32,0 33,0 
 

Nyinvandrade 
och elever 
med okänd 
bakgrund i 
kommunal 
grundskola 

åk. 1-9, andel 
(%) 

8,8 8,2 

 Flickor i 
grundskola 

åk. 1-9, 
kommunala 

skolor, 
andel (%) 

47,0 47,0 

Eskilstuna 50,0 51,0 34,0 35,0 9,8 9,5 48,0 48,0 

Gävle 57,0 58,0 21,0 22,0 5,9 6,0 49,0 48,0 

Halmstad 59,0 60,0 27,0 28,0 8,4 7,5 49,0 49,0 

Kristianstad 56,0 57,0 31,0 31,0 7,5 6,9 49,0 49,0 

Norrköping 52,0 53,0 31,0 31,0 7,4 6,4 49,0 50,0 

Sundsvall 56,0 55,0 16,0 18,0 4,6 4,9 49,0 49,0 

Växjö 64,0 64,0 26,0 26,0 5,8 5,6 49,0 48,0 
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3.1.3 Kostnader 

Kommuner   2018 2019   2018 2019   2018 2019 

Borås 

 Kostnad 
kommunal 

grundskola F-
9, kr/elev 

97 930,6 102 134,2 

 Kostnad för 
undervisning i 

kommunal 
grundskola F-9, 

kr/elev 

52 203,9 61 125,1 

 Kostnad 
elevhälsa i 
kommunal 

grundskola åk 
1-9, kr/elev 

3 908,6 3 998,3 

Eskilstuna 104 027,2 107 107,3 60 532,6 60 578,7 3 431,8 3 590,8 

Gävle 104 783,9 106 093,5 53 423,7 58 853,9 3 370,5 3 607,6 

Halmstad 108 986,0 113 718,5 61 431,1 63 099,6 3 374,4 3 573,2 

Kristianstad 103 998,5 108 776,1 60 277,4 62 099,4 2 831,9 3 234,7 

Norrköping 103 405,6 103 767,7 55 602,5 57 227,1 2 819,0 2 898,7 

Sundsvall 106 282,2 110 588,6 65 870,4 63 460,6 3 491,1 3 416,6 

Växjö 102 389,8 105 934,1 53 700,8 54 548,1 2 205,2 2 473,1 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Lärare 

Kommuner   2018 2019   2018 2019   2018 2019 

Borås 

 Elever/lärare 
(årsarbetare) i 

kommunal 
grundskola åk 

1-9, 
lägeskommun, 

antal 

12,2 12,1  Lärare 
(heltidstjänster) 

med 
lärarlegitimation 
och behörighet 
i minst ett ämne 
i grundskola åk 

1-9, 
kommunala 
skolor, andel 

(%) 

67,3 66,8 

 Lärare med 
pedagogisk 

högskoleexamen 
i kommunal 

grundskola åk 1-
9, andel (%) 

78,0 80,9 

Eskilstuna 13,7 13,2 64,4 62,8 80,7 79,5 

Gävle 12,0 12,1 69,8 70,7 82,3 84,6 

Halmstad 11,6 12,0 73,2 74,0 86,9 87,1 

Kristianstad 11,2 11,1 74,5 74,2 88,5 88,2 

Norrköping 10,9 11,1 66,7 66,2 78,8 77,7 

Sundsvall 10,9 10,9 73,6 75,8 81,0 82,1 

Växjö 12,7 12,4 74,4 75,5 90,0 89,4 

 

  

Kommuner   2018 2019   2018 2019 

Borås 

 Kostnad 
för lokaler i 
kommunal 
grundskola 

F-9, 
kr/elev 

14 182,6 14 754,9 

 Övriga 
kostnader i 
kommunal 
grundskola 

F-9, 
kr/elev 

17 606,0 12 426,0 

Eskilstuna 14 992,7 14 290,8 17 811,0 21 137,0 

Gävle 19 099,3 18 703,6 17 918,0 14 782,0 

Halmstad 19 397,4 21 906,7 16 789,0 16 864,0 

Kristianstad 17 543,1 16 925,3 14 265,0 16 830,0 

Norrköping 16 330,0 15 916,2 21 211,0 20 929,0 

Sundsvall 17 181,2 17 363,1 10 311,0 13 861,0 

Växjö 17 512,8 17 895,6 19 686,0 20 856,0 
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 Årskurs 9 

3.2.1 Elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, (alla elever), 
andel (%) 

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, (alla elever), (%) 

  2017 Förändring 2018 Förändring 2019 Förändring 2020 

Borås (kommunala 
skolor) 69,5 0,2 69,7 -0,4 69,3 3,9 73,2 

Alla kommuner, 
ovägt medel 70,4 2,1 72,5 -0,6 71,9 0,5 72,4 

Riket (kommunala 
skolor) 71,8 1,7 73,5 -0,1 73,4 0,5 73,9 

 
Trendkurva  

 
 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2020 

 

Jämförelse med liknande kommuner 2020 

 

Från Vänster: Eskilstuna (64,9), Kristianstad (68,6), Gävle (69,3), Sundsvall (70,2), Växjö (71,9), 

Norrköping (72,4), Borås (73,2) och Halmstad (74,8). 
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Jämförelse av nationella resultat 2020 

 
Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2020 

 
Från Vänster: Erikslundskolan (53,7), Särlaskolan (55,6), Bodaskolan (63,9), Daltorpskolan 

(66,9), Viskaforsskolan (77,2), Fristadskolan (77,5), Dalsjöskolan (82,4), Engelbrektskolan (84,6) 

och Sandgärdskolan (88,3). 
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Jämförelse av nationella resultat 2020 

3.2.2 Elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, (exkl. 
nyinvandrade och okänd bakgrund), andel (%) 

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, (exkl. nyinvandrade 
och okänd bakgrund) (%) 

  2017 Förändring 2018 Förändring 2019 Förändring 2020 

Borås (kommunala 
skolor) 73,8 0,8 74,6 -1,2 73,4 3,0 76,4 

Alla kommuner, 
ovägt medel 78,1 -0,2 77,9 -1,9 76,0 -0,5 75,5 

Riket (kommunala 
skolor) 78,9 -0,1 78,8 -1,4 77,4 -0,1 77,3 

 
Trendkurva 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2020 

 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2020 

 

Från Vänster: Eskilstuna (69,1), Sundsvall (71,9), Kristianstad (72,4), Gävle (72,4), Växjö (75,0), 

Norrköping (75,6), Borås (76,4) och Halmstad (78,3). 
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3.2.3 Meritvärde, genomsnitt (17 ämnen), (alla elever) 

Elever i åk. 9, meritvärde, genomsnitt (17 ämnen), (alla elever) 

  2017 Förändring 2018 Förändring 2019 Förändring 2020 

Borås (kommunala 
skolor) 212,8 9,1 221,9 -1,8 220,1 3,6 223,7 

Alla kommuner, 
ovägt medel 211,5 6,2 217,7 0,7 218,4 1,2 219,6 

Riket (kommunala 
skolor) 217,7 5,6 223,3 1,2 224,5 1,4 225,9 

 
Trendkurva  

 
 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2020 

 

Jämförelse med liknande kommuner 2020 

 
Från Vänster: Gävle (209,2), Eskilstuna (212,8), Sundsvall (213,8), Kristianstad (215,8), Växjö 

(222,9), Borås (223,7), Halmstad (226,1) och Norrköping (226,2). 
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Jämförelse av nationella resultat 2020 

Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2020 

 

Från Vänster: Erikslundskolan (189,4), Särlaskolan (202,7), Bodaskolan (211,1), Daltorpskolan 

(216,5), Viskaforsskolan (224,6), Dalsjöskolan (226,7), Fristadskolan (234,1), Sandgärdskolan 

(238,4) och Engelbrektskolan (254,7). 
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3.2.4 Meritvärde, genomsnitt (17 ämnen), (exkl. nyinvandrade och 
okänd bakgrund) 

Elever i åk. 9, meritvärde, genomsnitt (17 ämnen), (exkl. nyinvandrade och 
okänd bakgrund) 

  2017 Förändring 2018 Förändring 2019 Förändring 2020 
Borås (kommunala 
skolor) 219,2 10,4 229,6 -4,3 225,3 3,0 228,3 

Alla kommuner, 
ovägt medel 225,0 1,7 226,7 -1,5 225,2 -0,5 224,7 

Riket (kommunala 
skolor) 230,4 1,6 232,0 -0,7 231,3 0,4 231,7 

 
Trendkurva 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2020 

 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2020 

 
Från Vänster: Gävle (214,1), Sundsvall (216,1), Eskilstuna (221,4), Kristianstad (222,3), Växjö 

(228,1), Borås (228,3), Norrköping (230,7) och Halmstad (232,3). 
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3.2.5 Elever som är behöriga till yrkesprogram, (alla elever), andel (%) 

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, (alla elever), (%) 

  2017 Förändring 2018 Förändring 2019 Förändring 2020 

Borås (kommunala 
skolor) 78,5 1,5 80,0 -0,1 79,9 4,5 84,4 

Alla kommuner, 
ovägt medel 79,4 2,5 81,9 -0,5 81,4 2,0 83,4 

Riket (kommunala 
skolor) 80,5 2,2 82,7 -0,2 82,5 1,5 84,0 

 
Trendkurva 

 
 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2020 

 
 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2020 

 
Från Vänster: Eskilstuna (75,7), Kristianstad (78,3), Sundsvall (79,5), Gävle (81,6), Växjö (82,2), 

Norrköping (82,3), Halmstad (83,8) och Borås (84,4).  

 
 
 
 



Borås Stad 
Datum 

2021-03-23 
      

      
Sida 

17(34) 

 

Jämförelse av nationella resultat 2020 

Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2020 

 
Från Vänster: Särlaskolan (69,1), Erikslundskolan (71,6), Daltorpskolan (79,0), Bodaskolan 

(79,1), Viskaforsskolan (87,7), Fristadskolan (89,2), Dalsjöskolan (91,5), Engelbrektskolan (91,9) 

och Sandgärdskolan (94,2). 
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3.2.6 Elever som är behöriga till yrkesprogram, (exkl. nyinvandrade och 
okänd bakgrund), andel (%) 

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, (exkl. nyinvandrade och 
okänd bakgrund.), (%) 

  2017 Förändring 2018 Förändring 2019 Förändring 2020 

Borås (kommunala 
skolor) 82,9 1,5 84,4 -0,6 83,8 3,0 86,8 

Alla kommuner, 
ovägt medel 86,9 0,1 87,0 -1,5 85,5 1,1 86,6 

Riket (kommunala 
skolor) 87,8 0,1 87,9 -1,2 86,7 0,8 87,5 

 
Trendkurva 

 
 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2020 

 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2020 

 
Från Vänster: Eskilstuna (80,7), Sundsvall (81,3), Kristianstad (82,8), Gävle (85,0), Växjö (85,6), 

Norrköping (85,6), Borås (86,8) och Halmstad (87,6). 
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3.2.7 Jämförelse kön 

Betygskategori Kön   2017 Förändring 2018 Förändring 2019 Förändring 2020 

Elever i åk. 9 som 
uppnått kunskapskraven 
i alla ämnen, kommunala 

skolor, andel (%) 

Flicka 

Borås (kommunala skolor) 72,9 1,7 74,6 -2,3 72,3 1,9 74,2 

Alla kommuner, ovägt medel 76,7 0,4 77,1 -1,3 75,8 -0,1 75,7 

Riket (kommunala skolor) 77,3 -0,3 77,0 -0,4 76,6 0,0 76,6 

Pojke 

Borås (kommunala skolor) 66,7 -1,3 65,4 1,4 66,8 5,5 72,3 

Alla kommuner, ovägt medel 65,6 2,9 68,5 -0,1 68,4 0,8 69,2 

Riket (kommunala skolor) 67,1 3,0 70,1 0,3 70,4 1,1 71,5 

Elever i åk. 9 som 
uppnått kunskapskraven 

i alla ämnen (exkl. 
nyinvandrade och okänd 

bakgrund) (%) 

Flicka 

Borås (kommunala skolor) 76,2 2,6 78,8 -2,6 76,2 0,6 76,8 

Alla kommuner, ovägt medel 81,2 0,1 81,3 -1,7 79,6 -0,8 78,8 

Riket (kommunala skolor) 81,4 -0,3 81,1 -0,9 80,2 -0,3 79,9 

Pojke 

Borås (kommunala skolor) 71,6 -0,8 70,8 0,3 71,1 5,1 76,2 

Alla kommuner, ovägt medel 75,5 -0,4 75,1 -2,3 72,8 -0,4 72,4 

Riket (kommunala skolor) 76,6 0,0 76,6 -1,7 74,9 0,0 74,9 

  

Betygskategori Kön   2017 Förändring 2018 Förändring 2019 Förändring 2020 

Elever i åk. 9, meritvärde 
kommunala skolor, 

genomsnitt (17 ämnen), 
(alla elever) 

Flicka 

Borås (kommunala skolor) 225,0 10,8 235,8 -1,1 234,7 4,6 239,3 

Alla kommuner, ovägt medel 231,2 3,2 234,4 -0,3 234,1 0,2 234,3 

Riket (kommunala skolor) 235,9 2,5 238,4 0,1 238,5 1,3 239,8 

Pojke 

Borås (kommunala skolor) 202,2 7,2 209,4 -1,2 208,2 2,8 211,0 

Alla kommuner, ovägt medel 194,9 7,9 202,8 1,3 204,1 1,4 205,5 

Riket (kommunala skolor) 202,1 7,6 209,7 1,8 211,5 1,6 213,1 

Elever i åk. 9, meritvärde 
kommunala skolor (exkl. 
nyinvandrade och okänd 

bakgrund) 

Flicka 

Borås (kommunala skolor) 230,2 13,3 243,5 -3,4 240,1 3,9 244,0 

Alla kommuner, ovägt medel 239,3 2,0 241,3 -0,7 240,6 -1,2 239,4 

Riket 243,6 1,4 245,0 0,0 245,0 0,5 245,5 

Pojke 

Borås (kommunala skolor) 209,4 7,2 216,6 -3,6 213,0 2,4 215,4 

Alla kommuner, ovägt medel 211,5 1,1 212,6 -1,7 210,9 -0,3 210,6 

Riket (kommunala skolor) 218,2 1,6 219,8 -1,2 218,6 0,2 218,8 

  

Betygskategori Kön   2017 Förändring 2018 Förändring 2019 Förändring 2020 

Elever i åk. 9 som är 
behöriga till 

yrkesprogram, 
kommunala skolor, andel 

(%)), (alla elever) 

Flicka 

Borås (kommunala skolor) 80,7 1,8 82,5 -0,6 81,9 2,9 84,8 

Alla kommuner, ovägt medel 84,1 0,4 84,5 -1,5 83,0 2,2 85,2 

Riket (kommunala skolor) 84,8 0,4 85,2 -0,9 84,3 1,2 85,5 

Pojke 

Borås (kommunala skolor) 76,6 1,2 77,8 0,5 78,3 5,8 84,1 

Alla kommuner, ovägt medel 75,0 4,0 79,0 -0,2 78,8 2,8 81,6 

Riket (kommunala skolor) 76,8 3,6 80,4 0,5 80,9 1,8 82,7 

Elever i åk. 9 som är 
behöriga till 

yrkesprogram (exkl. 
nyinvandrade och okänd 

bakgrund.) (%) 

Flicka 

Borås (kommunala skolor) 84,0 2,7 86,7 -1,7 85,0 1,9 86,9 

Alla kommuner, ovägt medel 87,7 0,0 87,7 -1,3 86,4 1,7 88,1 

Riket (kommunala skolor) 88,8 0,0 88,8 -0,9 87,9 0,8 88,7 

Pojke 

Borås (kommunala skolor) 82,0 0,3 82,3 0,4 82,7 4,1 86,8 

Alla kommuner, ovägt medel 84,9 0,4 85,3 -1,8 83,5 1,6 85,1 

Riket (kommunala skolor) 86,8 0,3 87,1 -1,4 85,7 0,7 86,4 

 
 
  



Borås Stad 
Datum 

2021-03-23 
      

      
Sida 

20(34) 

 

Jämförelse av nationella resultat 2020 

3.2.1 Uppnått kunskapskraven i alla ämnen avvikelse från 
modellberäknat värde kommunala skolor, procentenheter 

Elever i åk. 9, uppnått kunskapskraven i alla ämnen avvikelse från 
modellberäknat värde kommunala skolor, procentenheter 

  2017 Förändring 2018 Förändring 2019 Förändring 2020 
Borås (kommunala 
skolor) -3,1 2,7 -0,4 -1,3 -1,7 4,0 2,3 

Alla kommuner, ovägt 
medel 0,5 0,8 1,3 -0,2 1,1 -0,3 0,8 

 
Trendkurva 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2020 

 
Jämförelse med liknande kommuner 2020 

 
Från Vänster: Sundsvall (-5,1), Kristianstad (-4,5), Växjö (-4,0), Gävle (-3,8), Eskilstuna (-2,4), 

Halmstad (-1,4), Norrköping (1,9) och Borås (2,3). 
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3.2.2 Genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde 
kommunala skolor, (alla elever) 

Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde 
kommunala skolor (17 ämnen), (alla elever), (Procentenheter) 

  2017 Förändring 2018 Förändring 2019 Förändring 2020 
Borås (kommunala 
skolor) -7,7 11,9 4,2 -4,4 -0,2 3,5 3,3 

Alla kommuner, 
ovägt medel -3,0 0,5 -2,5 -0,2 -2,7 -0,4 -3,1 

 
Trendkurva 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2020 

 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2020 

 
Från Vänster: Gävle (-16,9), Sundsvall (-15,2), Kristianstad (-11,2), Växjö (-8,4), Halmstad (-

4,0), Eskilstuna (-2,8), Borås (3,3) och Norrköping (4,9).  
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3.2.3 behöriga till yrkesprogram avvikelse från modellberäknat värde 
kommunala skolor, procentenheter 

Elever i åk. 9, behöriga till yrkesprogram avvikelse från modellberäknat värde 
kommunala skolor, procentenheter 

  2017 Förändring 2018 Förändring 2019 Förändring 2020 
Borås (kommunala 
skolor) -2,9 3,6 0,7 -1,0 -0,3 3,8 3,5 

Alla kommuner, 
ovägt medel 0,9 0,3 1,2 0,3 1,5 0,2 1,7 

 
Trendkurva 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2020 

 
Jämförelse med liknande kommuner 2020 

 
Från Vänster: Sundsvall (-6,2), Kristianstad (-4,4), Växjö (-3,3), Eskilstuna (-3,1), Gävle (-2,2), 

Halmstad (-1,1), Norrköping (0,4) och Borås (3,5) 
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 Årskurs 6 

3.3.1 Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, andel (%) 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, (%) 

  2017 Förändring 2018 Förändring 2019 Förändring 2020 
Borås (kommunala 
skolor) 87,3 0,6 87,9 -0,9 87,0 -0,8 86,2 

Alla kommuner, 
ovägt medel 88,3 -0,5 87,8 -1,9 85,9 0,9 86,8 

Riket (kommunala 
skolor) 88,8 -0,1 88,7 -1,6 87,1 0,7 87,8 

 
Trendkurva 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2020 

 

Jämförelse med liknande kommuner 2019 

 

Från Vänster: Eskilstuna (80,0), Gävle (84,0), Halmstad (85,0), Sundsvall (85,5), Borås (86,2) 

Kristianstad (87,0), Norrköping (88,5) och Växjö (88,6). 
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Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, (%) 

  2017 Förändring 2018 Förändring 2019 Förändring 2020 
Borås (kommunala 
skolor) 93,1 0,3 93,4 0,0 93,4 -1,5 91,9 

Alla kommuner, 
ovägt medel 93,0 0,1 93,1 -1,4 91,7 -0,9 90,8 

Riket (kommunala 
skolor) 93,7 0,2 93,9 -0,6 93,3 -1,2 92,1 

 
Trendkurva 

 
 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2020 

 

 
Jämförelse med liknande kommuner 2020 

 
Från Vänster: Norrköping (90,7), Sundsvall (91,1), Eskilstuna (91,2), Halmstad (91,3), Borås 

(91,9), Gävle (92,0), Växjö (92,9) och Kristianstad (93,4). 
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3.3.2 Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, 
andel (%) 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, (%) 

  2017 Förändring 2018 Förändring 2019 Förändring 2020 
Borås (kommunala 
skolor) 55,2 -0,8 54,4 11,3 65,7 -12,1 53,6 

Alla kommuner, 
ovägt medel 59,0 0,6 59,6 -0,7 58,9 -5,0 53,9 

Riket (kommunala 
skolor) 57,7 2,2 59,9 0,3 60,2 0,6 60,8 

 
Trendkurva 

 
 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2020 

 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2020 

 
Från Vänster: Sundsvall (43,3), Växjö (45,4), Gävle (49,7), Borås (53,6), Halmstad (59,1), 

Eskilstuna (64,9), Norrköping (67,7) och Kristianstad (68,3). 
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3.3.3 Jämförelse kön 

Betygskategori Kön   2017 Förändring 2018 Förändring 2019 Förändring 2020 

Elever i åk 6 med 
lägst betyget E i 
matematik, (%) 

Flicka 

Borås (kommunala 
skolor) 87,4 1,7 89,1 0,2 89,3 -0,8 88,5 

Alla kommuner, 
ovägt medel 90,1 -0,9 89,2 -2,6 86,6 1,3 87,9 

Riket (kommunala 
skolor) 90,2 -0,4 89,8 -1,4 88,4 0,4 88,8 

Pojke 

Borås (kommunala 
skolor) 87,3 -0,4 86,9 -2,1 84,8 -0,9 83,9 

Alla kommuner, 
ovägt medel 87,3 -0,7 86,6 -2,9 83,7 2,9 86,6 

Riket (kommunala 
skolor) 87,5 0,1 87,6 -1,6 86,0 0,8 86,8 

  

Betygskategori Kön   2017 Förändring 2018 Förändring 2019 Förändring 2020 

Elever i åk 6 med 
lägst betyget E i 

Svenska, (%) 

Flicka 

Borås (kommunala 
skolor) 94,5 2,4 96,9 -0,7 96,2 0,5 96,7 

Alla kommuner, 
ovägt medel 95,7 0,3 96,0 -0,3 95,7 -0,8 94,9 

Riket (kommunala 
skolor) 96,4 0,4 96,8 -0,4 96,4 -0,7 95,7 

Pojke 

Borås (kommunala 
skolor) 91,9 -1,3 90,6 0,1 90,7 -3,8 86,9 

Alla kommuner, 
ovägt medel 90,5 1,0 91,5 -3,1 88,4 -1,7 86,7 

Riket (kommunala 
skolor) 91,2 0,1 91,3 -0,9 90,4 -1,7 88,7 

  

Betygskategori Kön   2017 Förändring 2018 Förändring 2019 Förändring 2020 

Elever i åk 6 med 
lägst betyget E i 
Svenska som 

andraspråk, (%) 

Flicka 

Borås (kommunala 
skolor) 53,6 8,6 62,2 12,2 74,4 -16,7 57,7 

Alla kommuner, 
ovägt medel 66,7 3,2 69,9 -2,3 67,6 -9,3 58,3 

Riket 63,4 3,0 66,4 0,4 66,8 0,3 67,1 

Pojke 

Borås (kommunala 
skolor) 56,5 -10,3 46,2 10,8 57,0 -6,5 50,5 

Alla kommuner, 
ovägt medel 58,1 -0,5 57,6 -1,6 56,0 -7,7 48,3 

Riket (kommunala 
skolor) 53,1 1,3 54,4 0,3 54,7 0,5 55,2 
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 Grundsärskolan 

Grundsärskolan tar emot elever som tillhör grundsärskolans målgrupp. Det är 

hemkommunen som beslutar om en elev ska tas emot i grundsärskolan. Innan 

beslutet ska hemkommunen göra en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk 

och en social utredning. Kommunen ska samråda med elevens vårdnadshavare 

om utredningen medan den pågår.  

Elever inskrivna i grundsärskolan får sin undervisning antingen i en 

grundsärskoleklass eller integrerade i grundskoleklasser. 2020 gick det totalt i 

Borås stads skolor 92 elever i grundsärskolan och 30 elever i integrerade 

grundskoleklasser. Grundsärskolan följer en egen läroplan och har två 

inriktningar. Inriktningen mot ämnen riktar sig till de elever som har möjlighet 

att fördjupa sig i ämnen. Undervisningen sker i ämnen ganska lika de ämnen 

som finns i grundskolan men övningsämnena idrott, slöjd samt hem- och 

konsumentkunskap har ett större utrymme. Den andra inriktningen riktar 

undervisningen mot ämnesområden och är avsedd för de elever som har större 

behov av stöd. Undervisning sker i fem ämnesområden: kommunikation, 

verklighetsuppfattning, motorik, vardagsaktiviteter och estetisk verksamhet.  

I grundsärskolans ämnen sätts betyg endast om en elev eller elevens 

vårdnadshavare begär det. Betygsskalan har fem steg: A, B, C, D och E. Betyget 

F används inte i grundsärskolan. Om en elevs kunskaper inte motsvarar 

kunskapskravet för betyget E eller högre ska betyg inte sättas. Om eleven eller 

elevens vårdnadshavare vill det ska intyget kompletteras med ett allmänt 

studieomdöme som ska beskriva elevens möjligheter att studera. Då samtliga 

elever inte betygssätts saknas nationell statistik att jämföra Borås Stads 

grundsärskoleelevers resultat med. Däremot följs undervisningen årligen upp i 

Grundskoleförvaltningens kvalitetsrapport Undervisning och resultat. 
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4 Analys 

Borås Stads grundskolors resultat har i årskurs 9 förbättrats mellan 2019 och 

2020, men försvagats i årskurs 6 under samma period. I de flesta kategorier 

befinner sig Borås Stad i rikets mittskikt, en mer ingående analys av resultaten 

presenteras nedan under respektive rubrik: Årskurs 9 och årskurs 6. När Borås 

Stads resultat analyseras i relation till jämförbara kommuners och nationella 

resultat bekräftas behovet av de utvecklingsområden som presenterades i 

kvalitetsrapporten Undervisning och resultat 2020. 

 

 Barnrättsperspektiv på skolresultat 

2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag, Sverige har sedan 

år 1990 ratificerat barnkonventionen och lagstiftarens tolkning av artikel 28, 

rätten till utbildning, är uttryckt i skollagen. Barnkonventionen som lag innebär 

en större skyldighet och en ökad möjlighet för myndigheter och domstolar att 

sätta barnets rättigheter i centrum. Ett barnrättsperspektiv på skolresultat bör 

emellertid omfatta mer än artikeln om rätten till utbildning, det berör också 

konventionens fyra grundläggande principer5:  

 Alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2). 

 Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn (artikel 3). 

 Alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6). 

 Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (artikel 

12). 

Att följa upp Grundskoleförvaltningens resultat handlar därmed även om att 

följa upp att barns rättigheter tillgodoses. Folkhälsomyndigheten pekar i sin 

årsrapport 20206 på kopplingen mellan utbildningsnivå och folkhälsa. 

Exempelvis påverkas både livslängd och risken att leva i ekonomisk utsatthet av 

utbildningsnivån och skillnader i behörighet till gymnasiet bland elever i årskurs 

9 ökar mellan dem vars föräldrar har förgymnasial utbildningsnivå och övriga. 

Borås Stad har genom arbetet för ett socialt hållbart Borås antagit målet om 

jämlika livsvillkor och förutsättningar för god hälsa för hela Borås Stads 

befolkning. Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska mellan grupper med 

olika social status samt mellan grupper som är diskriminerade, marginaliserade 

eller exkluderade. Den som inte har en fullföljd gymnasieutbildning riskerar i 

högre grad arbetslöshet, sämre hälsa, kriminalitet, behov av försörjningsstöd 

och låg grad av delaktighet i samhället. Grundskolan spelar därmed en viktig 

roll genom sin del av arbetet för alla elevers fullföljda studier. Att 

gymnasiebehörigheten ökade bland elever i årskurs 9 2020 har positiv betydelse 

för arbetet för ett socialt hållbart Borås.  

                                                      
5 UNICEF: https://unicef.se/barnkonventionen  
6 Folkhälsomyndigheten: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9fd952e9014642249164352cd5a3eb50/f
olkhalsans-utveckling-arsrapport-2020.pdf 
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 Elevsammansättning 

Borås Stad har lägre andel elever i årskurs 1-9 i kommunal grundskola, vars 

föräldrar har eftergymnasial utbildning, än jämförbara kommuner. Borås Stad 

har samtidigt en högre andel elever i årskurs 1-9 i de kommunala skolorna med 

utländsk bakgrund samt högre andel nyinvandrade elever. Föräldrarnas 

utbildningsbakgrund liksom om en elev kommit till Sverige kort tid innan 

årskurs 9 har stor påverkan på elevens kunskapsresultat. Kännedom om 

bakgrundsfaktorers påverkan på skolresultat är av stor betydelse för att skolan 

ska kunna vidta adekvata kompensatoriska åtgärder. 2020 gick det totalt i Borås 

stads skolor 1136 elever i årskurs 6 och 1079 elever i årskurs 9. 

 

 Kostnader 

De totala kostnaderna för Borås Stads grundskolor är lägre än för jämförbara 

kommuner. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är det svårt att 

jämföra kopplingen mellan kostnader och resultat kommuner emellan, då 

kommunernas förutsättningar kan skilja sig mycket åt7. Även i en jämförelse 

mellan liknande kommuner kan exempelvis kommunernas skolstruktur och 

hyresmodeller se olika ut. Utifrån en relativt låg kostnad per elev, trots större 

andel elever med föräldrar utan eftergymnasial utbildning och större andel 

elever med utländsk bakgrund, lyckas Borås Stads grundskolor ändå uppnå 

bland de högsta resultaten av de jämförbara kommunerna. Avseende lärare 

befinner sig Borås Stad i mitten eller på den nedre halvan av de jämförbara 

kommunerna avseende samtliga utvalda parametrar: antal elever per lärare, 

andel legitimerade lärare samt andel lärare med pedagogisk examen. 

 

 Det kompensatoriska uppdraget 

Enligt Skollagen8 ska skolan sträva efter att uppväga skillnader i elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, detta brukar kallas skolans 

kompensatoriska uppdrag. Idag varierar dock resultaten mycket mellan olika 

elevgrupper och mellan olika skolor. Skolkommissionen har påvisat att det är en 

trend i hela riket och att skolsegregation riskerar att påverka elevernas 

kunskapsutveckling och möjlighet att uppfylla skolans demokratiuppdrag 

negativt: ”Denna ökade uppdelning av skolor riskerar att leda till försämrad 

likvärdighet i form av ökade kvalitetsskillnader mellan skolor. Den innebär 

också att det viktiga värde som ligger i att elever med olika bakgrund möts i 

skolan urholkas”9.  

I en avhandling granskas kamrateffekter, det vill säga hur elevers resultat 

påverkas av vilken klass de går i. Studien visar att vad lärare gör i klassrummet 

                                                      
7 SKR: 
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/vagledningsvarpavanligafrago
r/samycketkostarskolan.2785.html#5.68e4adfe147afac12a43fb87 
8 SFS 2010:800. Skollag. 
9 Skolkommissionen (2017): 
https://www.regeringen.se/498092/contentassets/e94a1c61289142bfbcfdf54a44377507/samli
ng-for-skolan---nationell-strategi-for-kunskap-och-likvardighet-sou-201735.pdf  
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har betydelse för enskilda elevers resultat, men på den aggregerade klassnivån 

tycks lärarens undervisning inte kunna ställa sig ovan den begränsande eller 

förstärkande effekt som olika elevsammansättningar kan få på undervisningen10. 

Om elevsammansättningen är sådan att de allra flesta eleverna har begränsade 

förkunskaper begränsas även lärarens möjligheter att bedriva en utmanande 

undervisning. Detta är något som försvårar det kompensatoriska uppdraget och 

som visar på betydelsen av heterogena elevgrupper.  

Resultaten för Borås Stad visar liksom tidigare år oavsett ämne och årskurs på 

en stor variation mellan de olika skolorna. Inom ramen för den statliga 

satsningen Likvärdig skola11 genomför Borås Stads grundskolor insatser för att 

stärka det kompensatoriska uppdraget, statsbidraget används främst till 

personalförstärkningar vilka bland annat möjliggör flexgrupper, utökad 

undervisningstid och intensivundervisning. Flera skolor har också bedrivit 

utvecklingsarbete med stöd av Skolverket inom ramen för Samverkan för bästa 

skola. Jämfört med övriga kommuner verkar Borås Stad lyckas bättre med det 

kompensatoriska uppdraget. När det modellberäknade värdet jämförs med 

faktiskt utfall visar Borås Stads grundskolor på en positiv avvikelse i årskurs 9 

avseende såväl betyg i alla ämnen, meritvärde som gymnasiebehörighet. 

Avseende gymnasiebehörighet uppvisar Borås Stad störst positiv avvikelse av 

de jämförbara kommunerna.  

 

 Matematik 

Skolinspektionen har konstaterat att matematik är ett av de ämnen där lägst 

andel elever uppnår kunskapskraven i svensk grundskola. Tidigare 

undersökningar och granskningar har indikerat att matematik av tradition är ett 

ämne där eleverna i stor utsträckning arbetar enskilt under 

matematiklektionerna. Det finns forskning som visar att interaktion i 

matematikundervisningen kan vara centralt för att utveckla elevernas 

matematiska tänkande. Förmågan att kommunicera med och om matematik är 

ett grundläggande syfte i matematikundervisningen. Skolinspektionen har därför 

genomfört en tematisk granskning av matematikundervisningen i årskurs 4-6. 

Av granskningen framgår att syftet och det centrala innehållet inte alltid beaktas 

i planeringen av undervisningen i matematik. I klassrummet är eleverna 

engagerade i parsamtal, men i helklass är det endast ett fåtal elever som är 

aktiva: ”När elever inte engageras i matematiska samtal under lärares ledning 

finns det risk att de inte får möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera 

med och om matematik” 12. Hur matematikundervisning organiseras, planeras 

och genomförs är ett område som Grundskoleförvaltningen behöver följa och 

stödja skolenheterna i. 

                                                      
10 Bäckström, P. (2020). Kamrateffekter i skolundervisning – En ramfaktorteoretisk analys. 
11 https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-likvardig-skola-2020 
12 Skolinspektionen (2020). Matematikundervisningen i årskurserna 4-6. Interaktion i klassrummet. 
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Enligt den internationella jämförelsen TIMSS (Trends in International 

Mathematics and Science Study)13, som vart fjärde år sedan 1995 mäter elevers 

kunskaper i och attityder till matematik och naturvetenskapliga ämnen i årskurs 

4 och 8, så har de svenska resultaten stabiliserats efter flera års försämringar. 

För eleverna i årskurs 4 är resultaten i matematik bättre än när Sverige deltog i 

TIMSS 2007 och 2011, resultaten är dock fortfarande lägre än 1995 års nivå. 

Högpresterande elever i Sverige har förbättrat sina resultat i TIMSS 2019 

jämfört med 2015. Andelen elever som presterar på den högsta kunskapsnivån i 

matematik har ökat, både i årskurs 8 och i årskurs 4. I TIMSS 2019 framgår att 

elevernas socioekonomiska bakgrund, mätt som grad av hemresurser för 

lärande, har fortsatt stor betydelse för hur de presterar i matematik och 

naturvetenskap. I genomsnitt presterar elever i årskurs 4 och 8 som har en 

högre grad av hemresurser betydligt bättre än elever med en lägre grad av 

hemresurser. Sveriges resultat liknar genomsnittet för EU-och OECD-länderna 

i detta avseende. Att kompensera för elevers olika förutsättningar verkar 

därmed vara en viktig åtgärd för att öka måluppfyllelsen i matematik. 

 

 Läsförståelse 

I en avhandling14 om lässvårigheter och den språkliga förmågans betydelse för 

skolresultat framkommer att elever med begränsad läsförståelse i årskurs 2 hade 

en ökad risk att inte nå målen för de nationella proven i årskurs 3. Risken ökar 

markant om läsförståelsesvårigheterna är kombinerade med 

avkodningssvårigheter. Elever med enbart avkodningssvårigheter klarade de 

nationella proven bättre och elever med enbart stavningssvårigheter i årskurs 2 

klarade proven lika bra som eleverna med typisk läs- och skrivutveckling.  

Avhandlingen visar att språklig förmåga samvarierar med skolresultat i 

läsförståelse och alla delprov i matematik förutom delprovet om mönster. 

Avhandlingen visar också på vikten av att inkludera hörförståelse i arbetet med 

elever som har läsförståelsesvårigheter, då det inte räcker med en bättre 

avkodningsförmåga för att uppnå en god läsförståelse. Det krävs insatser både 

för att främja ordförråd, grammatisk kompetens och förståelsestrategier. Att 

utveckla elevers läsförståelse är därmed betydelsefullt för elevernas resultat i 

flera ämnen än i svenska/svenska som andraspråk. I Borås Stad har 

Grundskoleförvaltningen tagit ett helhetsgrepp om arbetet med läsförståelse 

genom införandet av screeningverktyget Lexplore.  

 

 Uteblivna nationella prov 

På grund av pandemin covid-19 ställdes de nationella proven in under 

vårterminen 2020. Att de nationella proven ställdes in kan ha fått olika 

konsekvenser. En positiv följd är att eleverna har fått mer tid för undervisning, 

                                                      
13 Skolverket (2020). TIMSS 2019. Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap 

i ett internationellt perspektiv. 
14 Levlin, M. (2014). Lässvårigheter, språklig förmåga  och skolresultat i tidiga skolår. 
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då en återkommande kritik beträffande de nationella proven har varit att de tar 

för mycket tid från undervisningen. En risk med de inställda proven är att lärare 

inte har fått tillgång till det omfattande och förhållandevis likvärdiga 

bedömningsunderlag som de nationella proven utgör. Förutsättningarna har 

dock varit desamma för samtliga skolor i Sverige, varför resultaten för aktuellt 

läsår bör anses jämförbara. Däremot behöver de uteblivna nationella proven 

och deras eventuella påverkan på resultaten tas i beaktande vid jämförelser av 

resultat mellan åren. 

 

 Årskurs 9 

I årskurs 9 är Borås Stads resultat i paritet med riket, men Borås Stads resultat 

har förbättrats mer än gruppen alla kommuner och riket. Spridningen mellan de 

olika skolenheterna är fortsatt stor. Bäst lyckas Borås Stad avseende behörighet 

till gymnasiets yrkesprogram där förbättringen från föregående år är 4,5 

procentenheter och Borås Stads resultat 84,4 procent elever med behörighet till 

gymnasiets yrkesprogram är högre än både gruppen alla kommuner och riket. 

När nyanlända tas bort blir Borås Stad resultat inte längre högre än för riket, 

vilket tyder på att många nyanlända klarar skolan förhållandevis väl i Borås 

Stad. Även det genomsnittliga meritvärdet i Borås Stad har ökat, till 223,7. I 

relation till jämförbara kommuner presterar elever i årskurs 9 i Borås Stad bland 

de bästa i jämförelsegruppen, placering i förhållande till alla kommuner i riket är 

i mittenspannet.  

Generellt är flickornas resultat bättre än pojkarnas, i såväl Borås Stads skolor 

som nationellt. I Borås Stads grundskolor har dock skillnaden mellan flickor 

och pojkar minskat avsevärt i årskurs 9 avseende gymnasiebehörighet. Pojkars 

lägre betygsresultat har uppmärksammats av Grundskoleförvaltningen och det 

verkar ha gett resultat. Pojkar i Borås Stad har förbättrat sina resultat mer än 

vad pojkar i riket har gjort. När det gäller genomsnittligt meritvärde presterar 

flickorna däremot fortfarande betydligt bättre än pojkarna. Skillnaden i 

utveckling mellan gymnasiebehörighet och genomsnittligt meritvärde tyder på 

att skolorna har förmått att möta lågpresterande pojkar bättre under det gångna 

läsåret, men att det kan finnas en risk att lågpresterande flickor inte 

uppmärksammas i samma utsträckning. Det är därför viktigt att betona att även 

lågpresterande flickor behöver erbjudas stöd och att pojkar behöver mötas av 

höga och positiva förväntningar på att de i lika stor utsträckning som flickor 

kan nå de högsta betygen.   

I en studie av uppfattningar om stöd hos elever i årskurs nio framkommer att 

lågpresterande elever främst får förenklande stöd, vilket innebär sänkta 

förväntningar och minskade möjligheter till lärande. I den mån stödjande 

insatser erbjuds, där undervisningen förändras och inte ämnesinnehållet, är det 

främst pojkar som får ta del av detta15. En förklaring till att pojkar får ta del av 

mer stöd är att deras resultat generellt är lägre än flickornas, att lågpresterande 

                                                      
15 Klapp & Jönsson (2020). Scaffolding or simplifying: students’ perception of support in 

Swedish compulsory school. European Journal of Psychology of Education.  
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flickor främst får förenklande stöd påverkar dock sannolikt denna grupps 

möjlighet till lärande negativt. Att fler elever – både flickor och pojkar – får ta 

del av stödjande insatser, som omfattar förändrad undervisning snarare än 

förenklat ämnesinnehåll, skulle kunna höja Borås Stads resultat. 

Elever i årskurs 9 i Borås Stad presterar bättre än det modellberäknade värdet, 

utifrån bakgrundsfaktorerna föräldrarnas utbildningsnivå och fördelningen 

pojkar/flickor samt andelen nyinvandrade elever. Detta indikerar att Borås Stad 

lyckas förhållandevis väl med det kompensatoriska uppdraget. 

 

 Årskurs 6 

Resultaten i årskurs 6 sjunker och visar på en stor spridning mellan 

skolenheterna i Borås Stad. Borås Stads resultat är i paritet med gruppen alla 

kommuner men något lägre än riket.  

Enligt Skolverkets sammanställning av samtliga betyg i årskurs 6 vårterminen 

202016 är svenska som andraspråk, matematik och engelska de ämnen där lägst 

andel elever erhöll godkända betyg (A–E). Detta är ämnen där nationella prov 

vanligtvis genomförs, men under vårterminen 2020 gjordes det inte på grund av 

pandemin covid-19. Den nedåtgående trenden för lägst betyg E i matematik i 

årskurs 6 fortsätter i Borås Stad medan alla kommuner och riket höjer sina 

resultat något jämfört med föregående år. Även i svenska sjunker resultatnivån 

något från 2019, försämringen är något större än för alla kommuner och riket. 

Mellan 2018 och 2019 skedde en stor positiv förbättring av Borås Stads resultat 

i ämnet svenska som andraspråk, 2020 sjönk dock resultaten betydligt till 53,6 

procent elever med lägst betyget E. Även i riket är det en relativt låg andel av 

eleverna som läser svenska som andraspråk som får lägst betyget E. 

Vårterminen 2020 var det 17 procent av eleverna i årskurs 6 som bedömdes i 

ämnet svenska som andraspråk. Att antalet elever som betygssätts i ämnet 

svenska som andraspråk är betydligt lägre än i ämnet svenska kan bidra till att 

de procentuella förändringarna i resultat mellan åren är stora; ett mindre antal 

elevers resultat får därför förhållandevis stort procentuellt utslag. Detta till trots 

är det av stor betydelse att fortsätta utveckla undervisningen i ämnet svenska 

som andraspråk, inte minst då kunskaper i det svenska språket är av stor 

betydelse för att klara de flesta andra ämnen.  

I årskurs 6 är flickornas resultat betydligt högre än pojkarnas, skillnaden är 

större än i årskurs 9. Störst är skillnaden i ämnet svenska, där det nästan skiljer 

tio procentenheter mellan andelen flickor med lägst betyget E: 96,7 procent, 

och andelen pojkar: 86,9 procent. Skolverkets nationella sammanställning av 

betyg i årskurs 6 vårterminen 2020 visar också att andelen som uppnådde 

godkända betyg (A–E) var högre bland flickor än bland pojkar i varje enskilt 

ämne vårterminen 2020. Skillnaden mellan flickor och pojkar var störst i 

svenska som andraspråk och svenska. Minst var skillnaden i idrott och hälsa. 

Det är angeläget att på skolnivå analysera sina resultat och orsakerna till 

                                                      
16 Skolverket (2020). https://www.skolverket.se/getFile?file=7397  
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skillnader mellan flickors och pojkars betyg, så att alla elever möts av höga och 

positiva förväntningar oavsett kön. 
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Nämndbeslut i enlighet med förordning om utbildning i 

vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av smitta  

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden godkänner vidtagen åtgärd samt godkänner 

förvaltningschefens följdbeslut som är nödvändiga utifrån nämndens beslut om  

att fortsatt stänga undervisningen för elever i årskurs 4-6 inom grundskolan 

Bredaredskolan i Borås Stad i enlighet med förordning SFS 2020:115 om 

utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. 

Beslutet gäller till och med 2021-03-12.  

Grundskolenämnden godkänner vidtagen åtgärd samt godkänner 

förvaltningschefens följdbeslut som är nödvändiga utifrån nämndens beslut om 

partiell fjärrundervisning för elever i årskurs 7-9 i Borås Stads kommunala 

grundskolor (Bodaskolan 7-9, Dalsjöskolan 7-9, Daltorpskolan 7-9, 

Engelbrektskolan 7-9, Erikslundskolan 7-9, Fristadskolan, Sandgärdskolan, 

Särlaskolan 7-9, Viskaforsskolan 7-9) från och med 2021-03-01 i enlighet med 

förordning SFS 2020:115 (med förordningsändring 210108) om utbildning i 

vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Eleverna i 

grundskolans kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper omfattas 

inte av detta beslut. Beslutet gäller till och med 2021-03-12 och kommer då att 

prövas på nytt. 

 

        

Sammanfattning 

Ordförande har 2021-03-04 fattat följande beslut: Grundskolenämnden fattar 

beslut om att fortsatt stänga undervisningen för elever i årskurs 4-6 inom 

grundskolan Bredaredskolan i Borås Stad från och med 2021-03-08 i enlighet 

med förordning SFS 2020:115 om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet 

vid spridning av viss smitta.  

Beslutet gäller till och med 2021-03-10 och kommer då att prövas på nytt. 

Grundskolenämnden delegerar åt förvaltningschefen att fatta nödvändiga  

beslut som följer av nämndens beslut om skolstängning för årskurs 4-6 på 

Bredaredskolan. Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera denna 

beslutanderätt.  
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Ordförande har 2021-03-02 fattat följande beslut: Grundskolenämnden fattar 

beslut om att fortsatt stänga undervisningen för elever i årskurs 4-6 inom 

grundskolan Bredaredskolan i Borås Stad från och med 2021-03-04 i enlighet 

med förordning SFS 2020:115 om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet 

vid spridning av viss smitta.  

Beslutet gäller till och med 2021-03-05 och kommer då att prövas på nytt.  

Ordförande har 2021-02-27 fattat följande beslut: Grundskolenämnden fattar 

beslut om att stänga undervisningen för elever i årskurs 4-6 inom grundskolan 

Bredaredskolan i Borås Stad från och med 2021-03-01 i enlighet med 

förordning SFS 2020:115 om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av viss smitta.  

Beslutet gäller till och med 2021-03-03 och kommer då att prövas på nytt. 

Grundskolenämnden delegerar åt förvaltningschefen att fatta nödvändiga  

beslut som följer av nämndens beslut om skolstängning för årskurs 4-6 på 

Bredaredskolan. Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera denna 

beslutanderätt. 

Ordförande har 2021-02-25 fattat följande beslut: Grundskolenämnden fattar 

beslut om partiell fjärrundervisning för elever i årskurs 7-9 i Borås Stads 

kommunala grundskolor (Bodaskolan 7-9, Dalsjöskolan 7-9, Daltorpskolan 7-9, 

Engelbrektskolan 7-9, Erikslundskolan 7-9, Fristadskolan, Sandgärdskolan, 

Särlaskolan 7-9, Viskaforsskolan 7-9) från och med 2021-03-01 i enlighet med 

förordning SFS 2020:115 (med förordningsändring 210108) om utbildning i 

vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Eleverna i 

grundskolans kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper omfattas 

inte av detta beslut. 

Beslutet gäller till och med 2021-03-12. 

Grundskolenämnden delegerar åt förvaltningschefen att fatta nödvändiga  

beslut som följer av nämndens beslut om partiell fjärrundervisning i 

högstadieskolorna. Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera denna 

beslutanderätt.           

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund till ordförandebeslut 2021-03-04:  

Verksamheten i årskurs 4-6 på Bredaredskolan kan inte längre bedrivas 

beroende på personalfrånvaron vid skolenheten under pågående pandemi. 

Skolan behöver därför fortsatt stängas för undervisningen av dessa årskurser. 

Undervisning på distans kan inte heller bedrivas beroende på 

personalfrånvaron. 

Grundskolenämnden behöver med anledning av ovanstående fatta beslut om 

att fortsatt stänga undervisningen för elever i årskurs 4-6 på Bredaredskolan i 

Borås Stad från och med 2021-03-08. 
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Beslutet fattas i enlighet med förordning SFS 2020:115 om utbildning i vissa 

skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.  

Vidare delegerar Grundskolenämnden åt förvaltningschefen att fatta följdbeslut 

som är nödvändiga utifrån nämndens beslut om stängning. Förvaltningschefen 

ges möjlighet att vidaredelegera beslutanderätten. 

Beslutet gäller till och med 2021-03-10 och kommer då att prövas på nytt. 

Bakgrund till ordförandebeslut 2021-03-02:  

Verksamheten i årskurs 4-6 på Bredaredskolan kan inte längre bedrivas 

beroende på personalfrånvaron vid skolenheten under pågående pandemi. 

Skolan behöver därför fortsatt stängas för undervisningen av dessa årskurser. 

Undervisning på distans kan inte heller bedrivas beroende på 

personalfrånvaron. 

Grundskolenämnden behöver med anledning av ovanstående fatta beslut om 

att fortsatt stänga undervisningen för elever i årskurs 4-6 på Bredaredskolan i 

Borås Stad från och med 2021-03-04. 

Beslutet fattas i enlighet med förordning SFS 2020:115 om utbildning i vissa 

skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.  

Vidare delegerar Grundskolenämnden åt förvaltningschefen att fatta följdbeslut 

som är nödvändiga utifrån nämndens beslut om stängning. Förvaltningschefen 

ges möjlighet att vidaredelegera beslutanderätten. 

Beslutet gäller till och med 2021-03-05 och kommer då att prövas på nytt. 

Bakgrund till ordförandebeslut 2021-02-27: 

Verksamheten i årskurs 4-6 på Bredaredskolan kan inte längre bedrivas 

beroende på personalfrånvaron vid skolenheten under pågående pandemi. 

Skolan behöver därför stängas för undervisningen av dessa årskurser. 

Undervisning på distans kan inte heller bedrivas beroende på 

personalfrånvaron. 

Grundskolenämnden behöver med anledning av ovanstående fatta beslut om 

att stänga undervisningen för elever i årskurs 4-6 på Bredaredskolan i Borås 

Stad från och med 2021-03-01. 

Beslutet fattas i enlighet med förordning SFS 2020:115 om utbildning i vissa 

skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.  

Vidare delegerar Grundskolenämnden åt förvaltningschefen att fatta följdbeslut 

som är nödvändiga utifrån nämndens beslut om stängning. Förvaltningschefen 

ges möjlighet att vidaredelegera beslutanderätten. 

Beslutet gäller till och med 2021-03-03 och kommer då att prövas på nytt. 

Bakgrund till ordförandebeslut 2021-02-25: 

Smittskydd/Västra Götaland anger att man inte längre rekommenderar en 

generell undervisning på distans för högstadiet efter vecka 8, utan uppmanar 

istället skolornas huvudmän att vidta åtgärder för att glesa ut närvaron i 
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lokalerna till exempel genom partiell undervisning på distans för att minska 

risken för smittspridning. 

Med anledning av ovanstående behöver Grundskolenämnden fatta beslut om 

partiell fjärrundervisning för Borås Stads elever i årskurs 7-9 i de kommunala 

grundskolorna från och med 2021-03-01. Eleverna i grundskolans 

kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper omfattas inte av beslutet. 

Beslutet fattas i enlighet med förordning SFS 2020:115 (med 

förordningsändring 210108) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av viss smitta.  

Vidare delegerar Grundskolenämnden åt förvaltningschefen att fatta följdbeslut 

som är nödvändiga utifrån nämndens beslut om partiell fjärrundervisning. 

Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera beslutanderätten. 

Beslutet gäller till och med 2021-03-12. 

 

Beslutsunderlag 

1. Ordförandebeslut daterade: 2021-02-25, 2021-02-27, 2021-03-02 samt  

2021-03-04. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen för kännedom. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 
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boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hayne Hedin 
Handläggare 
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Sida 
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Datum 

2021-03-04 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2021-00134 
 

  

 

Ordförandebeslut i enlighet med förordning om 

utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av smitta  

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden fattar beslut om att fortsatt stänga undervisningen för 

elever i årskurs 4-6 inom grundskolan Bredaredskolan i Borås Stad från och 

med 2021-03-08 i enlighet med förordning SFS 2020:115 om utbildning i vissa 

skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.  

Beslutet gäller till och med 2021-03-10 och kommer då att prövas på nytt. 

Grundskolenämnden delegerar åt förvaltningschefen att fatta nödvändiga  

beslut som följer av nämndens beslut om skolstängning för årskurs 4-6 på 

Bredaredskolan. Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera denna 

beslutanderätt.          

Ärendet i sin helhet 

Verksamheten i årskurs 4-6 på Bredaredskolan kan inte längre bedrivas 

beroende på personalfrånvaron vid skolenheten under pågående pandemi. 

Skolan behöver därför fortsatt stängas för undervisningen av dessa årskurser. 

Undervisning på distans kan inte heller bedrivas beroende på 

personalfrånvaron. 

Grundskolenämnden behöver med anledning av ovanstående fatta beslut om 

att fortsatt stänga undervisningen för elever i årskurs 4-6 på Bredaredskolan i 

Borås Stad från och med 2021-03-08. 

Beslutet fattas i enlighet med förordning SFS 2020:115 om utbildning i vissa 

skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.  

Vidare delegerar Grundskolenämnden åt förvaltningschefen att fatta följdbeslut 

som är nödvändiga utifrån nämndens beslut om stängning. Förvaltningschefen 

ges möjlighet att vidaredelegera beslutanderätten. 

Beslutet gäller till och med 2021-03-10 och kommer då att prövas på nytt. 

Samverkan 

Information lämnas till FSG. 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium. 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hayne Hedin 
Handläggare 
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Datum 

2021-03-02 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2020-00134 
 

  

 

Ordförandebeslut i enlighet med förordning om 

utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av smitta  

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden fattar beslut om att fortsatt stänga undervisningen för 

elever i årskurs 4-6 inom grundskolan Bredaredskolan i Borås Stad från och 

med 2021-03-04 i enlighet med förordning SFS 2020:115 om utbildning i vissa 

skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.  

Beslutet gäller till och med 2021-03-05 och kommer då att prövas på nytt. 

Grundskolenämnden delegerar åt förvaltningschefen att fatta nödvändiga  

beslut som följer av nämndens beslut om skolstängning för årskurs 4-6 på 

Bredaredskolan. Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera denna 

beslutanderätt.          

Ärendet i sin helhet 

Verksamheten i årskurs 4-6 på Bredaredskolan kan inte längre bedrivas 

beroende på personalfrånvaron vid skolenheten under pågående pandemi. 

Skolan behöver därför fortsatt stängas för undervisningen av dessa årskurser. 

Undervisning på distans kan inte heller bedrivas beroende på 

personalfrånvaron. 

Grundskolenämnden behöver med anledning av ovanstående fatta beslut om 

att fortsatt stänga undervisningen för elever i årskurs 4-6 på Bredaredskolan i 

Borås Stad från och med 2021-03-04. 

Beslutet fattas i enlighet med förordning SFS 2020:115 om utbildning i vissa 

skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.  

Vidare delegerar Grundskolenämnden åt förvaltningschefen att fatta följdbeslut 

som är nödvändiga utifrån nämndens beslut om stängning. Förvaltningschefen 

ges möjlighet att vidaredelegera beslutanderätten. 

Beslutet gäller till och med 2021-03-05 och kommer då att prövas på nytt. 

Samverkan 

Information lämnas till FSG. 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hayne Hedin 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-02-27 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2021-02-27 
 

  

 

Ordförandebeslut i enlighet med förordning om 

utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av smitta  

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden fattar beslut om att stänga undervisningen för elever i 

årskurs 4-6 inom grundskolan Bredaredskolan i Borås Stad från och med 2021-

03-01 i enlighet med förordning SFS 2020:115 om utbildning i vissa skolformer 

i skolväsendet vid spridning av viss smitta.  

Beslutet gäller till och med 2021-03-03 och kommer då att prövas på nytt. 

Grundskolenämnden delegerar åt förvaltningschefen att fatta nödvändiga  

beslut som följer av nämndens beslut om skolstängning för årskurs 4-6 på 

Bredaredskolan. Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera denna 

beslutanderätt.          

Ärendet i sin helhet 

Verksamheten i årskurs 4-6 på Bredaredskolan kan inte längre bedrivas 

beroende på personalfrånvaron vid skolenheten under pågående pandemi. 

Skolan behöver därför stängas för undervisningen av dessa årskurser. 

Undervisning på distans kan inte heller bedrivas beroende på 

personalfrånvaron. 

Grundskolenämnden behöver med anledning av ovanstående fatta beslut om 

att stänga undervisningen för elever i årskurs 4-6 på Bredaredskolan i Borås 

Stad från och med 2021-03-01. 

Beslutet fattas i enlighet med förordning SFS 2020:115 om utbildning i vissa 

skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.  

Vidare delegerar Grundskolenämnden åt förvaltningschefen att fatta följdbeslut 

som är nödvändiga utifrån nämndens beslut om stängning. Förvaltningschefen 

ges möjlighet att vidaredelegera beslutanderätten. 

Beslutet gäller till och med 2021-03-03 och kommer då att prövas på nytt. 

Samverkan 

Information lämnas till FSG. 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium. 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hayne Hedin 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-02-25 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2021-02-25 
 

  

 

Ordförandebeslut i enlighet med förordning om 

utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av smitta  

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden fattar beslut om partiell fjärrundervisning för elever i 

årskurs 7-9 i Borås Stads kommunala grundskolor (Bodaskolan 7-9, 

Dalsjöskolan 7-9, Daltorpskolan 7-9, Engelbrektskolan 7-9, Erikslundskolan 7-

9, Fristadskolan, Sandgärdskolan, Särlaskolan 7-9, Viskaforsskolan 7-9) från och 

med 2021-03-01 i enlighet med förordning SFS 2020:115 (med 

förordningsändring 210108) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av viss smitta. Eleverna i grundskolans kommungemensamma 

särskilda undervisningsgrupper omfattas inte av detta beslut. 

Beslutet gäller till och med 2021-03-12. 

Grundskolenämnden delegerar åt förvaltningschefen att fatta nödvändiga  

beslut som följer av nämndens beslut om partiell fjärrundervisning i 

högstadieskolorna. Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera denna 

beslutanderätt.      

Ärendet i sin helhet 

Smittskydd/Västra Götaland anger att man inte längre rekommenderar en 

generell undervisning på distans för högstadiet efter vecka 8, utan uppmanar 

istället skolornas huvudmän att vidta åtgärder för att glesa ut närvaron i 

lokalerna till exempel genom partiell undervisning på distans för att minska 

risken för smittspridning. 

Med anledning av ovanstående behöver Grundskolenämnden fatta beslut om 

partiell fjärrundervisning för Borås Stads elever i årskurs 7-9 i de kommunala 

grundskolorna från och med 2021-03-01. Eleverna i grundskolans 

kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper omfattas inte av beslutet. 

Beslutet fattas i enlighet med förordning SFS 2020:115 (med 

förordningsändring 210108) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av viss smitta.  

Vidare delegerar Grundskolenämnden åt förvaltningschefen att fatta följdbeslut 

som är nödvändiga utifrån nämndens beslut om partiell fjärrundervisning. 

Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera beslutanderätten. 

Beslutet gäller till och med 2021-03-12. 
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Samverkan 

Information lämnas till FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium. 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hayne Hedin 
Handläggare 
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Datum 

2021-03-23 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2020-00031 3.5.4.0 
 

  

 

Redovisning till Kommunstyrelsen – 

Grundskolenämndens samverkan med fristående 

grundskolor 

 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden godkänner svaret och översänder det till 

Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring 

barn och unga. Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till 

stor del är ändamålsenligt. Samtidigt visar granskningen att Borås Stads arbete 

på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för 

samverkan med externa parter förbättras. 

Med utgångspunkt i granskningen ger Kommunstyrelsen uppgift till 

Grundskolenämnden att senast 31 mars 2021 redovisa till Kommunstyrelsen 

hur nämnden har arbetat med att förbättra samverkan med de fristående 

skolorna. 

Grundskolenämnden har en kontinuerlig samverkan med de fristående 

grundskolorna inom kommunen. Den sker genom regelbundna möten och 

spontana kontakter. Några områden med regelbunden samverkan inom är 

ekonomi och resurstilldelning, elevers övergångar mellan skolor,  skolval och 

skolbyten. 

Det finns även samverkan om andra frågor som kan variera över tid, exempel 

på sådana är social hållbarhet, sommarskolkort, ungas inflytande och pandemin.               

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring 

barn och unga. Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till 

stor del är ändamålsenligt. Samtidigt visar granskningen att Borås Stads arbete 

på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för 

samverkan med externa parter förbättras. 

 Med utgångspunkt i granskningen ger Kommunstyrelsen uppgift till 

Grundskolenämnden att senast 31 mars 2021 redovisa till Kommunstyrelsen 
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hur nämnden har arbetat med att förbättra samverkan med de fristående 

skolorna. 

Grundskolenämnden har en kontinuerlig samverkan med de fristående 

grundskolorna inom kommunen. Det genomförs regelbundna möten mellan 

rektorerna för de fristående skolorna och tjänstemän i 

Grundskoleförvaltningen. Dagordningarna är öppna för alla deltagare för att 

lägga in punkter. I mötena deltar representanter för Stadsledningskansliet. 

Ekonomi och resurstilldelning är en fråga som avhandlas varje år, information 

ges och dialog förs. Resurstilldelningen till de fristående skolorna sker på ett 

likvärdigt och kompensatoriskt sätt, i enlighet med bestämmelserna i Skollagen, 

och i relation till resurstilldelningen till Grundskolenämndens egen 

skolverksamhet. 

Vidare finns det en samverkan mellan Grundskolenämnden och de fristående 

skolorna om elevers övergångar mellan skolor. Det finns rutiner och 

övergångsplaner. Byte av skola kan vara en svår och känslig situation för en 

elev. Syftena med den samverkan och de planer som finns är att göra bytet så 

smidigt och friktionsfritt som möjligt för eleven. Övergångar utvärderas 

regelbundet och justeringar görs. I studievägledningen informeras eleverna på 

högstadiet om gymnasieprogrammen som finns i de kommunala och de 

fristående gymnasieskolorna. 

Det finns även ett välutvecklat samarbete mellan de fristående grundskolorna 

och Grundskolenämnden om skolvalet. Dialog om processer och tidsplaner 

genomförs. I portalen där vårdnadshavarna gör det digitala skolvalet finns 

information om att de fristående grundskolorna kan väljas. Det finns även ett 

välutvecklat samarbete om skolbyten och skolplacering vid sidan av skolvalet. 

Några frågor som varit aktuella under senare tid: 

• Social hållbarhet. Dialog om arbetet inom Social hållbarhet. 

Grundskolenämnden har valt att fokusera på elevers 

skolfrånvaro. De fristående skolorna kan vara intresserade av att 

delta i aktiviteter inom arbetet. 

• Planering för sommarskolkort. Grundskolenämnden 

administrerar sommarskolkorten även för eleverna i fristående 

grundskolor. 

• Ungas inflytande. Borås Stads ungdomsstrateg medverkade. De 

fristående skolorna bjöds in till en gemensam utbildning för 

elevråd i högstadieskolor. Ungdomsstrategen informerade om 

LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, en enkät som 

genomförs av elever i åk 8. 

• Corona-pandemin. De fristående skolorna och 

Grundskoleförvaltningen informerar varandra om läget och 

vidtagna åtgärder. Utbyte om högstadieskolornas 

fjärrundervisning. Dialog om fritidshem vid eventuell 

skolstängning. De fristående skolorna får ta del av 
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Grundskoleförvaltningens information och planer genom 

centrala krisledningen i Borås Stad. 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens beslut: Svar på revisionsrapport - Borås Stads samverkan 

med externa parter kring barn och unga. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2020-12-07 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 482 Dnr KS 2020-00215 1.2.3.3 

Svar på revisionsrapport - Borås Stads samverkan med 
externa parter kring barn och unga 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner svaret och översänder det till Stadsrevisionen.     

Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska senast 
31 mars 2021 redovisa till Kommunstyrelsen hur de har arbetat med att 
förbättra samverkan med de fristående skolorna.           

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring 
barn och unga. Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till 
stor del är ändamålsenligt. Samtidigt visar granskningen att Borås Stads arbete 
på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för 
samverkan med externa parter förbättras. 

Granskningen säger att det kan finnas en möjlighet med en översyn av 
fördelningen av förvaltningarnas uppdrag och mandat inom Borås Stad för att 
minska organisatoriska mellanrum.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelsen – Revisionsrapport – Borås Stads samverkan med externa parter 
kring barn och unga 

2. Revisionsrapport – Borås Stads samverkan med externa parter kring barn 
och unga (10) 

3. Förskolenämndens svar på revisionsrapport (40) 

4. Individ- och familjeomsorgsnämndens svar på revisionsrapport (50) 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på revisionsrapport (60) 

6. Grundskolenämndens svar på revisionsrapport (70)   
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Svar på revisionsrapport - Borås Stads samverkan med 

externa parter kring barn och unga 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner svaret och översänder det till Stadsrevisionen.     

Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska senast 

31 mars 2021 redovisa till Kommunstyrelsen hur de har arbetat med att 

förbättra samverkan med de fristående skolorna.           

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring 

barn och unga. Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till 

stor del är ändamålsenligt. Samtidigt visar granskningen att Borås Stads arbete 

på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för 

samverkan med externa parter förbättras. 

Granskningen säger att det kan finnas en möjlighet med en översyn av 

fördelningen av förvaltningarnas uppdrag och mandat inom Borås Stad för att 

minska organisatoriska mellanrum. 

Organisation för samverkan med externa parter 

I ”Handlingsplanen Socialt hållbart Borås – vi tar gemensamt ansvar för barn 

och unga” är utgångspunkten att arbetet sker tvärsektoriellt, över nämnd-, 

förvaltnings- och professionsgränser, i syfte att med gemensamt arbete och 

gemensamma insatser minska skillnaderna i levnadsvillkor i staden.  

Den bygger på insikten att ingen enskild aktör kan lösa komplexa och 

komplicerade problem på egen hand och att det sällan finns några enkla 

lösningar.  

Handlingsplanen förutsätter en tvärsektoriell gemensam problem- och målbild 

som bas tillsammans med gemensamma strukturer och organisation för ledning, 

styrning, uppföljning och utvärdering. I Handlingsplanen förutsätts vidare att 

aktiviteter och åtgärder som kan minska skillnader i livsvillkor har sin 

utgångspunkt i kunskap- och evidensbaserade metoder. Fokus är långsiktighet 

och att arbetet ska bidra till att stärka respektive huvudmans grunduppdrag.  

Samverkan är en viktig del i arbetet med ”Socialt hållbart Borås”. Med avstamp 

i målområdet ”Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor” som beskrivs i 

målbilden lyfter man fram ett flertal aktiviteter för att möjliggöra eller underlätta 
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tvärsektoriell samverkan. Aktiviteterna för samverkan berör de flesta 

förvaltningar men även externa aktörer.  Målbilden har ett tydligt fokus på 

främjande och förebyggande arbete genom samverkan. De utpekade insatserna 

som utgår från samverkan (med externa parter) är genom det familjecentrerade 

arbetssättet för barn och ungas rätt till goda och likvärdiga livsvillkor, samt det 

kommande utvecklingsprojektet, skolan som gemensam arena för samverkan 

kring barns rätt till goda och likvärdiga uppväxtvillkor.  

I dokumentet listas också de styrdokument som har koppling till området, 

utöver statlig styrning,  verksamheternas grunduppdrag och visionen Borås 

2025 där social hållbarhet är en av de tre hållbarhetsdimensionerna. 

Inom målbilden  ”Socialt hållbart Borås” och de pågående 

samverkansaktiviteterna finns en tydlig definition på vad syftet med samverkan 

är och vad det ska leda till, dvs vad som ska uppnås med samverkan. Likaså 

beskriver målbilden hur tvärsektoriell samverkan kan stärka och komplettera 

kärnuppdraget utifrån ett främjande och förebyggande perspektiv. Det finns ett 

tydligt fokus på främjande och förebyggande samverkansarbete och kan utgöra 

en god grund för att vidare kunna stärka och utveckla samverkan som rör det 

främjande arbetet.  

I första skedet behöver man definiera och ha samsyn kring vad det innebär att 

arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande. ”Barn i riskzon” och ”barn 

som far illa” syftar till ett åtgärdande arbete som har till uppgift att ta hand om 

ett problem som redan uppstått. Däremot är det svårt att få en uppfattning om 

samverkan där främjande arbete har fokus. 

I andra skedet handlar det om att definiera vad samverkan ska leda till beroende 

på om det är fokus på främjande eller åtgärdande insatser . I detta skede 

behöver samordning och ansvarsfördelning förtydligas. 

I tredje skedet handlar det om att utveckla kontinuerliga uppföljningar, 

utvärderingar och återrapporteringar rörande resultat och effekter av arbetet 

med eventuella åtgärder som följd.  

Utöver den samverkan som sker inom ”Socialt hållbart Borås” beslutade 

Kommunfullmäktige i och med att Borås Stad gick ifrån stadsdelar till 

facknämnder 2017 om fem samarbetsuppdrag. Bakgrunden till detta var att det 

fanns farhågor kring att facknämnderna skulle skapa sämre förutsättningar för 

samverkan och samarbete. 

Samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och att få nämnder och 

styrelser att tydligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra 

till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är ”det bästa” för 

kommuninvånaren.  

Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har: 

 befogenhet att sammankalla berörda nämnder, 

 ansvar för att samarbetsuppdraget kommer igång, 
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 i uppgift att skapa förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för 

samarbete, 

 i uppgift att formulera mål för uppdraget, 

 i uppgift att mäta, utvärdera och redovisa resultatet. 

I samband med detta fick Individ-och familjeomsorgsnämnden ett särskilt 

samarbetsuppdrag avseende barn och unga. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen anser att det utifrån reglementet och uppsiktsplikten 

självklart finns ett ansvar för samordning men det ska inte tolkas så att det 

innebär ett operativt ansvar. Kommunstyrelsen är inte en ”verksamhetsnämnd” 

för dessa frågor, och ansvaret för processer, arbetssätt, rutiner och avtal tillhör 

respektive nämnd utifrån sitt uppdrag. Tvärtom behöver grunduppdragen bli 

ännu tydligare för att utifrån detta identifiera den samverkan och det samarbete 

som, utifrån behoven, gör mest nytta och tillför mest värde. I detta ligger också 

att samordna verksamheterna så att det gynnar helheten. Kommunstyrelsen kan 

inte och får inte samordna samverkan inpå individnivå. 

Kommunstyrelsen delar uppfattningen om vikten av Borås Stads samverkan 

med externa parter kring barn och unga och granskningen visar att det inte 

finns en strategi för hur de fristående skolorna ska inkluderas i kommunernas 

arbete för att ge alla kommunens barn likvärdiga förutsättningar att genomföra 

sin skolgång. Det finns inte heller några specifika riktlinjer kring hur respektive 

nämnd ska tillse att relevanta externa aktörer bjuds in till samverkan kring barn 

och unga. Intervjuade från fristående skolor pekar också på att de sällan vet 

vem i kommunen de ska kontakta i olika ärenden. 

Kommunstyrelsen vill därför att Grundskolenämnden och Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden ska redovisa till Kommunstyrelsen hur de har 

arbetat med att förbättra samverkan med de fristående skolorna senast den 31 

mars 2021. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelsen – Revisionsrapport – Borås Stads samverkan med externa parter 

kring barn och unga 

2. Revisionsrapport – Borås Stads samverkan med externa parter kring barn 

och unga (10) 

3. Förskolenämndens svar på revisionsrapport (40) 

4. Individ- och familjeomsorgsnämndens svar på revisionsrapport (50) 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på revisionsrapport (60) 

6. Grundskolenämndens svar på revisionsrapport (70)   

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 

2. Grundskolenämnden 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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Anna Svalander 

Kommunalråd 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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Tillståndsenheten 

 

Ansökan från enskild om godkännande som huvudman för internationell 
skola på grundskolenivå och rätt till bidrag för internationell skola på 
gymnasienivå 

 

Skolinspektionen prövar ansökningar om godkännande som huvudman och rätt till bidrag för 

internationella skolor enligt 24 kap. 3 a och 6 §§ skollagen (2010:800). Det är sökanden som ska 

visa att denne har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. 

En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag. 

Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende sökandens eventuella 

befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid 

Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos 

UC AB. 

Gällande bestämmelser 

Skolinspektionen prövar ansökningar om godkännande och rätt till bidrag för internationella 

skolor enligt 24 kap. 3a § och 6 § skollagen (2010:800). 

24 kap. 2-7 §§ skollagen (2010:800). 

Förordning (2015:801) om internationella skolor. 

Förarbeten  

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet s. 516-518, 632, 877-

880. 

Prop. 2015/16:17 Internationella skolor.  

Prop 2006/07:1 Budgetproposition 2007 – Utgiftsområde 16 s. 80 ff. 

 

Information om personuppgiftsbehandling 

Enligt informationsskyldigheten som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om 

det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR) lämnar 

Skolinspektionen följande upplysningar. 

 

Enligt Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för 

fristående skola (SKOLFS 2011:154) ska ansökningar ske på någon av de blanketter som finns på 

Statens skolinspektions webbplats, https://skolinspektionen.se/. Ytterligare bestämmelser om 

innehållet i ansökan finns i den föreskriften. Behandlingen av personuppgifter kommer att ske 

med stöd av artikel 6.1 e i GDPR. Information om Skolinspektionens integritetspolicy och 

kontaktuppgifter till myndighetens dataskyddsombud hittar du på 

https://www.skolinspektionen.se/om-oss/integritetspolicy/De personuppgifter som inhämtas via 

blanketten lagras inte längre i myndighetens it-stöd än vad som är nödvändigt för att hantera din 

ansökan och för att eventuellt skicka ut efterföljande enkäter. Eftersom Skolinspektionen är en 

https://www.skolinspektionen.se/om-oss/integritetspolicy/
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statlig myndighet måste myndigheten enligt arkivbestämmelser dock under längre tid arkivera 

de uppgifter som finns i allmänna handlingar. Du har möjlighet att lämna klagomål till 

Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av 

Skolinspektionen. Du har också rätt att under vissa förutsättningar begära begränsning av 

behandlingen av dina personuppgifter (artikel 18 i GDPR) och att göra invändning mot den 

behandling som Skolinspektionen gör av dina personuppgifter (artikel 21.1 i GDPR). 
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1 Ansökan avser, skolans namn, sökanden 

1.1 Ansökan avser 

 Godkännande som huvudman för internationell skola på grundskolenivå 

 Rätt till bidrag för internationell skola på gymnasienivå 

1.2 Ansökan avser nyetablering eller utökning av skolenhet 

 Nyetablering av en skola 

 Utökning av en befintlig skola  

1.3 Skolstart, skolans namn och kommun 

Ange vilket läsår skolan avser att starta  

2022/2023 

Ange i vilken kommun skolan ska vara belägen 

Borås 

Ange skolans namn  

British International School  

1.4 Uppgifter om sökanden 

Sökandens namn (exempel Bolaget AB)  

British Academy Schools of Sweden AB   

Organisationsform  

Aktiebolag 

Organisationsnummer/personnummer 

 559222-0668 

Utdelningsadress, postnummer och ort till sökanden 

 British Academy Schools of Sweden AB   

Box 5 

332 21 Gislaved 

1.5 Bifoga sökandens registeruppgifter  

Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Se vilken 

handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till 

ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt. Observera att det är de personer som står 

angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan för att ansökan ska vara giltig.  

Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden 

kan alltså inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning. 

Aktiebolag: Registreringsbevis från Bolagsverket. Av registreringsbeviset ska framgå att bolaget ska bedriva 

sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser.  

Handelsbolag och kommanditbolag: Registreringsbevis från Bolagsverket samt bolagsavtal. Av 

bolagsavtalet ska framgå att gemensam näringsverksamhet ska bedrivas och att bolaget ska bedriva sådan 

utbildningsverksamhet som ansökan avser.  
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Enskild firma: Personbevis samt registerutdrag från Skatteverket som visar att sökanden är godkänd för F-

skatt.  

Ekonomisk förening: Registreringsbevis från Bolagsverket samt föreningens stadgar. Av 

registreringsbeviset ska framgå att den ekonomiska föreningen ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som 

ansökan avser.   

Ideell förening: Föreningens stadgar, senaste årsstämmoprotokoll och protokoll från senaste konstituerande 

styrelsemöte. Av stadgarna ska framgå föreningens namn, föreningens ändamål, bestämmelser om hur beslut 

i föreningens angelägenheter fattas samt uppgift om vem som tecknar firman. Om den ideella föreningen är 

registrerad hos Bolagsverket inkom med registreringsbevis från Bolagsverket.  

Registrerat trossamfund: Trossamfundets stadgar. Av stadgarna ska framgå trossamfundets namn, 

trossamfundets ändamål och bestämmelser om hur beslut i trossamfundets angelägenheter fattas. 

Registreringsbevis från registret över trossamfund hos Kammarkollegiet.  

Stiftelse: Stiftelseförordnande. Av förordnandet ska framgå vem som ska förvalta stiftelsens egendom och 

motiv för stiftelsens verksamhet. Registreringsbevis från länsstyrelsen. Stiftelsens föreskrifter i form av 

stiftelseförordnande och/eller stadgar. 

Sökande juridisk person behöver ha full rättskapacitet för att kunna ansöka hos Skolinspektionen. Nybildade 

juridiska personer ska därför bifoga uppgifter som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga. Den 

juridiska personen behöver för att ansökan ska kunna godkännas vara registrerad hos registeransvarig 

myndighet, exempelvis Bolagsverket. 

Aktiebolag, ekonomisk förening: Bolaget/föreningen behöver vara registrerat för att kunna föra talan vid 

myndighet. Se 2 kap. 25 § aktiebolagslagen (2005:551) respektive 2 kap. 4 § lagen om ekonomiska föreningar 

(2018:672). Om sökanden ännu inte har fått ett registreringsbevis kan istället handlingar som styrker att 

sökanden gjort en nyregistrering alternativt ändringsanmälan till Bolagsverket före sista ansökningsdag 

bifogas ansökan. Sökanden ska också bifoga ett kvitto på att avgiften är betald. 

Stiftelse: Sökanden behöver komma in med stiftelseförordnande. Stiftelsen behöver också under 

handläggningen, efter registrering i stiftelseregistret senast sex månader efter bildande, komma in med 

registreringsbevis från Länsstyrelsen. Se 1 kap. 4 § och 10 kap. 1-2 §§ stiftelselagen (1994:1220).   

Ideell förening: Sökanden behöver komma in med protokoll från konstituerande möte som visar att föreningen 

har bildats före sista ansökningsdag. I bildandet ingår att föreningen antagit ett namn, att stadgar antagits, 

att styrelsen har valts, vilka som ingår i styrelsen samt protokoll på vem/vilka som är firmatecknare. Under 

handläggningen ska sökanden även ha registrerat föreningen hos Bolagsverket samt komma in med 

registreringsbevis till Skolinspektionen.  

Om sökanden är annan juridisk person, kontakta Bolagsverket för information om krav för att uppnå full 

rättskapacitet. 

För det fall ni inte kan bifoga ovanstående handlingar ska en redogörelse lämnas i ansökan av 

orsaken till detta. 
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1.6 Kontaktperson  

Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. 

Om kontaktpersonen undertecknar ansökan ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas till 

ansökan. 

Kontaktperson 

 Alaa Hanna 

E-postadress 

alahan@steameducation.se 

Telefon arbetet 

0734223380 

Mobil 

0734223380 

 

Förenklad delgivning 

Skolinspektionen använder sig av förenklad delgivning vid beslut om avslag och avvisning. Vid beslut om 

godkännande sänder Skolinspektionen beslutet med e-post till kontaktpersonen.  

Förenklad delgivning sker genom att Skolinspektionen först skickar den handling som ska delges per e-post, 

om sådan har angivits, annars med vanlig post. Närmast följande arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande 

om att handlingen har skickats, också detta skickas per e-post, om sådan har angivits, annars med vanlig post. 

Vid förenklad delgivning behöver mottagaren inte skicka in något bevis på att handlingen har mottagits. 

Förenklad delgivning kommer endast ske om beslutet är ett avslag eller avvisning.  

E-postmeddelandet skickas till delgivningsmottagarens (angiven kontaktpersons) uppgivna e-postadress. Ni 

är därför skyldiga att anmäla ändring av kontaktpersonens e-postadress till Skolinspektionen. För att vara 

säker på att inte missa några tidsfrister måste ni gå igenom er e-post regelbundet, förslagsvis minst en gång i 

veckan. Är ni förhindrade att göra detta, exempelvis vid semester, anmäl då detta i förväg till 

Skolinspektionen så att det kan beaktas vid delgivningen.  

Överklagande 

Delgivning har skett när två veckor har förflutit från det att handlingen skickades.  Om mottagaren önskar 

inkomma med ett överklagande så ska det ha kommit Skolinspektionen tillhanda inom ytterligare tre veckor 

från detta datum. Om kommunen är part ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag 

då beslutet meddelades.  

Vanlig delgivning 

Vanlig delgivning kan komma att användas istället för förenklad delgivning. I så fall sker delgivning genom 

att handlingen skickas till er med rekommenderad post. Ni måste då gå till postens utlämningsställe för att 

hämta er handling och samtidigt underteckna ett mottagningsbevis. Ni anses delgiven det datum 

mottagningsbeviset undertecknas och ett eventuellt överklagande ska inkomma till Skolinspektionen senast 

inom tre veckor från det datumet. 

Ni kan läsa mer om förenklad delgivning i 22-26 §§ delgivningslagen (2010:1932). 

 

1.7 Om ansökan avser utökning av befintlig skola  

Ange den befintliga skolans adress, postnummer och ort.  
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Ange skolenhetskod på den befintliga skolan.  

      

Om skolan ska byta namn anges det nya namnet här.  

      

2 Läroplan  

2.1 Läroplan 

24 kap. 2 § skollagen samt 5 och 7 §§ förordningen om internationella skolor. 

Utbildningen i en internationell skola på grundskolenivå/gymnasienivå ska följa ett annat lands 

läroplan eller en internationell läroplan. Ange vilken läroplan som utbildningen ska följa.  

På grundskolenivå: 

 Annat lands läroplan 

 Internationell läroplan 

Ange läroplanens namn. 

- The National Curriculum for England (ages 5-14) 

 - Cambridge IGCSE curriculum (ages 14-16) 

 

 

På gymnasienivå: 

 Annat lands läroplan 

 Internationell läroplan 

Ange läroplanens namn. 

The International Baccalaureate IBO Curriculum (ages 16-18) 

 

2.2 Nationellt program 

17 § förordningen om internationella skolor.  

Om ansökan avser annan utbildning än sådan som leder fram till International Baccalaureate, ange 

vilket nationellt progam utbildningen ska jämställas med.  
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3 Målgrupp, öppenhet och urval 

3.1 Målgrupp  

Grundskolenivå 

24 kap. 2 och 3 §§ skollagen. 

En internationell skola ska följa ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan samt i första 

hand rikta sig till elever som är bosatta i Sverige för en begränsad tid. Elever kan fullgöra sin skolplikt 

i en internationell skola om 

- barnet är bosatt i Sverige för en begränsad tid, 

- barnet har gått i skola utomlands under en längre tid och vill avsluta sin utbildning i Sverige, 

- det finns grundad anledning att anta att barnet kommer att lämna Sverige för en längre tid, 

eller 

- barnet har skolans undervisningsspråk som dagligt umgängesspråk med en eller båda 

vårdnadshavarna och tillräckliga kunskaper i språket för att följa undervisningen. 

Gymnasienivå 

24 kap. 2 och 6 a §§ skollagen. 

En internationell skola ska följa ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan samt i första 

hand rikta sig till elever som är bosatta i Sverige för en begränsad tid. Hemkommunen för en elev i en 

internationell skola på gymnasienivå, vars huvudman har förklarats berättigad till bidrag ska lämna 

bidrag till huvudmannen för skolan om 

- eleven är folkbokförd i Sverige eller hemkommunen får statsbidrag för eleven 

- eleven är bosatt i Sverige för en begränsad tid eller har andra särskilda skäl att få sin 

utbildning i en internationell skola på gymnasienivå, och 

- hemkommunen var skyldig att erbjuda eleven gymnasieutbildning vid den tidpunkt då 

utbildningen började. 

 Sökanden avser att tillämpa ovanstående grunder för målgruppen vid den sökta skolan. 

3.2 Skolan är öppen för alla elever 

11 § första stycket förordningen om internationella skolor. 

 Skolan är öppen för alla elever som avses i 24 kap. 5 § första stycket och 6 a § första stycket 

skollagen med undantag för sådana elever som det skulle medföra betydande organisatoriska eller 

ekonomiska svårigheter att ta emot för skolan.  

3.3 Urval 

11 § andra stycket förordningen om internationella skolor. 

Om det inte finns plats för alla behöriga sökande till en internationell skola ska urvalet göras på de 

grunder som Skolinspektionen godkänner.  

Exempel på urvalsgrunder som Skolinspektionen har godkänt för internationell skola på 

grundskolenivå är följande: syskonförtur, anmälningsdatum och geografisk närhet. 

Exempel på urvalsgrunder som Skolinspektionen har godkänt för internationell skola på 

gymnasienivå är följande: elever som talar skolans undervisningsspråk vars vistelse i Sverige är 
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tillfällig, elever från utlandet som inte talar skolans undervisningsspråk vars vistelse i Sverige är 

tillfällig, elever som för närvarande bor i Sverige men vars familjer planerar att flytta utomlands.  

Ange vilka urvalsgrunder som kommer att gälla vid fler sökande än antal platser. Ange även i vilken 

ordning urvalsgrunder kommer att tillämpas. 

 

På grundskolenivå: 

1. syskonförtur 

2. anmälningsdatum 

3. Elever som talar skolans undervisningsspråk med tillfällig vistelse i Sverige 

4. Elever från utlandet som inte talar skolans undervisningsspråk med tillfällig vistelse i Sverige 

 

På gymnasienivå: 

1. anmälningsdatum 

2. elever som talar skolans undervisningsspråk med tillfällig vistelse i Sverige 

3. elever från utlandet som inte talar skolans undervisningsspråk med tillfällig vistelse i Sverige. 

4. elever som för närvarande bor i Sverige men vilkas familjer planerar att flytta utomlands. 

 

 

4 Utbildningens utformning, särskild stöd, elevhälsa mm. 

För att en enskild ska bli godkänd som huvudman för en internationell skola krävs att den enskilde 

har förutsättningar att följa vissa, i 3 § förordningen om internationella skolor, angivna bestämmelser. 

4.1 Utbildningens utformning 

5 och 7 §§ förordningen om internationella skolor. 

Utbildningen ska vara utformad så att den som helhet betraktad är likvärdig med utbildningen i 

grundskola alterntivt gymnasieskola. Lämna en beskrivning hur sökanden avser att utforma 

utbildningen. 

Beskriv även hur skolan ska arbeta med allmänna mål och värdegrund så att de inte strider mot de 

allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom skolväsendet. 

Utbildningen i skolan ska vara utformad så att den som helhet betraktad är likvärdig 

med utbildningen i grunskolan respektive gymnasieskolan 
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England                                                                        Sweden 

Key stage 1 (year 1) 5-6  Förskoleklass 

Key stage 1 (year 2) 6-7  ÅK 1 

 

Key stage 2  (year 3) 7-8  ÅK 2 

Key stage 2 (year 4) 8-9  ÅK 3 

Key stage 2 (year 5) 9-10  ÅK 4  

Key stage 2  (year 6) 10-11  ÅK 5 

 

Key stage 3 (year 7) 11-12  ÅK 6 

Key stage 3 (year 8) 12-13  ÅK 7 

Key stage 3  (year 9) 13-14  ÅK 8 

 

Key stage 4 (year 10) 14-15  ÅK 9 

Key stage 4 (year 11) 15-16  Gymansiet 1 

 

Key stage 5 (year 12) 16-17  Gymansiet 2 

Key stage 5   (year 13) 17-18  Gymansiet 3 

  

Mål och Värdegrund 

Skolan kommer att bestå av elever med mycket skiftande kulturell bakgrund vilket gör 

arbetet med den gemensamma värdegrunden särskilt viktig.  

Miljön i skolan ska vara sådan att olikheter ska ses som något naturligt och positivt som 

ska ge barnen möjligheter att utveckla förståelse och tolerans för olika sätt att tänka och 

att vara.  

Respekten för varje människas lika värde, hänsyn till varandra, och ett empatiskt 

förhållningssätt  utgör viktiga hörnpelare i arbetet. All personal på skolan ska 

medverka till att så blir fallet. Studiero och respekt för kunskap präglar skolan som 

arbetsplats. Alla som arbetar på skolan ska främja de mänskliga rättigheterna.  

 BIS skall i all sin verksamhet genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt. Alla, 

såväl elever som personal, skall känna sig trygga, respekterade och delaktiga i 
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verksamheten, för att därigenom skapa ett öppet arbetsklimat med ett internationellt 

synsätt, där var och en stimuleras till att växa som människa. Skolan skall aktivt arbeta 

för en ökad tolerans för samhällets mångfald och motverka all form av diskriminering 

och annan kränkande behandling.  

Alla skall kunna känna att de har samma rättigheter och skyldigheter i skolan oavsett 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder. 

 Skolan skall främja elevernas utveckling och locka fram en livslång lust att lära.  

Ingen skall kränkas eller diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning, intresse eller annat särdrag. 

 Skolan skall främja förståelse och eleverna skall komma till insikt om att vi människor 

är olika och att det berikar vår skola och samhälle. 

 Värdegrunden är något som pedagoger och elever kommer att arbeta med varje dag i 

skolan, det är ett kontinuerligt arbete. 

 Ett viktigt mål för skolan hjälpa barnen att stärka sin självkänsla och självbild.  

Detta sker genom att eleverna får bekräftelse från pedagogerna i det dagliga arbetet 

men också genom att eleverna ställs inför utmaningar och får möjligheten att lyckas. 

4.2 Särskild hänsyn till barnets bästa 

1 kap. 10 § skollagen 

I all utbildning enligt skollagen som rör barn ska barnets bästa vara utgångpunkt. Barnets inställning 

ska så långt som möjligt klarläggas och barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor 

som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 

mognad. 

Beskriv hur sökanden avser att utforma utbildningen vid den planerade skolan utifrån bestämmelsen 

om barnets bästa. 

Jag vill, jag vågar, jag kan är målet för vår verksamhet . Varje barn ska ha en stor tilltro 

till sig själv och sin förmåga.   

 Verksamheten kommer att vara elevcentrerad men alltid lärarledd. Eleverna på skolan  

kommer att gå i en miljö där det kommer vara naturligt för eleverna att ta upp sina 

önskemål och synpunkter direkt i undervisningen.  

 Huvudmannen ska ta ansvar för att skapa en skola där alla elever får möjlighet att 

utveckla  och framföra sina  kunskaper och de förmågor som man besitter.  
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Miljön i skolan ska vara sådan att olikheter ska ses som något naturligt och positivt som 

ska ge barnen möjligheter att utveckla förståelse och tolerans för olika sätt att tänka och 

att vara. 

Det pedagogiska ledarskapet är tydligt: Att i undervisning omsätta kunskap och 

kompetens så att barnet får verktyg att uttrycka åsikter  i frågor som berör barnet. Att 

undervisningens kvalitet stimulerar viljan och lusten hos barnet att aktivt delta och  

därigenom fritt uttrycka sina åsikter. Atmosfären i skolan präglas av öppenhet, trygghet 

och arbetsro. 

varje elev har rätt till ledning och stimulans och att skolan har ett kompensatoriskt 

uppdrag. Utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers olika behov, där en strävan ska 

vara att uppväga skillnader i deras förutsättningar. Verksamheten ska organiseras på 

individ-, grupp och skolnivå, så att eleverna får förutsättningar att utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål.  

 

 

4.3 Undervisning i svenska – frågan gäller endast grundskolenivå 

6 § förordningen om internationella skolor. 

Beskriv hur sökanden kommer att ge eleverna undervisning i svenska språket och om Sverige i den 

omfattning de behöver.  

Elever som är bosatta i Sverige för en begränsad tid ska ges undervisning i svenska och 

om Sverige i den omfattning de behöver. Undervisningen kommer att anpassas så att 

även undervisning om Sverige, svenska traditioner och svensk kultur ingår och ges i 

den omfattning eleven/eleverna behöver. 

Undervisningen i svenska för skolpliktiga elever som inte tillhör den primära 

målgruppen ska bedrivas enligt läroplanen för grundskolan och kursplanen i svenska. 

Eleverna kommer att få undervisning i det svenska språket genom att undervisas i 

svenska alternativt svenska som andraspråk enligt läroplanen för grundskolan och 

kursplanen i svenska alternativt svenska som andraspråk.    

4.4 Informationsskyldighet 

12 § förordningen om internationella skolor. 

Vårdnadshavare och elever ska ges tydlig information om den internationella skolan innehåll och 

inriktning mot fortsatt utbidning utomlands och om vad utbildningen vid en internationell skola kan 

innebära vid fortsatt utbildning i Sverige.  

Beskriv hur vårdnadshavare och elever kommer att ges information om fortsatt utbildning utomlands 

och vad utbildningen vid en internationell skola kan innebära vid fortsatt utbildning i Sverige.  
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I samband med att skolan startar samt inför varje läsår planerar skolan att bjuda in 

elever samt vårdnadshavare till ett öppet hus. Vid dessa tillfällen kommer information 

att delges kring vad det innebär att studera vid en internationell skola samt vilka 

möjligheter som finns att studera vidare efter avslutad utbildning. Information om den 

internationella läroplanen som skolan planerar att följa kommer att presenteras.  

Varje läsår genomförs föräldramöten, vid dessa möten kommer tydlig information om 

den internationella skolans innehåll och inriktning att presenteras. 

Vidare kommer elev och vårdnadshavare att erbjudas utvecklingssamtal en gång per 

termin, även då finns möjlighet att diskutera samt informera om vad det innebär att 

studera på en internationell skola.  

Det kommer att finnas en studie- och yrkesvägledare (SYV) anställd vid skolan, vars 

uppgift dels kommer att vara att kontinuerligt informera elever och vårdnadshavare om 

vad det innebär att studera på en internationell skola samt informera om vilka 

möjligheter som finns att studera vidare både utomlands samt i Sverige efter 

genomgången utbildning.  

I samband med att eleven erbjuds en plats på skolan kommer Skolans rektor att ha ett 

uppstartsmöte tillsammans med eleven och vårdnadshavaren för att ytterligare 

presentera skolans innehåll samt arbetssätt, och då finns möjlighet att diskutera särskilt 

med varje individ vad det kommer att innebära just för denne individ att studera på en 

internationell skola. Information kommer även att finnas på skolans hemsida. 

Nedanstående information gällande möjligheter att studera vidare både utomlands 

samt i Sverige efter genomgången utbildning kommer att delges vårdnadshavare och 

elever eftersom det kan vara avgörande för elevens val av studiegång: 

- utbildningen kommer att följa en internationell läroplan och förbereder eleverna för 

fortsatt utbildning utomlands 

- i en internationell skola finns inte alltid alla motsvarande ämnen och undervisningen 

i svenska språket kan också vara begränsad, 

- elever som gått i en internationell skola på grundskolenivå och som söker till 

gymnasieutbildning inom det offentliga skolväsendet kan söka inom den s.k. fria 

kvoten under förutsättning att de har kunskaper  som krävs för att tas emot på ett 

nationellt program.  

 Av 24 kap. 3 § punkt 8 framgår att eleverna och deras vårdnadshavare ska ges tydlig 

information om skolans innehåll och inriktning mot fortsatta studier utomlands. 

Samma informationskrav gäller också för vad utbildning vid en internationell skola på 

grundskolenivå kan innebära vid fortsatta studier i Sverige.  



13 (30) 

 

 

 

Elever och vårdnadshavare kommer fortsättningsvis att få information om skolan 

innehåll och inriktning samt om vad utbildningen kan innebära vid fortsatta studier 

utomlands och i Sverige.  

4.5 Särskilt stöd 

8 § förordningen om internationella skolor. 

Beskriv hur skolan kommer att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.  

Skolan kommer att följa de direktiv som återfinns i skollagen och i Skolverkets råd när 

det gäller arbetet med att uppmärksamma, utreda, åtgärda och följa upp elever i behov 

av särskilt stöd. Skolan kommer att ha de kompetenser inom elevhälsan som skollagen 

kräver för att säkersställa arbetet med särskilt stöd.  

Lärmiljön kommer att anpassas utifrån elevgruppens och individernas enskilda behov. 

Varje lärare ansvarar för anpassningar och extra anpassningar inom ramen för den 

ordinarie undervisningen. Specialpedagog handleder lärarna med  extra anpassningar 

och bistår vid dokumentation. Specialpedagog ansvarar också, efter rektors beslut, för 

att åtgärdsprogram upprättas och kontinuerligt följs upp, i de fall anpassningar inte 

befinns tillräckliga. I arbetet deltar elever och vårdnadshavare. Övrig elevhälsa 

involveras i arbetet genom skolans elevhälsoteam där samtliga professioner ingår. 

Rektor leder arbetet i elevhäsoteamet. Uppmärksamhet ska även riktas på särbegåvade 

elever. 

Utgångspunkten för skolans arbete med sätskilt stöd är att stödet sker genom 

inkluderande åtgärder och att alla elever kan nå målen med rätt anpassning och stöd.     

Elever som har svårigheter i skolarbetet ska erbjudas särskilt stöd. I skolan ansvarar 

rektor för att skyndsamt utreda en elevs behov av särskilt stöd och därefter besluta om 

ett åtgärdsprogram för eleven ska upprättas eller inte upprättas.  

Elevernas vårdnadshavare är också viktiga och naturliga partners i elevernas 

utveckling.  

Förutom direkta kontakter med mentor och/eller andra personer i skolan har 

vårdnadshovarna tillgång till skolans intranät. Där kan de, dagligen om så önskas, följa 

arbetet på skolan, både vilka aktiviteter som planeras samt det som avslutats, inklusive 

resultat.  

Vårdnadshavarna har möjlighet att ge återkoppling på materialet på intranätet och 

genom samma kanal kommer de på ett enkelt sätt i kontakt med berörd personal.  

4.6 Elevhälsa 

8 § förordningen om internationella skolor. 
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Beskriv hur elever kommer att erbjudas elevhälsa som avser medicinska insatser. Ange vilka 

funktioner inom elevhälsan skolan kommer att ha tillgång till.  

På skolan kommer eleverna a  ha  tillgång till  elevhälsa bestående av skolsköterska, 

skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och speciallärare/specialpedagoger. Personalen 

kommer a  vara anställd av skolan.  Elevhälsans roll ska främst vara hälsofrämjande och 

förebyggande. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

Det innebär bland annat att  elevhälsan ska bidra till att  skapa miljöer som främjar 

elevernas lärande, utveckling och hälsa.  Den medicinska delen av elevhälsan har även 

som uppdrag att :  

‐bevaka vaccina onstäckning och fullfölja vaccina oner enligt SoSFS 1996:1. 

‐varje elev under  tiden i förskoleklassen och grundskolan erbjuds minst tre hälsobesök 

som innefattar allmänna hälsokontroller och mellan hälsobesöken erbjuda 

undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller.  

Elevhälsan ska präglas av ett elevperspek. Fokus ska ligga på dialog, kommunikation 

och helhetstänkande. Samarbetet mellan hem och skola ska kännetecknas av 

delaktighet och inflytande för barn,unga och föräldrar. Elevhälsans arbete planeras och 

leds av rektor vid veckovisa möten.  

 

5 Kränkande behandling 

För att en enskild ska bli godkänd som huvudman för en internationell skola krävs att den enskilde 

har förutsättningar att följa vissa, i 3 § förordningen om internationella skolor, angivna bestämmelser. 

Däribland omfattas bestämmelserna i 6 kap. skollagen. 

5.1 Målinriktat arbete mot kränkande behandling  

6 kap. 6-8 §§ skollagen 

Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av 

elever.  

Av beskrivningen ska framgå  

- exempel på hur sökanden kommer att arbeta för att förebygga och förhindra att eleverna 

utsätts för kränkande behandling.  

Föetaget ansvarar för att huvudmannen själv eller dess personal inte utsätter barn eller 

elever för kränkande behandling och att kränkande behandling mellan elever inte 

förekommer på organisationens skolor.  

Om det kommer till personalens kännedom att en elev anser sig ha blivit utsatt för 

kränkande behandling i samband med verksamheten ska detta anmälas till rektor. 
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Rektor ansvarar för att kränkningen anmäls till huvudmannen. Huvudmannens 

skyldighet är att skyndsamt genomföra en utredning av omständigheterna i det aktuella 

fallet och att därefter vidta åtgärder som krävs för att förhindra kränkningarna och att 

förhindra att kränkande behandling förekommer i framtiden. 

 Huvudmannen ansvarar också för att skolan har fungerande system och rutiner för att 

ta reda på om kränkningar, trakasserier eller diskriminering förekommer. Rutinerna 

finns beskrivna i respektive skolas plan mot diskriminering och kränkande 

behandling. 

 Huvudmannen kommer att inrätta en ombudsmannafunktion i sin organisation. 

Funktionen utgör ett led i huvudmannens rutiner för att följa upp anmälda 

kränkningsärenden och för att säkerställa att varje skola följer skollagens bestämmelser 

vid hantering av anmälda kränkningsärenden. Ombudsmannen har vid behov direkt 

kontakt med såväl, elever, föräldrar, lärare och rektor och arbetar aktivt för att lösa 

uppkomna kränkningssituationer eller andra situationer där elever och föräldrar 

upplever ett missnöje i skolsituationen. Till sin hjälp har ombudsmannen en skoljurist 

som bistår med legala råd och en verksamhetschef som är ytterst ansvarig för 

elevhälsofunktionen vid samtliga organisationens skolor.  

Alla företagets skolor ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande 

behandling av barn och elever. Arbetet omfattar att sätta in åtgärder för att förebygga 

och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling, varje år upprättas 

en plan mot kränkande behandling.  

Att engagera eleverna i arbetet med att ta fram planen och leva upp till 

handlingsplikten innebär också att personalen måste agera och utreda vad som hänt så 

snart de får reda på att någon känner sig kränkt. Denna skyldighet gäller inte bara vid 

systematisk mobbning utan även vid enstaka händelser som av den utsatte uppfattas 

som en kränkning. 

 I arbetet med att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling genomför skolan regelbundet en kartläggning av såväl den egna 

verksamhetens organisation och arbetssätt som av elevernas trygghet och trivsel samt av 

deras uppfattning om förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling. Utifrån en analys av kartläggningen formuleras konkreta och 

uppföljningsbara mål för arbetet. Insatser för att uppnå målen planeras och genomförs 

under året.  

För att veta vad som behöver göras för att motverka kränkningar, trakasserier och 

sexuella trakasserier måste lägesbeskrivning göras på skolan. En helhetsbild skapas 

genom att angripa problemet från många olika håll. 
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 Informella och formella samtal. Det elevstödjande teamet träffas regelbundet och 

diskuterar eventuella situationer på skolan (1 ggr/vecka). En del av denna information 

fås via spontana samtal med elever och personal samt rapporter från våra 

arbetslagsansvariga. 

Rapporter. Samtliga händelser, stora som små, dokumenteras 

 Undersökningar. Varje vår genomförs en stor webbaserad anonym undersökning där 

alla elever, föräldrar och personal uppmanas delta. Resultatet från denna undersökning 

utgör ett viktigt utvärderingsverktyg. Personlig återkoppling sker från huvudmannen 

till rektor för respektive skola. Ytterligare en enkät genomförs lokalt med eleverna på 

varje skola där mer specifika frågor gällande trygghet och trivsel ställs. 

 Vuxna bland barnen. I skolans lokaler finns alltid personal som cirkulerar bland 

barnen. Även mentorer och övrig personal syns mycket ute bland eleverna. På skolan 

finns även anställda vars huvuduppgift är att finnas tillgängliga bland eleverna i 

uppehållsrum under raster samt att vara synlig i korridorerna. Dialog sker alltid med 

föräldrar. 

5.2 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling  

6 kap. 10 § skollagen 

Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.  

Av beskrivningen ska framgå  

- lärarens roll och ansvar,  

- rektorns roll och ansvar, och 

- huvudmannens roll och ansvar.  

Samtliga anställda vuxna på skolan, både pedagoger och annan personal, har skyldighet 

att vara vaksamma och anmäla och regera vid eventuell kränkande behandling.  

Anmälan skall ske i första hand till ansvarig lärare och i andrahand till rektor. I den 

händelse det är en pedagog som kränker en elev så skall anmälan ske direkt till rektor 

eller till skolans huvudman. Även elever skall uppmuntras att anmäla kränkande 

behandling. När en anmälan om kränkande behandling har inkommit skall detta 

utredas av ansvarig pedagog och rapporteras till rektor. I båda fallen skall 

vårdnadshavare informeras om det inträffade. Inom en vecka skall en handlingsplan 

upprättas. Arbetet ska dokumenteras och följas upp. Huvudmannens roll är att se till att 

det bedrivs ett målinriktat arbete mot kränkande behandling. Huvudmannen skall vara 

delaktig i upprättandet och revidering av lika behandlingsplanen, Rektor skall anmäla 

kränkande behandling och trakasserier till huvudman och upprätta en plan, huvudman 

och rektor tillsammans för att kränkningar och diskriminering inte skall fortgå. 
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 Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda det inträffade och i förekommande fall 

vidta åtgärder. Huvudman är även ansvarig för att upprätta en tydlig ansvarsfördelning 

och rutiner för detta. 

Ansvarsfördelning 

Det är företaget styrelse som är huvudman och därmed dem som har huvudansvar för 

hela verksamheten. 

Det är sedan Rektor som har ansvar för det praktiska arbetet på skolan. Det är Rektorns 

ansvar enligt lag och förarbeten att:  

Årligen upprätta, utvärdera och revidera likabehandlingsplanen i samarbete med 

personal, elever samt vårdnadshavare.  

Se till att all personal, alla elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och 

kränkande behandling inte är tillåten på skolan.  

Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja elevers lika rättigheter samt att 

motverka diskriminering på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller 

funktionshinder.  

Se till att verksamheten fullföljer de mål som satts upp. 

Om skolan får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling 

förekommer så är det Rektorns ansvar att se till att åtgärder vidtas och att utredning och 

uppföljning genomförs.  

Elevhälsoteamet (EHT) 

Elevhälsoteam består av: rektor, kurator, psykolog, specialpedagog, skolläkare och 

skolsköterska. 

 EHT har ansvar för att: 

åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling 

misstänkts/anmäls/upptäcks.  

dokumentera misstänkt/anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande 

behandling och de åtgärder som vidtas.  

bevaka och utreda fall av diskriminering och annan kränkande behandling tillsammans 

med berörd personal, samt följa upp. 

upptäcka, utreda och hjälpa elever i behov av särskilt stöd. 

All personal   har ansvar för att:  
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följa likabehandlingsplanen ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar 

som han/hon förmedlar genom sin undervisning/verksamhet och sträva efter 

likabehandling.  

alltid agera om de ser en elev bli utsatt för kränkande behandling, mobbning eller om 

de ser en elev som mår dåligt. 

se till att åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling 

misstänkts/anmäls/upptäcks.  

anmäla samt förmedla misstänkt/upptäckt diskriminering och annan kränkande 

behandling och de åtgärder som vidtagits till elevens lärare, rektorn, kuratorn eller 

någon annan i EHT‐teamet. 

 bevaka och utreda fall av diskriminering och annan kränkande behandling 

tillsammans med EHT‐teamet, om den enskilda läraren/personalen är berörd, samt följa 

upp.  

dokumentera fall av diskriminering eller kränkande behandling. 

följa upp utreda fall av diskriminering och kränkande behandling 

Personalen i skolan förväntar sig att föräldrar: - 

-påtalar diskriminering och kränkande behandling som förekommer i skolan. 

-ställer upp och samarbetar med skolan när det gäller hanteringen av eventuell 

kränkande behandling. 

stöttar sina barn att vara goda kamrater. 

Alla elever bör:  

påtala diskriminering och annan kränkande behandling som förekommer på skolan till 

någon personal eller förälder som i sin tur kan kontakta kurator eller någon i EHT som 

kan vidta åtgärder.  

vara goda kamrater och följer skolans och klassens regler.  

6 Elevprognos och budget 

6.1 Antal elever 

Ange planerat antal elever på grundskolenivå samt vilket år verksamheten är fullt utbyggd. 

Läsår Antal elever 

Läsår 1  80 

Läsår 2 120 
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Läsår 3 160 

Fullt utbyggd 600 

Ange vilket år verksamheten är fullt utbyggd 

2030 

 

Ange planerat antal elever på gymnasienivå samt vilket år verksamheten är fullt utbyggd. 

 

Läsår Antal elever 

Läsår 1  20 

Läsår 2 30 

Läsår 3 40 

Fullt utbyggd 200 

Ange vilket år verksamheten är fullt utbyggd 

2030 

 

6.2 Elevprognos 

24 kap. 3 a och 6 §§ skollagen 

För att godkännande respektive förklaring om rätt till bidrag ska lämnas krävs att det kan antas att det 

kommer att finnas ett tillräckligt elevunderlag för att bedriva en stabil verksamhet. 

Inkom med en elevprognos som visar att den planerade skolan kommer att få ett tillräckligt 

elevunderlag för att sökanden ska kunna driva en stabil verksamhet. Elevprognosen kan grundas på 

en intresseundersökning som bifogas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar på ett 

tillräckligt intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolan. Riktat intresse 

förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om huvudmannen, den planerade utbildningen 

och eventuella elevavgifter innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning som intresse 

lämnas för.  

Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning bör följande framgå av undersökningen:  

- vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i 

samband med intresseundersökningen 
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- att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade 

skolan är en internationell skola med en enskild som huvudman 

- i de fall sökanden avser att ta ut elevavgifter bör det framgå vilken information 

respondenterna fått om avgifterna och nivån på dessa. 

- vilka frågor som ställdes vid undersökningen 

- resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt årskurs/program  

- hur och när intresseundersökningen är genomförd  

- urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare 

- hur sökanden säkerställt att respondenterna tillhör målgruppen för den planerade 

utbildningen och skolan. 

 

Elevprognosen grundar sig inte på de traditionella intresseundersökningar som 

Ansökningsformulär hänvisar till som underlag för elevprognosen. 

Det är omöjligt att genomföra traditionella intresseundersökningar för internationella 

skolor då målgruppen bor i Sverige för begränsad tid eller bor utomlands. 

En hemsida för den planerade skolan är redan lanserad med information till 

intresserade sökande och vårdnadshavare om planering och innehåll från 

grundskolenivå till gymnasienivå.  

vårdnadshavare och elever har fått tydlig information om: 

-huvudmannen, och den planerade utbildningen. 

-den internationella skolans innehåll och inriktning  

- vad utbildning vid en internationell skola kan innebära vid fortsatt utbildning i 

Sverige  

-storleken på avgifterna  som skolan planerar att ta ut årligen för den aktuella 

utbildningen.  

-avgifter i storleksordningen, Ansökansavgift och inskrivningsavgift. 

- målgrupp och antagningsregler till internationella skolor i Sverige. 

föräldrar måste underteckna att de är har fått ovannämnde information innan de kan 

skicka  intresseanmälan för att säkerställa att eleven tillhör målgruppen för den 

planerade utbildningen och skolan. vårdnadshavare och elever har fått tydlig 

information om storleken på avgifterna, målgrupp och antagningsregler till 

internationella skolor. Intressenterna har fått tydlig information om den internationella 

skolans innehåll och inriktning. Samtliga information finns också på skolans hemsida. 
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6.3 Sökandens budget 

Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3. 

Likviditetsbudgeten visar in- och utbetalningar under läsår 1. Resultatbudget lämnas för de tre första 

läsåren och visar bokföringsmässiga intäkter och kostnader.  

Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets- och resultatbudgeten avser att bedriva en 

verksamhet med stabilitet. Beskriv hur sökanden avser att täcka ett eventuellt underskott i 

likviditetsbudget läsår 1 samt förlust i resultatbudgeten läsår 1. Om resultatbudgeten visar ett negativt 

resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst ett nollresultat samt hur 

sökanden ska arbeta för att uppnå detta. 

Enligt propositionen 2015/16:17 Internationella skolor är ett tillräckligt elevunderlag för att driva en stabil 

verksamhet nära kopplat till budget för den planerade skolan och sökandens ekonomi. En uthållig ekonomi är 

en förutsättning för att bedriva en stabil verksamhet. 

För att Skolinspektionen ska kunna bedöma sökandens ekonomiska förutsättningar bör en likviditetsbudget för 

läsår 1 och resultatbudgetar för läsåren 1-3 lämnas in. Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen.  

Elevunderlaget ska visa att det kan antas att skolan kommer att få tillräckligt antal elever för att driva en 

stabil verksamhet. Antalet elever som redovisats i ansökan ska ligga till grund för budgeten. Det sistnämnda 

gäller även antalet lärartjänster då angivet antal lärartjänster i ansökan ska ligga till grund för de ekonomiska 

beräkningarna i budgeten.  

 

Enligt den inlämnade likviditets- och inkomstbudgeten kommer skolan att driva en 

stabil verksamhet kopplat till den planerade skolans budget och ekonomi.  

Bifogad  likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 som 

visar skolan kommer inte at få underskott .  Den inlämnade budgeten för de första tre 

åren visar på positivt resultat redan år 1. 

6.4 Kommunalt bidrag och statsbidrag 

Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens bidrag eller statsbidrag från ett annat land per elev. 

Redogör även för hur beloppen har beräknats. Beloppet ska stå i överensstämmelse med det 

angivna elevantalet.   

Skolinspektionen kan komma att kontrollera det kommunala bidragsbeloppet med kommunens 

uppgifter. Om sökanden anger ett högre bidragsbelopp än kommunens, ange skäl till detta och hur 

sökanden har beräknat beloppet.   

Av redogörelsen ska framgå 

- beloppets storlek och hur det har beräknats 

- vilka kontakter som tagits med kommunen, samt 

- vilka länder sökanden kan komma att ta emot statsbidrag från och hur beloppen har beräknats. 
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Uppgifter om beräkningsgrund och ersättningsnivå i  kommunen har erhållits. 

Erhållna skolpengsbeslut samt annan skriftlig information från kommunen ligger till 

grund för beräkning av bidragsbeloppen. Skolan kommer inte att ta emot statsbidrag 

från andra länder. 

 

6.5 Elevavgift 

9 § förordningen om internationella skolor.  

För elever vilka hemkommunen är skyldiga att lämna bidrag till får huvudmannen ta ut en avgift för 

att täcka rimliga merkostnader för utbildningen som är hänförliga till  

1. att utbildningen följer ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan, vilket inkluderar 

merkostnader för ackreditering eller auktorisation och avgifter till relevanta organisationer, 

eller 

2. att utbildningen i första hand riktar sig till elever som är bostatta i Sverige för en begränsad tid. 

Avgiften ska vara skälig med hänsyn till de kostnader den är avsedd att täcka, de bidrag 

huvudmannen får och omständigheterna i övrigt. 

Om sökanden avser att ta ut en avgift för eleverna, redogör för följande; 

- avgiftens storlek per elev 

- den totala intäkten av avgiften 

- hur avgiften är beräknad 

- vad avgiften omfattar för kostnader.  

Skolan kommer att ta ut elevavgift för att täcka merkostnader .Avgiftens storlek  per 

elev per år  är enligt nedan :- 

Årskurs                                                 Elevavgifter 

Förskoleklass    48,000 SEK 

årskurs 1                          48,000 SEK 

årskurs 2                           60,000 SEK 

årskurs 3                            60,000 SEK 

årskurs 4                                           60,000 SEK 

årskurs 5                                60,000 SEK 

årskurs 6                   72,000 SEK 

årskurs 7          72,000 SEK 

årskurs 8          72,000 SEK 
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årskurs 9          84,000 SEK 

årskurs 10         84,000 SEK 

årskurs 11         96,000 SEK 

årskurs 12        96,000 SEK 

 Totalta intäkten av avgiften redovisas i inlämnad budget.  

Elevavgifter är beräknade på grund av merkostnader som hänförs till att utbildningen 

följer en internationell läroplan, inklusive samtliga merkostnader för ackreditering, 

auktorisation, avgifter till IBO och liknande organisationer och merkostnader hänförs 

till den målgrupp elever som skolan kommer att ta emot.  

Vilka ökade kostnader som får beaktas inom ramen för elevavgift har på riktade frågor 

från remissinstanserna besvarats i prop. 2015/16:17. Regeringen har därvid angett att 

följande merkostnader får ersättas inom ramen för elevavgiften: 

-Inköp av läromedel från utlandet. 

-Personalkostnader inklusive fortbildning av lärare utomlands 

-Avgifter till IBO och olika organisationer. 

-Förmodat högre kostnader bl.a. därför att många elever varken kan svenska eller det 

undervisningsspråk i tillräcklig omfattning som talas i skolan.  

-Merkostnader för språkundervisning med anledning av att en stor del elever inte har 

tillräckliga kunskaper i undervisningsspråket. 

-Eleverna har behov av fler undervisningstimmar per vecka såväl i det aktuella språket 

som i andra ämnen där språkkunskaperna har betydelse. 

-Internationellt konkurrensmässiga lärarlöner liksom extra kostnader relaterade till den 

internationella läroplanen. 

-Kostnader kopplade till säkerhetsfrågor till posteringen av diplomater och personal 

vid internationella organisationer. 

-Merkostnader för rådgivare till elever i avgångsklasserna med anledning av att 

eleverna i den primära målgruppen ofta flyttar mellan olika skolor, länder och kulturer 

och därför har ett större behov av studie- och yrkesvägledning. 

- Merkostnader För att ordna särskilda aktiviteter inom sport och kultur. Detta kan vara 

en viktig möjlighet för eleverna att få en aktiv fritid.  

-Merkostnader för flerspråkiga bibliotek. 

-System för antagning och kommunikation. Internationella skolan har kontinuerlig 

antagning, vilket bör leda till utökade kostnader. 
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-Avgifter för olika program och kostnader för internationellt kompetenta lärare som 

kan undervisa på engelska. 

- kostnader som skolan har för att bibehålla de nödvändiga internationella 

ackrediteringarna och certifieringarna. 

- Merkostnader för rådgivare till elever i avgångsklasserna med anledning av att 

eleverna i den primära målgruppen ofta flyttar mellan olika skolor, länder och kulturer 

och därför har ett större behov av studie- och yrkesvägledning. 

-Rekrytering från utomlands för att identifiera, attrahera och utvärdera de bästa 

tillgängliga kandidaterna på internationella marknaden. 

-Indirekta merkostnader som uppstår till följd av att skolan följer den internationella 

läroplanen samt måste nå upp till kraven för ackreditering. Kraven för ackreditering 

innefatta väsentligt: - 

-ökad undervisningstid jämfört med svenska skolor, 

-mindre gruppstorlekar,  

-internationella lärare med specificerad utbildning, 

-erfarenhet och löne-nivå,  

-bibliotek,  

-särskilda aktiviteter inom sport och kultur. 

-laboratorier  

-Samt åtgärder för elevernas säkerhet. 

Listan är inte uttömmande, utan det som avgör om en kostnad får ersättas inom ramen 

för elevavgiften är att kostnaden är hänförlig till att utbildningen följer ett annat lands 

läroplan/en internationell läroplan eller att den primära målgruppen som skolan riktar 

sig till inte är densamma som inom det svenska skolväsendet.  

Samtliga merkostnader får tas ut genom elevavgiften enligt prop. 2015/16:17 och den av 

skolan beräknade elevavgiften ligger i samma nivå som de andra internationella skolor 

har för motsvarande utbildning och åldersgrupp. 

 

6.6 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott samt finansiering med egna medel  

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående 

uppgifter.  

Lån - Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank.  

Av lånelöftet ska framgå  
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- vilket belopp som kan/kommer att lånas ut 

- bolagets/föreningens namn och organisationsnummer 

- lånelöftets giltighetstid 

- eventuella villkor för lånet  

- datum då lånelöftet är undertecknat 

- kontaktuppgifter till utlånande part 

 

Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå  

- vilken bank som avser att låna ut pengarna. 

 

Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information bifogas 

lånelöftet 

- underlag som visar är att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i 

bolaget (t ex registreringsuppgifter från Bolagsverket)  

- underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, 

årsredovisning eller liknande. 

Aktieägartillskott/ägartillskott - Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post. 

Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part 

är en juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet 

och underlag som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex 

registreringsuppgifter från Bolagsverket).  

Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om 

lämnande part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, 

årsredovisning eller liknande.  

Finansiering med egna medel – Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den 

sökandes pågåendeverksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och 

kontoutdrag och förklara vilka medel sökanden avser nyttja. 

      

6.7 Övriga bidrag/inbetalningar/intäkter respektive utbetalningar/kostnader 

Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall vad posten 

omfattar, med vilket belopp och hur beloppen är beräknade. Övriga inbetalningar/intäkter kan 

exempelvis vara caféverksamhet som bedrivs vid skolan. Om det finns utbetalningar/kostnader som 

kan hänföras till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av 

medel som inte omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med 

intyg och kontoutdrag från privatperson, inbetalningar från medlemmar eller liknande. 

  

Överiga Intäker 

1-Ansökan avgift 3 000 kr per elev (engångsavgift ) 

2-inskrivningsavgift 25 000kr  per elev (Engångsavgift) 
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6.8 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skola 

Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten och beskrivas nedan.  

Investeringar är utbetalningar och kostnader som sökanden behöver för att utrusta skolenheten inför 

skolstart. Exempel på investeringar är inköp av möbler, datorer, böcker till skolbibliotek, läromedel, 

utrustning till speciallokaler samt färdigställande av lokalerna. Om sökanden avser att leasa datorer, 

möbler osv. ange det.  

Etableringsutbetalningar är utbetalningar och kostnader innan sökanden fått det kommunala bidraget 

utbetalat av kommunen. Exempel på etableringsutbetalningar är utbetalningar för rekrytering av 

rektor och personal, hyra av lokaler samt marknadsföringsutgifter. 

Observera att investerings- och etableringskostnader även ska inrymmas i resultatbudgeten läsår 1. 

Om sökanden inte upptar dessa kostnader i resultatbudgeten läsår 1, ange skäl till detta. 

Om sökanden ansöker om flera skolor inom samma bolag gör Skolinspektionen en beräkning av den 

totala etableringskostnaden. 

Av beskrivningen ska följande framgå 

- hur investeringar och etableringskostnader är beräknade 

- hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras 

- när i tiden in- och utbetalningarna kommer att uppstå. 

- vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i 

budgeten. 

 

Vi beräknar investerings-, etablerings- och uppstartskostnader på ca 350 000 kr inledningsvis. 

Möbler, datorer,kopiator och inventarier kommer att leasas . 

Etableringskostnader kommer att finansieras genom elevavgifter. 

Skolledning        100 000 

administration     50 000 

Rekrytering       50 000 

Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier 20 000 

Telefon, kopiator mm    20 000 

Information och annonsering  100 000 

Försäkringar                             10 000  

Summa utbetalningar 350 000 

Läromedel kommer att betalas i samband med skolstart. Anpassningar i byggnaden kommer att 

skrivas in i hyresavtalet och betalas av bolaget via hyra under hyresavtalets livslängd. Lokalhyra 

kommer att betalas i samband med skolstart och betalas efter att kommunala bidraget erhållits .Alla 

investeringar och etableringskostnader är redovisade under likviditetsbudgeten. 
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6.9 Likviditetsbudget och resultatbudget  

Inkom med en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.  

Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget läsår 1, 2 och 3 

Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 

Kommunalt bidrag grundskolenivå 1       Kommunalt bidrag grundskolenivå 1                   

Statsbidrag grundskolenivå2       Statsbidrag grundskolenivå2                   

Kommunalt bidrag gymnasienivå1       Kommunalt bidrag gymnasienivå1                   

Statsbidrag gymnasienivå2       Statsbidrag gymnasienivå2                   

Elevavgift3       Elevavgift3                   

Övrigt bidrag4       Övriga bidrag4                   

Lån5       Övriga intäkter8                   

Aktieägartillskott/ägartillskott6           

Finansiering med egna medel7           

Annan finansiering           

Övriga inbetalningar8           

Summa inbetalningar       Summa intäkter                   

      

Utbetalningar  Kostnader 

Utbildning och personal9 Utbildning och personal8 

Skolledning        Skolledning                   

Lärare        Lärare                    

Övrig personal       Övrig personal                   

Administration       Administration                   

Rekrytering        Rekrytering                   

Fortbildning       Fortbildning                   

Lokaler/Utrustning10  Lokaler/Utrustning9    

Lokalkostnad        Lokalkostnad                   

Möbler        

Kontorsutrustning/förbrukningsinventa

rier 

      Kontorsutrustning/förbrukningsinven

tarier 

                  

Telefon, kopiator mm           

Läromedel11 Läromedel11 

Litteratur/utrustning/skolbibliotek (ink 

programvaror, licenser)  

      Litteratur/utrustning/skolbibliotek 

(ink programvaror, licenser)  

                  

Datorer   

Övrigt Övrigt 

Info och annonsering       Info och annonsering                   

Elevhälsa12       Elevhälsa12                   

Skolmåltider13       
Skolmåltider13 

                  

Försäkringar       Försäkringar                   
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Studie- och yrkesvägledning       Studie- och yrkesvägledning                   

Övriga utbetalningar14       Övriga kostnader14                   

Finansiella poster Finansiella poster 

Räntor       Räntor                   

Amorteringar       Avskrivningar 

  Möbler                   

  Datorer                   

  Telefon, kopiator mm                   

Summa utbetalningar       Summa kostnader                   

Över/Underskott15       Vinst/förlust15                   

 

1 Kommunalt bidrag – Inbetalningen/intäkten ska stämma överens med antalet elever som sökanden beräknas 

få kommunalt bidrag för. Redovisa under punkten 6.4. 

2 Statsbidrag från andra länder 

3 Elevavgift – Redovisa under punkten 6.5 hur avgiften är beräknad. 

4 Övriga bidrag – Redovisa under punkten 6.7 hur bidraget är beräknat och var det kommer ifrån. 

5 Lån - Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. Av lånelöftet ska framgå 

vilket belopp som kan/kommer att lånas ut. 

6 Aktieägartillskott/ägartillskott - Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post och 

styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av behörig firmatecknare samt till exempel kontoutdrag, 

årsredovisning eller liknande som visar att medlen finns att tillgå. 

7 Finansiering med egna medel – Med detta avser till exempel medel som finns tillgängliga i redan bedriven 

verksamhet. Styrk posten med till exempel senaste årsredovisning och förklara vilka medel sökanden avser 

nyttja. 

8 Övriga inbetalningar/intäkter - Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. 

Ange vad posten övriga inbetalningar/intäkter består av och med vilket belopp. Tillskott av medel som inte 

omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag från 

privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande. 

9 Undervisning/Personal - Posten för skolans rektor och andra anställda med ledningsuppgifter, skolans 

undervisande personal, stödåtgärder till elever, arbetslivsorientering, kompetensutveckling av personalen och 

liknande kostnader.  I posten ingår inte kostnader för kompetensutveckling såsom kurs- och seminarieavgifter.  

10 Lokaler och inventarier – Posten för lokaler och inventarier, inklusive underhåll, städning och kostnader för 

vaktmästare avseende fastighetsskötsel. I posten kan interna hyror vara självkostnadsberäknade eller 

marknadsmässigt beräknade. I posten ingår inte kostnader för övriga vaktmästartjänster.  

11 Läromedel, utrustning och skolbibliotek - Posten visar kostnaden för läromedel, utrustning och skolbibliotek. 

I posten ingår följande: läromedel, dvs. skön- och facklitteratur, tidningar, tidskrifter, broschyrer och annat 

tryckt material samt kopior framtagna för undervisningen. Datorer, maskiner och verktyg som används i 

undervisningen. Bild- och ljudmedier, förbrukningsmaterial och programvara för undervisning. Kapital och 

servicekostnader för datorer, maskiner etc. Kostnader för resor i samband med studiebesök, kulturaktiviteter 

och lägerskolor. Bokinköp till skolbibliotek samt skolbibliotekarie. 

12 Elevhälsa - Kostnader avseende medicinska funktioner såsom skolläkare och skolsköterska (även kostnad för 

köpta tjänster ingår). 



29 (30) 

 

 

 

13 Skolmåltider- I posten ingår kostnader för skolmåltids- och caféverksamhet, dvs. kostnader för personal, 

livsmedel, transporter, administrativa kostnader, t ex för kostkonsulent. 

14 Övriga utbetalningar/övriga kostnader – Om sökanden anger en utbetalning under denna post måste 

utbetalningen specificeras. Redovisa under punkten 6.7. 

15 Underskott i likviditetsbudgeten/förlust i resultatbudgeten – Huvudregeln är att en likviditetsbudget inte 

får redovisa ett underskott. Om sökanden trots detta redovisar ett underskott i likviditetsbudgeten beskriv hur 

sökanden ska täcka underskottet. Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år ett och bolaget/föreningen 

inte har ett eget kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas. Redovisa under punkten 6.10. 

 

6.10 Årsredovisning/årsbokslut 

Bifoga den senaste årsredovisningen/årsbokslutet om sådan finns.   

Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi 

visar låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör 

dessutom för hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.  

      

 

Lägg till bilaga: 

      

 

För att säkerställa att sökanden har en ekonomi som garanterar att verksamheten kan bedrivas stabilt ska 

vissa uppgifter om sökandens ekonomiska ställning lämnas, till exempel bolagets/föreningens senaste 

årsredovisning om sådan finns. I de fall det inte finns lagkrav fastställda för att upprätta årsredovisning kan 

det bli aktuellt att lämna in årsbokslut.  

Vid behov kan Skolinspektionen under handläggningen komma att begära in bolagets/föreningens senaste 

årsredovisning om en ny årsredovisning har upprättas under handläggningen av ansökan. Observera att 

årsredovisningen inklusive revisionsberättelsen ska vara undertecknad av styrelsen samt av revisorn.  Inkom 

även med kommittentens årsredovisning om bolaget bedrivs i kommission.  

6.11 Övriga ekonomiska upplysningar 

Skolinspektionen inhämtar upplysningar om sökandens ekonomiska status hos UC AB. Om sökanden 

har kännedom om att bolaget/föreningen har betalningsanmärkningar, redogör för skälen till 

eventuella betalningsanmärkningar. 

Skolinspektionen inhämtar kreditupplysning på: 

Aktiebolag – kreditupplysning på bolaget.  

Ekonomisk förening – kreditupplysning på den ekonomiska föreningen.  
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Enskild person/enskild firma – kreditupplysning på den enskilda personen/enskilda firman.  

Handelsbolag – kreditupplysning på handelsbolaget samt delägarna. 

Kommanditbolag – kreditupplysning på kommanditbolaget samt komplementären. 

Ideell förening – kreditupplysning på den ideella föreningen. 

Registrerat Trossamfund – kreditupplysning på trossamfundet. 

Stiftelse – kreditupplysning på stiftelsen. 

 

      

 

7 Övrigt 

7.1 Övriga upplysningar 

Eventuella övriga upplysningar som huvudmannen önskar framhålla anges här. 

      

7.2 Bilagor 

Registeruppgifter          

Fullmakt           

Underlag för elevprognos         

Årsredovisning         

Lånelöfte          

Intyg/underlag om ägartillskott/aktieägartillskott       

 

7.3 Angående bilagor 

Redogör för orsaken till att de efterfrågade bilagorna inte bifogats ansökan. 

      

 



Från: Annette.Antonsson@boras.se 
Skickat: den 8 februari 2021 13:35 
Till: Grundskolenämnden Diarium; Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden Diarium 
Ämne: Handlingar för ärende 202100156, Ansökan om godkännande 

som huvudman för internationell skola för förskoleklass, 
grundskolenivå och rätt till bidrag för internationell skola på 
gymnasienivå i Borås kommun fr.o.m. läsåret 2022/23. 

Bifogade filer: Missiv.pdf; 2021 Ansökningsblankett - Internationell sk.pdf; E-
post, Remiss Dnr 20208979 Ansökan från British Academy 
Schools of Sweden AB .pdf 

 
Kategorier: Under beredning 
 

Remiss från Skolinspektionen. 

Ska vara inskickad till KS diarium senast 23/3. 

  

Mvh 

Annette Antonsson 

 

 

Aktuella handlingar för ärende 202100156, Ansökan om godkännande som huvudman för 

internationell skola för förskoleklass, grundskolenivå och rätt till bidrag för internationell skola 

på gymnasienivå i Borås kommun fr.o.m. läsåret 2022/23. bifogas detta e-postmeddelande 

 

Länk till ärendet: 



Från: RES-Friskolor <tillstand@skolinspektionen.se> 

Skickat: den 8 februari 2021 12:12 

Till: Borås Stad 

Kopia: alahan@steameducation.se 

Ämne: Remiss: Dnr: 2020:8979 Ansökan från British Academy Schools of Sweden AB  

Bifogade filer: 2021 Ansökningsblankett - Internationell skola enskild huvudman.pdf 

 

Remiss från Skolinspektionen  

British Academy Schools of Sweden AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman 

för internationell skola för förskoleklass, grundskolenivå och rätt till bidrag för internationell skola på 

gymnasienivå i Borås kommun fr.o.m. läsåret 2022/23. 

Kommunens yttrande 

Ni bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan i enlighet med 14 § förordning (2015:801) om 

internationella skolor. Ansökan utan bilagor bifogas. Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för 

Skolinspektionens prövning av ansökan. 

Remissvar 

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara 

Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj 2021. E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se.  

Vänligen ange ansökans dnr 2020:8979 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos 

Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell 

ansökans diarienummer.  

På Skolinspektionens vägnar 

Sofia Johansson 

  

mailto:tillstand@skolinspektionen.se
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Sida 
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Datum 

2021-02-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00156 3.5.1.0 

  

 

 

Remiss från Skolinspektionen över ansökan  från 

British Academy Schools of Sweden AB om 

godkännande som huvudman för internationell skola 

för förskoleklass, grundskolenivå och rätt till bidrag för 

internationell skola på gymnasienivå i Borås kommun 

fr.o.m. läsåret 2022/23. 

 

Remissinstanser 

1. Grundskolenämnden 

2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 23 mars 2021. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se. 

Ange diarienummer KS 2021-00156 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer i 

normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i det 

beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens beslut. 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Joakim Lövgren 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(5) 

Datum 

2021-03-23 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2021-00028 3.5.1.0 
 

  

 

Yttrande över remiss av promemoria: "Ökad kvalitet i 

lärarutbildningen och fler lärare i skolan" från 

Utbildningsdepartementet, U2021/00301 

Grundskolenämndens beslut 

Tillstyrka promemoria: "Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i 

skolan" under förutsättning att nämndens synpunkter beaktas.        

Sammanfattning 

Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad remiss. 

Grundskolenämnden tillstyrker remissen i sin helhet under förutsättning att 

nämndens synpunkter beaktas, enligt förslag nedan.  

Av punkt 56 i den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, 

Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, det s.k. januariavtalet, 

framgår att lärarutbildningen ska reformeras. Kraven på utbildningen ska 

skärpas och fler lärarledda timmar införas. Kopplingen mellan teori och praktik 

ska stärkas, och fokus på metodiken ska öka. Förutsättningarna för akademiker 

att välja läraryrket ska underlättas. Längden på den kompletterande pedagogiska 

utbildningen (KPU) ska kortas ned, och studietakten ska höjas. Därutöver ska 

möjligheterna att arbeta på en skola och studera till lärare parallellt förbättras. 

Grundskolenämnden lämnar synpunkter som avser:  

• Innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan förtydligas 

• Utformningen av den verksamhetsförlagda utbildningen 

förtydligas 

• Krav på samverkansstruktur och mål när det gäller 

läraranställningar införs  

• Den lärarledda tiden ska öka och följas upp 

• Behovet av fler utbildningsvägar till att bli lärare               

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad remiss. 

Grundskolenämnden har valt att fokusera i sitt svar på den delen som avser 

nämndens ansvarsområde och där påverkan på verksamheten är stor.  
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Grundskolenämnden tillstyrker remissen i sin helhet under förutsättning att 

nämndens synpunkter beaktas, enligt förslag nedan.  

Av punkt 56 i den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, 

Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, det s.k. januariavtalet, 

framgår att lärarutbildningen ska reformeras. Kraven på utbildningen ska 

skärpas och fler lärarledda timmar införas. Kopplingen mellan teori och praktik 

ska stärkas, och fokus på metodiken ska öka. Förutsättningarna för akademiker 

att välja läraryrket ska underlättas. Längden på den kompletterande pedagogiska 

utbildningen (KPU) ska kortas ned, och studietakten ska höjas. Därutöver ska 

möjligheterna att arbeta på en skola och studera till lärare parallellt förbättras. 

Grundskolenämnden lämnar synpunkter som avser  

• Innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan förtydligas 

• Utformningen av den verksamhetsförlagda utbildningen 

förtydligas 

• Krav på samverkansstruktur och mål när det gäller 

läraranställningar införs  

• Den lärarledda tiden ska öka och följas upp 

• Behovet av fler utbildningsvägar till att bli lärare 

Grundskolenämnden menar att den nya förordningen tydliggör utbildningens 

olika delar och att det finns en bredd i det föreslagna innehållet. Utbildningen 

möjliggör en kompetens som omfattar dels ämneskunskaper för uppdraget men 

också kunskaper för att kunna utveckla arbetet i skolan på vetenskaplig grund. 

Det ges förutsättningar att kunna koppla ihop teori och praktik i utbildningen. 

• Utformningen av den verksamhetsförlagda utbildningen 

förtydligas 

Grundskolenämnden anser att kravet på lärosäten att bedriva handledar-

utbildning är bra för att säkerställa att studenter möter skickliga handledare på 

sin verksamhetsförlagda utbildning. Förslaget att lärosätena ska ha lärare som 

följer studenternas utveckling är bra och Grundskolenämnden betonar att det 

är viktigt med ett samspel mellan handledare i den verksamhetsförlagda 

utbildningen och lärare på den lärosätesförlagda delen för att studenten ska få 

ett bra stöd och ges en bra bedömning.  

Grundskolenämnden bedömer att övningsskolor där studenter genomför sin 

verksamhetsförlagda utbildning är ett bra upplägg. Att några skolor blir experter 

på att ta emot studenter skapar bättre förutsättningar för den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Det säkerställer en likvärdig kvalitet på 

utbildningen för studenter och ger kommunen en möjlighet att planera för rätt 

antal utbildningsplatser och rätt antal utbildade handledare. Det är också viktigt 

att studenterna får möjlighet att pröva praktiknära forskning.  

Samtidigt innebär det en risk att en mycket hög koncentration av studenter på 

ett ställe inte ger en autentisk undervisningssituation. Grundskoleförvaltningen 
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placerar i dagsläget omkring 200 studenter per termin i våra verksamheter. Här 

behöver övervägas vilken storlek övningsskolor behöver ha och hur många som 

krävs. Grundskolenämnden vill understryka vikten av dialog med kommunen 

när det gäller vilken koncentration av studenter som är lämplig vid respektive 

övningsskola. Det är viktigt att ha ett elevperspektiv i frågan om en stor andel 

studenter som kommer och går i en övningsskola. Grundskolenämnden vill 

lyfta fram vikten av en trygg studiemiljö för eleverna och pekar på att det finns 

risker med att många olika lärarstudenter är inne på skolan korta perioder.  

Grundskolenämnden tycker att det är viktigt att det i förordningen framgår att 

det är huvudmannens ansvar att välja ut de skolor som ska vara övnings-skolor. 

Argumentet är för det första att det är viktigt med en spridning av 

övningsskolor och därmed studenter i en kommun. Att vara en övningsskola är 

förutom en utbildningsplats för studenten även en möjlighet till kvalitetshöjning 

för skolan genom kontakten med högskolan. Även om syftet med den 

verksamhetsförlagda utbildningen i första hand är studentens lärande och 

utveckling kommer det att innebära att de skolor som inte tar emot studenter 

går miste om potentiell utveckling. Det andra argumentet är att huvudmannen 

har bäst kännedom om sina skolors kvalitet. Kvaliteten utifrån 

förordningsförslagets definition av en övningsskola kan variera beroende på 

olika omständigheter och därmed bör det kunna skifta från tid till annan vilka 

skolor som utses som övningsskolor.  

Grundskolenämnden framhåller behovet av att även utbilda handledare på de 

skolor som inte är övningsskolor. Universitetskanslersämbetet uttrycker i sin 

delutvärdering av försöket med övningsskolor en farhåga om att skolor som 

blir utan studenter som genomför sin verksamhetsförlagda utbildning riskerar 

minskade möjligheter att rekrytera nyexaminerade behöriga lärare.  

Det är även nödvändigt att beakta den ökade arbetsbelastning det kan innebära 

för övningsskolans lärare. Uppdrag som handledare ska inte leda till att de bästa 

undervisar mindre. Det kommer att bli nödvändigt att avsätta tid för 

handledning och medel kommer att behöva tillsättas för dessa skolor.  

Förslaget till förordning beskriver att en student även bör fullgöra den 

verksamhetsförlagda utbildningen inom verksamheter med olika förutsättningar 

i den utsträckning det är möjligt. Grundskolenämnden anser att skrivningarna 

behöver tydliggöras avseende att göra verksamhetsförlagd utbildning på 

övningsskolor i så stor utsträckning som möjligt, samtidigt som det ska ske 

inom verksamheter med olika förutsättningar i den utsträckning det är möjligt. 

Uppdelningen av verksamhetsförlagd utbildning på övningsskolor respektive i 

verksamheter med olika förutsättningar bör därför specificeras.  

 

• Krav på samverkansstruktur och mål när det gäller 

läraranställningar införs  

Grundskolenämnden instämmer i förslaget att yrkesskickliga lärare från 

grundskolan ska inkluderas i lärarutbildningen på lärosätet. Lärare som arbetar i 
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grundskolan har viktiga kunskaper som är till nytta i utbildningen på lärosätet 

och förbättrar studenternas möjligheter att koppla ihop teori och praktik. 

Skickliga lärare har ofta redan uppdrag utöver undervisning och att dessa lärare 

knyts till lärosätet kan innebära att de bästa undervisar mindre på sina skolor. 

 

• Den lärarledda tiden ska öka och följas upp 

Grundskolenämnden anser att en utökning av lärarledd undervisning för 

studenter är bra. Forskning visar att mötet mellan lärare och elev är 

betydelsefullt för kunskapsutvecklingen. Det torde även förbättra studentens 

förutsättningar att fullfölja studierna. 

 

• Behovet av fler utbildningsvägar till att bli lärare 

Grundskolenämnden anser att det är bra att underlätta för fler att bli lärare, 

däribland akademiker, personer med utländsk examen, annan yrkesutbildning 

och personer med forskarbakgrund. För att råda bot på lärarbristen behöver 

fler välja läraryrket. I förslaget lyfts åtgärder för att underlätta ökad validering, 

inrätta fler platser på kompletterande pedagogisk utbildning och utforma en 

flexibel grundlärarexamen med svenska som andraspråk och modersmål. Många 

obehöriga lärare behöver möjligheter att arbeta samtidigt som de studerar. 

Detta innebär att lärarutbildningen kommer att behöva möta lärarstudenter 

med mycket varierad bakgrund och olika förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen. Det ställer även höga krav på VFU-handledare och 

övningsskolor. Grundskoleförvaltningen menar att urval och krav måste vara 

säkerställt på lärosätet. Det förtydligande och den skärpning som gjorts i 

utformningen av den verksamhetsförlagda utbildningen kan inte ensam 

garantera kvaliteten. Det är bra att den så kallade utbildningsvetenskapliga 

kärnan i lärarutbildningen lyfts fram. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss Promemoria: "Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i 

skolan" från Utbildningsdepartementet, U2021/00301. 
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Ordförande 
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 Sammanfattning 

Förslagen syftar till att reformera lärarutbildningen 

Av punkt 56 i den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokra-

terna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, det s.k. 

januariavtalet, framgår att lärarutbildningen ska reformeras. Kraven på 

utbildningen ska skärpas. Vidare ska fler lärarledda timmar införas. 

Kopplingen mellan teori och praktik ska stärkas, och fokus på metodiken 

ska öka. Förutsättningarna för akademiker att välja läraryrket ska 

underlättas. Längden på den kompletterande pedagogiska utbildningen 

(KPU) ska kortas ned, och studietakten ska höjas. Därutöver ska möjlig-

heterna att jobba på en skola och studera till lärare parallellt förbättras.  

Kraven på lärarutbildningen skärps och fokus 

förtydligas 

Kraven på lärar- och förskollärarutbildningen skärps genom en ny 
förordning om utbildning till lärare och förskollärare  

De krav som ställs på en examen anges i bilaga 2 till högskoleförordningen 

(1993:100), den s.k. examensordningen. Kraven ska vara kortfattade och 

koncentrerade till det väsentliga. De ska dessutom följa en gemensam 

struktur. Beskrivningen av kraven för förskollärarexamen, grundlärar-

examen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen sticker ut genom att 

vara mycket längre än andra examensbeskrivningar. 

För att skärpa kraven på lärar- och förskollärarutbildningen föreslås en 

ny förordning om utbildning till lärare och förskollärare. Nuvarande krav 

i examensordningen för förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämnes-

lärarexamen och yrkeslärarexamen som rör innehåll i och omfattning av 

utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning samt 

ämnes- och ämnesdidaktiska studier flyttas till den nya förordningen och 

görs där om till krav på den utbildning som leder fram dessa examina. De 

delar av examensordningen för nyss nämnda examina som lämnas kvar i 

högskoleförordningen kommer då att följa den gemensamma struktur som 

gäller för övriga examensbeskrivningar och det kommer i examens-

ordningen att göras en hänvisning till den nya förordningen. För att få ett 

tydligare fokus på examensmålen kommer de mål som är gemensamma 

för flera inriktningar inom grundlärarexamen respektive ämneslärar-

examen att anges samlat i examensbeskrivningen i stället för att åter-

komma flera gånger. 

Även bilaga 4 till högskoleförordningen, som innehåller bestämmelser 

om vilka ämnen som får kombineras i en ämneslärarexamen, flyttas till 

den nya förordningen och görs om till krav på den utbildning som kan leda 

till en examen. Den nya förordningen kommer dessutom innehålla nya 

bestämmelser som beskrivs nedan.  
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Innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan förtydligas 

Vissa kunskaper och färdigheter är nödvändiga för alla lärare och förskol-

lärare. Centrala och generella kunskaper för lärare och förskollärare stude-

ras inom den s.k. utbildningsvetenskapliga kärnan i lärarutbildningen. För 

att göra kopplingen mellan teori och praktik i denna del av lärarutbild-

ningen tydligare bör syftet med dessa studier komma till uttryck i regle-

ringen. En bestämmelse om att innehållet i utbildningsvetenskaplig kärna 

ska ge en grund inom de kunskapsområden som är centrala för yrkesutöv-

ningen föreslås därför införas i den nya förordningen om utbildning till 

lärare och förskollärare. Det ska dessutom förtydligas att studierna inom 

utbildningsvetenskaplig kärna i momentet Utveckling och lärande ska ha 

ett tvärvetenskapligt perspektiv som inbegriper kognitionsvetenskap. 

Utformningen av den verksamhetsförlagda utbildningen förtydligas 

För att ytterligare tydliggöra kopplingen mellan teori och praktik ska 

utformningen av den verksamhetsförlagda utbildningen förtydligas i flera 

avseenden i den nya förordningen om utbildning till lärare och för-

skollärare.  

Det ska i förordningen anges att verksamhetsförlagd utbildning ska syfta 

till att ge studenterna praktiska färdigheter i yrkesutövningen och möj-

lighet att tillämpa teoretiska kunskaper genom att delta i skol- och för-

skoleverksamhet under handledning. Vidare ska lärosätena anordna 

handledarutbildning så att det finns tillräckligt många utbildade hand-

ledare. Lärosätena ska också sträva efter att särskilt yrkesskickliga lärare 

och förskollärare används i verksamhetsförlagd utbildning. Vid lärosätena 

ska det finnas lärare som har till uppgift att följa och bidra till studenternas 

utveckling under denna del av utbildningen. Sådana lärare ska ge 

handledarna stöd för bedömning av studenterna.  

Försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor syftade 

till en högre kvalitet i den verksamhetsförlagda utbildningen genom att ha 

en högre koncentration av studenter och utbildade handledare. Verk-

samheten ska permanentas på så sätt att alla lärosäten ska använda sig av 

övningsskolor och övningsförskolor. Dessa ska vidareutvecklas så att 

verksamheten nu också ska ge studenterna en inblick i praktiknära 

forskning. Alla studenter ska fullgöra en så stor del som möjligt av sin 

verksamhetsförlagda utbildning vid en övningsskola eller övnings-

förskola. Lärosätena ska eftersträva en hög koncentration av studenter vid 

varje övningsskola eller övningsförskola. Att kraven på övningsskolorna 

och övningsförskolorna upprätthålls ska tillses av lärosätena, vilket kan 

ske genom överenskommelser med skolhuvudmännen. 

En student bör vidare fullgöra den verksamhetsförlagd utbildningen 

inom verksamheter med olika förutsättningar i den utsträckning det är 

möjligt. Lärosätena ska dessutom se till att denna del av utbildningen kan 

förläggas så nära den studerandes bostadsort som möjligt i det fall lärar- 

eller förskollärarutbildningen sker på distans.  

Krav på samverkansstruktur och mål när det gäller läraranställningar 
införs  

Den nya förordningen ska även innehålla bestämmelser om att lärosätet 

ska ha en struktur för samverkan kring utbildningen till lärare och för-
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 skollärare. För att öka fokus på metodiken ska lärosätena dessutom sträva 

efter att inkludera särskilt yrkesskickliga lärare från skolväsendet i lärar- 

och förskollärarutbildningen. För att öka forskningsanknytningen ska 

lärosätena även sträva efter att anställa lärare med examen på forskarnivå 

inom utbildningen. 

Den lärarledda tiden ska öka och följas upp 

En viktig åtgärd för att öka kvaliteten i utbildningen är att öka mängden 

lärarledd undervisning. Lärosätena ska därför göra detta i lärar- och 

förskollärarutbildningen. Lärosätena ska årligen redovisa antalet lärar-

ledda timmar i lärar- och förskollärarutbildningarna under en tioårsperiod. 

Universitetskanslersämbetet ska följa utvecklingen av antalet lärarledda 

timmar i lärar- och förskollärarutbildningen och utveckla en modell för 

nationell uppföljning av antalet lärarledda timmar inom lärar- och 

förskollärarutbildningen på lärosätena. Universitetskanslersämbetet ska 

också sätta upp mål för en ökning av antalet lärarledda timmar för respek-

tive lärosäte. 

En försöksverksamhet med kortare kompletterande 

pedagogisk utbildning för fler lärare i skolan 

En kortare kompletterande pedagogisk utbildning för personer med en 
tidigare examen 

Förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som 

leder till ämneslärarexamen reglerar en utbildning som innebär att andra 

tidigare tillägnade ämneskunskaper än yrkesämnen kompletteras i syfte att 

kunna avlägga ämneslärarexamen. Den som har en forskarexamen kan gå 

en motsvarande utbildning enligt förordningen (2016:705) om komplet-

terande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för 

personer som har en examen på forskarnivå. Det föreslås att det därutöver 

införs en försöksverksamhet med en ny kompletterande utbildning för en 

ny målgrupp, nämligen personer med en tidigare examen. Denna komplet-

terande utbildning ska vara kortare än dagens kompletterande utbildningar 

om 90 högskolepoäng och leda till grundlärarexamen (utom inriktningen 

mot arbete i fritidshem) eller till ämneslärarexamen. Utbildningen till 

grundlärare ska omfatta 75 högskolepoäng under ett kalenderår och 

utbildningen till ämneslärare ska omfatta 60 högskolepoäng under ett 

normalstudieår. 

Vilka examina som ger behörighet till utbildningen kommer framgå av 

bilaga 1 till den förordning som reglerar utbildningen. För inriktning mot 

arbete i gymnasieskolan ska den tidigare examen vara på minst avancerad 

nivå om lägst 240 högskolepoäng och för övriga inriktningar på minst 

grundnivå om lägst 180 högskolepoäng.  

En generell examen ger behörighet om den är avlagd inom någon av de 

huvudområdesgrupper som anges i bilaga 1 till den förordning som regle-

rar utbildningen. En huvudområdesgrupp ska i sin tur bestå av ett eller 

flera huvudområden. Universitets- och högskolerådet ska bemyndigas att 

meddela föreskrifter om när ett huvudområde får anses relevant och ska 
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ingå i en huvudområdesgrupp samt vilka huvudområden som ingår i 

respektive huvudområdesgrupp.  

Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter och förmåga att tillgo-

dogöra sig utbildningen. Lärosätena ska få meddela föreskrifter om vilka 

urvalsgrunder som ska användas.  

Den nya kompletterande pedagogiska utbildningen ska innehålla 
utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning och 
ämnesstudier 

Den kompletterande utbildningens närmare innehåll avgörs av vilken 

examensinriktning som den studerande har valt samt vilket eller vilka 

ämnen som den studerandes tidigare examen kan ge undervisningsbe-

hörighet i. 

Utbildningen ska, oavsett inriktning, innehålla studier inom den utbild-

ningsvetenskapliga kärnan om 20 högskolepoäng. Dessa studier ska 

fokusera på de moment och delmoment som är absolut nödvändiga för den 

kommande yrkesutövningen och som inte kan inhämtas inom övriga delar 

av utbildningen. Utbildningen ska vidare, oavsett inriktning, innehålla 

verksamhetsförlagd utbildning om 20 högskolepoäng. För utbildning till 

grundlärare ska den även omfatta ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 

35 högskolepoäng. För utbildning till ämneslärare ska de ämnes- och 

ämnesdidaktiska studierna omfatta 20 högskolepoäng. Utbildningen till 

grundlärare, som således omfattar 75 högskolepoäng, ska anordnas med 

förhöjd studietakt under ett kalenderår. Utbildningen till ämneslärare, som 

omfattar 60 högskolepoäng, ska däremot anordnas under ett normal-

studieår. 

Utbildningen ska kunna kombineras med anställning som lärare på del-

tid och då kunna anordnas under längre tid än ett kalenderår eller ett 

normalstudieår och i annan studietakt. 

Den tidigare examen styr undervisningsbehörigheten  

Kraven för grundlärar- eller ämnesexamen är att den studerande har en 

tidigare fullgjord examen och en genomförd kompletterande pedagogisk 

utbildning om 75 högskolepoäng respektive 60 högskolepoäng med 

godkänt resultat.  

Då studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan är kortare än 

inom en reguljär lärarutbildning ska examensbeskrivningarna för grund-

lärarexamen och ämneslärarexamen som anges i bilaga 2 till högskole-

förordningen gälla, utom i de delar kraven i examensbeskrivningen är hän-

förliga till delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan som inte har 

någon motsvarighet i den kompletterande utbildningen. 

I bilaga 2 till den förordning som reglerar den kompletterande peda-

gogiska utbildningen kommer det att framgå vilken undervisnings-

behörighet som utbildningen leder till, och det beror på vilken tidigare 

examen som den studerande har. För grundlärarexamen leder utbildningen 

till undervisningsbehörighet i en ämneskombination som består av två 

ämnen och en ämnesgrupp (antingen svenska, engelska och SO eller 

matematik, teknik och NO). För ämneslärarexamen leder utbildningen till 

undervisningsbehörighet i ett ämne i huvudsak (i enstaka fall i två ämnen).  
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 Den sammantagna utbildningen (tidigare examen och kompletterande 

pedagogisk utbildning) ska anses omfatta ämnesstudier med den poäng-

omfattning som krävs för behörighet i ovan nämnda ämnen enligt för-

ordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och för-

skollärare. 

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och 

grundskolans årskurs 1–3 och grundlärarexamen med inriktning mot 

arbete i grundskolans årskurs 4–6 avläggs på grundnivå. Ämneslärar-

examen avläggs på avancerad nivå i de fall utbildningen avses ge under-

visningsbehörighet i fler än ett ämne och på grundnivå i de fall 

utbildningen avses ge undervisningsbehörighet i ett ämne. 

Försöksverksamheten ska vara femårig 

Försöksverksamheten ska vara femårig vid de lärosäten som regeringen 

beslutar och följas upp för att identifiera eventuella behov av justeringar.  

Ändringar i befintliga kompletterande utbildningar för 

fler ämneslärare 

Kompletterande pedagogisk utbildning enligt de befintliga förordningarna 

om sådan utbildning fyller en viktig funktion i kompetensförsörjningen av 

ämneslärare och intresset för utbildningarna är stort. I dag bedöms dock 

hälften av alla som söker utbildningarna inte vara behöriga. Flera lärosäten 

har mycket snäva och detaljerade uppställda krav för behörighet, vilket 

försvårar omställning till lärare för akademiker med annan tidigare 

utbildning.  För att fler sökande ska beredas plats på utbildningarna krävs 

därför att det blir tydligt att lärosätena ska göra en mer flexibel bedömning 

där den sökandes samlade ämneskunskaper i större utsträckning tas 

tillvara. Därför föreslås ändringar i kravet för behörighet till de nuvarande 

utbildningarna. En ny bestämmelse ska införas i de befintliga två 

förordningar som styr de kompletterande pedagogiska utbildningarna, dvs. 

förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som 

leder till ämneslärarexamen och förordningen (2016:705) om komplet-

terande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för 

personer som har en examen på forskarnivå. Bestämmelsen innebär att 

även personer som har ämneskunskaper i ett undervisningsämne som har 

sådan relevans för undervisningsämnet att det kan anses motsvara 

poängkraven för särskild behörighet ska kunna antas till utbildningen.   

Det ska också förtydligas att det ska vara möjligt att anordna komplet-

terande utbildning så att studenten kan skriva ett självständigt arbete om 

15 högskolepoäng och därmed uppnå kraven för examen. För 

kompletterande utbildning för forskarutbildade ska dock kravet på ett 

självständigt arbete tas bort eftersom dessa personer i sin tidigare forskar-

utbildning skrivit en vetenskaplig uppsats eller avhandling och därmed 

utvecklat kunskaper och färdigheter för att självständigt kunna bedriva 

forskning.  
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En mer flexibel grundlärarexamen som omfattar 

svenska som andraspråk och modersmål 

Även om lärarbristen är omfattande är den mer påtaglig i vissa ämnen. 

Modersmål i grundskolan är ett ämne där bristen på behöriga lärare är 

särskilt stor. Det beror främst på att antalet elever i den svenska skolan 

som har ett annat modersmål än svenska har ökat. Även behovet av lärare 

i svenska som andraspråk i grundskolan är omfattande. Det beror bland 

annat på att antalet elever som deltar i svenska som andraspråk har ökat 

under de senaste åtta åren. För att få fler lärare i svenska som andraspråk 

eller modersmål föreslås att kraven för grundlärarexamen ändras. 

Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och 

grundskolans årskurs 1–3 eller med inriktning mot arbete i årskurs 4–6 

föreslås kunna omfatta svenska som andraspråk eller modersmål. Kraven 

för grundlärarexamen bör därför ändras så att ämnesstudier i något av 

ämnena svenska som andraspråk eller modersmål inklusive nationella 

minoritetsspråk kan ingå i dessa båda inriktningar.   

För den vars grundlärarexamen omfattar ämnet svenska ska det enbart 

krävas studier om 15 högskolepoäng i ämnet svenska som andraspråk för 

behörighet i ämnet. För en person som ansöker om utökad behörighet, men 

som har en examen som inte omfattar ämnet svenska, ska det alltjämt krä-

vas 30 högskolepoäng för behörighet.  

Det ska göras följdändringar i behörighetsförordningen som innebär att 

personer med grundlärarexamen som omfattar studier i ämnet modersmål 

är behöriga att undervisa i ämnet samt att personer med en grundlärar-

examen som är behöriga att undervisa i svenska som andraspråk även ska 

bli behöriga att undervisa i kommunal vuxenutbildning i svenska för in-

vandrare. 

Bestämmelserna för tillträde till behörighetsgivande utbildning i mo-

dersmål bör ändras till följd av förslaget om att modersmål ska kunna ingå 

i en grundlärarexamen. För behörighet att studera en grundlärarutbildning 

som inkluderar ämnet modersmål bör sökanden ha väldokumenterat goda 

kunskaper i det aktuella språket. Ett uppdrag ska ges till Universitets- och 

högskolerådet att utforma en sådan bestämmelse om särskild behörighet 

för tillträde till grundlärarutbildningen. Kravet bör utformas på ett väl 

avgränsat sätt så att lärosätena enkelt kan kontrollera om kravet är uppfyllt 

i det enskilda fallet. 

En regel för utökad behörighet att undervisa i ämnet modersmål ska 

införas som ska gälla både för den som har en ämneslärarexamen och den 

som har en grundlärarexamen. Undervisningsbehörighet enligt den nya 

regeln ska kunna ges för den som kompletterat sin examen med ytterligare 

ämnesstudier om minst 30 högskolepoäng, eller motsvarande, i 

språkdidaktik med inriktning mot undervisning i ämnet modersmål.  

En motsvarande kurs som omnämnts i föregående stycke bör kunna 

studeras även inom ramen för de befintliga utbildningsprogrammen, och 

därmed även leda till undervisningsbehörighet.  
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 Ikraftträdande och tillämpning 

Samtliga författningsförslag föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021 men 

tillämpas först från och med årsskiftet 2021/2022. När det gäller antagning 

till den nya försöksverksamheten med en kompletterande pedagogisk 

utbildning och de två befintliga kompletterande pedagogiska utbildningar-

na föreslås att de nya reglerna ska börja tillämpas redan vid antagnings-

processen till utbildningar som ska börja i januari 2022. Äldre bestäm-

melser i högskoleförordningen och den s.k. VAL-förordningen ska 

fortfarande gälla för utbildning som bedrivs och för examina som utfärdas 

före den 1 januari 2022. Äldre bestämmelser i behörighetsförordningen 

ska fortsätta att gälla för studier som har fullgjorts före den 31 december 

2021. Äldre bestämmelser i de två befintliga KPU-förordningarna ska 

fortfarande gälla för utbildning som slutförs före utgången av december 

2021. Förordningen om försöksverksamhet med kompletterande peda-

gogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen 

ska upphöra att gälla den 1 juli 2027.  
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till förordning om utbildning till lärare 

och förskollärare 

Härigenom föreskrivs följande.  

1 kap. Inledande bestämmelser  

Inledning 

1 §    Denna förordning reglerar hur utbildning till lärare och förskollärare 

ska utformas och innehåller bestämmelser om 

1. grundläggande krav på utbildningen (2 kap.), 

2. särskilda krav på utbildningen (3 kap.), 

3. ämneskombinationer i utbildning som leder till ämneslärarexamen 

(4 kap.), och  

4. övriga frågor (5 kap.).  

De grundläggande kraven på utbildningen i 2 kap. är gemensamma för 

utbildning som leder till förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämnes-

lärarexamen och yrkeslärarexamen.  

De särskilda kraven på utbildningen i 3 kap. är programspecifika och 

gäller enbart för utbildning som leder antingen till förskollärarexamen, 

grundlärarexamen eller ämneslärarexamen.  

Förhållandet till annan reglering 

2 §    Av 6 kap. 4 § första och andra styckena högskoleförordningen 

(1993:100) framgår dels att inom högskoleutbildning får bara de examina 

avläggas som anges i bilaga 2 till den förordningen (examensordningen), 

dels att det i examensordningen anges på vilken nivå en viss examen ska 

avläggas och vilka krav som ska uppfyllas för en viss examen (examens-

beskrivning).  

Av 6 kap. 4 § tredje stycket samma förordning framgår att det finns av-

vikande bestämmelser om vilka krav som ska uppfyllas för grundlärar-

examen och ämneslärarexamen och på vilken nivå sådana examina ska av-

läggas i  

– förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning 

som leder till ämneslärarexamen,  

– förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för 

legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för 

vidareutbildning av lärare och pedagogisk personal inom förskolan som 

leder till lärar- eller förskollärarexamen,  
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 – förordningen (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning 

som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på fors-

karnivå, och 

– förordningen (0000:0000) om försöksverksamhet med kompletterande 

pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämnes-

lärarexamen. 

Av 6 kap. 5 § högskoleförordningen framgår att för förskollärarexamen, 

grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen finns krav på 

den utbildning som ska leda fram till dessa examina i denna förordning.  

Uttryck i förordningen  

3 §    I förordningen avses med  

– högskolor: universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen 

(1992:1434), och enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd enligt 

lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, 

– praktiknära forskning: forskning i samverkan med förskollärar- och 

lärarprofessionen utifrån förskolans och skolans behov av kunskap för att 

förbättra verksamheten, 

– utbildning till förskollärare: utbildningsprogram som leder till erhål-

lande av förskollärarexamen, 

– utbildning till lärare: utbildningsprogram som leder till erhållande av 

grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen och utbild-

ning enligt förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk 

utbildning som leder till ämneslärarexamen, förordningen (2016:705) om 

kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen 

för personer som har en examen på forskarnivå och förordningen 

(0000:0000) om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk 

utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen. 

2 kap. Grundläggande krav på utbildningen 

1 §    Ett grundläggande krav på utbildning till lärare och förskollärare är 

att denna ska innefatta  

– utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng, och  

– verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng.  

Utbildningsvetenskaplig kärna 

2 §    Innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan ska ge en grund 

inom de kunskapsområden som är centrala för yrkesutövningen. 

 

3 §    Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till 

den kommande yrkesutövningen och omfatta följande:  

– skolväsendets historia, organisation och villkor samt förskolans eller 

skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värde-

ringarna och de mänskliga rättigheterna,  

– läroplansteori och didaktik,  

– vetenskapsteori och forskningsmetodik,  

– utveckling och lärande, som ska ha ett tvärvetenskapligt perspektiv där 

kognitionsvetenskap ingår, samt specialpedagogik, 



  

  

 

14 

– sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,  

– uppföljning och analys av lärande och utveckling för arbete som förs-

kollärare eller bedömning och betygssättning för arbete som lärare, och 

– utvärdering och utvecklingsarbete. 

Verksamhetsförlagd utbildning 

Allmänna bestämmelser  

4 §    Den verksamhetsförlagda utbildningen ska syfta till att ge praktiska 

färdigheter i yrkesutövningen och möjlighet att tillämpa teoretiska kun-

skaper. Detta ska ske genom deltagande i skol- och förskoleverksamhet 

under handledning.  

I den verksamhetsförlagda utbildningen ska högskolorna använda sig av 

övningsskolor och övningsförskolor enligt 10–12 §§.  

 

5 §    För utbildning till förskollärare och lärare ska den verksamhetsför-

lagda utbildningen vara förlagd inom relevant verksamhet och för utbild-

ning till lärare förlagd även inom relevant ämne.  

Av 3 kap. 4 § andra stycket, 5 § tredje stycket, 7 § tredje stycket och 8 § 

tredje stycket framgår att en del av de ämnes- och ämnesdidaktiska 

studierna ska utgöras av verksamhetsförlagd utbildning.  

 

6 §    Högskolorna ska, i den utsträckning det är möjligt, förlägga den 

verksamhetsförlagda utbildningen inom verksamheter med olika förutsätt-

ningar.  

I det fall utbildningen sker på distans ska högskolan tillse att den verk-

samhetsförlagda utbildningen kan förläggas så nära den studerandes 

bostadsort som möjligt.  

 

7 §    För en helt eller delvis verksamhetsförlagd kurs ska fler än ett be-

tygssteg användas för ett godkänt resultat, om den verksamhetsförlagda 

delen av kursen omfattar mer än tre högskolepoäng. 

Av 6 kap. 18 § tredje stycket högskoleförordningen (1993:100) framgår 

att betyget beslutas av en examinator.  

 

8 §    Högskolorna ska sträva efter att särskilt yrkesskickliga lärare och 

förskollärare används i den verksamhetsförlagda utbildningen.  

Högskolorna ska anordna utbildning (handledarutbildning) av de lärare 

och förskollärare som handleder studenter under deras verksamhets-

förlagda utbildning, om det inte finns tillräckligt många utbildade hand-

ledare i den verksamhet där studenterna genomför sin utbildning.  

 

9 §    Vid högskolan ska det finnas lärare som har till uppgift att följa och 

bidra till studenternas utveckling under den verksamhetsförlagda delen av 

utbildningen. Sådana lärare ska ge handledarna stöd för bedömning av stu-

denterna under den verksamhetsförlagda utbildningen. 
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 Särskilda bestämmelser om övningsskolor och övningsförskolor 

10 §    Övningsskolor och övningsförskolor är sådana skolenheter inom 

grundskolor, gymnasieskolor och kommunal vuxenutbildning eller försko-

lor där   

1. ledning, organisation och undervisning såväl som kvalitets- och ut-

vecklingsarbete håller god kvalitet, 

2. det finns så många lärare eller förskollärare som är handledare att var 

och en av dem handleder endast ett fåtal lärar- eller förskollärarstudenter, 

och 

3.  handledarna har  

    a) nödvändig lärar- eller förskollärarutbildning, 

    b) minst 7,5 högskolepoäng inom området handledarskap eller motsva-

rande, och  

 c) bedömts vara särskilt yrkesskickliga lärare och förskollärare. 

 

11 §    Övningsskolor och övningsförskolor ska ge studenterna en inblick 

i praktiknära forskning. 

 

12 §    Vid högskolorna ska alla studenter fullgöra en så stor del som möj-

ligt av sin verksamhetsförlagda utbildning vid en övningsskola eller öv-

ningsförskola. 

Högskolan ska eftersträva en hög koncentration av studenter vid varje 

övningsskola eller övningsförskola.  

Kraven enligt första stycket, 10 § och 11 § gäller inte om det finns 

särskilda skäl.  

3 kap. Särskilda krav på utbildningen 

Särskilda krav på utbildning till förskollärare  

1 §    En utbildning till förskollärare ska innefatta studier inom det försko-

lepedagogiska området om 120 högskolepoäng. 

Särskilda krav på utbildning till lärare  

Grundlärarexamen 

2 §    En utbildning till lärare som leder till en grundlärarexamen ska ges 

med inriktning mot arbete i fritidshem, med inriktning mot arbete i försko-

leklass och grundskolans årskurs 1–3 eller med inriktning mot arbete i 

grundskolans årskurs 4–6.  

En sådan utbildning ska innefatta ämnes- och ämnesdidaktiska studier 

med relevans för undervisning i något av skolväsendets ämnen för vilket 

det finns en fastlagd kursplan.   

 

3 §    I utbildning med inriktning mot arbete i fritidshem ska de ämnes- 

och ämnesdidaktiska studierna omfatta 90 högskolepoäng, varav 60 hög-

skolepoäng inom det fritidspedagogiska området och 30 högskolepoäng i 

ett eller två praktiska eller estetiska ämnen. 
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4 §    I utbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grund-

skolans årskurs 1–3 ska de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna omfatta 

totalt 165 högskolepoäng i svenska, matematik, engelska, samhälls-

orienterande ämnen, naturorienterande ämnen och teknik. Svenska som 

andraspråk eller modersmål kan ingå i de ämnes- och ämnesdidaktiska 

studierna. För svenska och matematik krävs minst 30 högskolepoäng i var-

dera ämnet och för engelska krävs minst 15 högskolepoäng.  

Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ska 15 högskolepoäng ut-

göra ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning. 

 

5 §    I utbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 

ska de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna omfatta totalt 165 högsko-

lepoäng i svenska, matematik, engelska och ett valbart fördjupningsom-

råde. För svenska, engelska och matematik krävs minst 30 högskolepoäng 

i vardera ämnet. Därutöver krävs 30 högskolepoäng i något av de för stu-

denten valbara områdena: 

1. naturorienterande ämnen och teknik, 

2. samhällsorienterande ämnen,  

3. ett eller två praktiska eller estetiska ämnen, 

4. modersmål, eller 

5. svenska som andraspråk.  

Poängkravet om 30 högskolepoäng i första stycket, i något av de för stu-

denten valbara områdena, gäller inte om svenska som andraspråk kombi-

neras med ett praktiskt eller estetiskt ämne.   

Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ska 15 högskolepoäng ut-

göra ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning. 

Ämneslärarexamen 

6 §    En utbildning till lärare som leder till ämneslärarexamen ska ges med 

inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 eller med inriktning mot 

arbete i gymnasieskolan.  

En sådan utbildning ska innefatta ämnes- och ämnesdidaktiska studier 

med relevans för undervisning i något av skolväsendets ämnen för vilket 

det finns en fastlagd kurs- eller ämnesplan.  

Att utbildning för var och en av de inriktningar som anges i första stycket 

ska ges med ett begränsat antal ämneskombinationer framgår av 4 kap. 

 

7 §    En utbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 

ska omfatta ämnes- och ämnesdidaktiska studier om totalt 165 högskole-

poäng i två undervisningsämnen eller totalt 195 högskolepoäng i tre under-

visningsämnen. Utbildningen ska dock omfatta ämnes- och ämnesdidak-

tiska studier om totalt 195 högskolepoäng i två undervisningsämnen när 

två av undervisningsämnena svenska, samhällskunskap eller musik ingår 

i utbildningen. Examen får vidare omfatta ämnes- och ämnesdidaktiska 

studier om totalt 195 högskolepoäng i två undervisningsämnen om under-

visningsämnet bild eller musik ingår i utbildningen.  

Utbildningen ska omfatta minst en fördjupning om 90 högskolepoäng i 

relevant ämne eller ämnesområde. För varje övrigt ämne som ingår i exa-

men krävs minst 45 högskolepoäng om examen omfattar tre undervis-

ningsämnen och minst 60 högskolepoäng om examen omfattar två under-
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 visningsämnen. När svenska, samhällskunskap eller musik ingår krävs 

dock alltid 90 högskolepoäng inom de ämnesområden som är relevanta för 

dessa ämnen. 

Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ska 15 högskolepoäng ut-

göra ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning.  

 

8 §    En utbildning med inriktning mot gymnasieskolan ska omfatta äm-

nes- och ämnesdidaktiska studier i två undervisningsämnen om totalt 

225 högskolepoäng. Examen ska dock omfatta ämnes- och ämnesdidak-

tiska studier om totalt 255 högskolepoäng i två undervisningsämnen när 

svenska, samhällskunskap eller musik ingår.  

Utbildningen ska omfatta en fördjupning om 120 högskolepoäng i rele-

vant ämne eller ämnesområde och en fördjupning om 90 högskolepoäng i 

ett annat relevant ämne eller ämnesområde. När svenska, samhällskunskap 

eller musik ingår krävs dock alltid 120 högskolepoäng inom de 

ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen.  

Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ska 15 högskolepoäng ut-

göra ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning.  

4 kap. Ämneskombinationer i utbildning som leder till 

ämneslärarexamen  

Innehåll 

1 §    I detta kapitel anges vilka ämnen som får kombineras i en utbildning 

som leder till ämneslärarexamen enligt högskoleförordningen (1993:100). 

Ämneskombinationer för inriktning mot grundskolans årskurs 7–9 

Ämnesgrupper  

2 §    Ämnen för inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 delas in 

i följande ämnesgrupper: 

1. engelska, matematik, modersmål, moderna språk, svenska, svenska 

som andraspråk och teckenspråk, 

2. geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, 

3. biologi, fysik, kemi och teknik, 

4. hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa och slöjd, och 

5. bild och musik. 

Tillåtna kombinationer av ämnesgrupper  

3 §    För inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 får ämnesgrup-

perna kombineras enligt följande: 

1. två ämnen ur någon av ämnesgrupperna i 2 § 1–3, 

2. ett ämne ur ämnesgruppen i 2 § 1 och ett ämne ur någon av ämnes-

grupperna i 2 § 2–5,  

3. ett ämne ur ämnesgrupperna i 2 § 2 eller 3 och ett ämne ur någon av 

ämnesgrupperna i 2 § 4 eller 5, 

4. två olika språk inom ämnet moderna språk, eller 

5. ämnena bild och slöjd. 
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Om examen omfattar ytterligare ett ämne utöver vad som anges i nå-

got av: 

1. första stycket 1–3 eller 5 ska detta ämne vara ett annat ämne ur någon 

av ämnesgrupperna i 2 § 1–5, eller 

2. första stycket 4 ska detta ämne vara ett tredje språk inom ämnet mo-

derna språk eller ett annat ämne ur någon av ämnesgrupperna i 2 § 1–5. 

Ämneskombinationer för inriktning mot gymnasieskolan 

Ämnesgrupper 

4 §    Ämnen för inriktning mot arbete i gymnasieskolan delas in i följande 

ämnesgrupper:  

1. engelska, matematik, modersmål, svenska och svenska som andra-

språk, 

2. grekiska, latin, moderna språk och teckenspråk, 

3. filosofi, företagsekonomi, geografi, historia, juridik, psykologi, relig-

ionskunskap och samhällskunskap, 

4. biologi, fysik, kemi, naturkunskap och teknik, 

5. idrott och hälsa, och 

6. bild, dans, musik och teater. 

Tillåtna kombinationer av ämnesgrupper 

5 §    För inriktning mot arbete i gymnasieskolan får ämnesgrupperna 

kombineras enligt följande: 

1. två ämnen ur någon av ämnesgrupperna i 4 § 1–4, 

2. ett ämne ur ämnesgruppen i 4 § 1 och ett annat ämne ur någon av 

ämnesgrupperna i 4 § 2–4, 

3. två olika språk inom ämnet moderna språk, 

4. idrott och hälsa och ett ämne ur någon av ämnesgrupperna i 4 § 1–4, 

5. ett ämne ur ämnesgrupp 6 och ett ämne ur någon av ämnesgrupperna 

i 4 § 1–4, eller 

6. ett ämne ur ämnesgrupp 6 och ytterligare 90 högskolepoäng inom det 

i ämnesgrupp 6 valda ämnesområdet. 

5 kap. Övriga frågor 

Samverkansstruktur och anställningar inom utbildningen   

1 §    Högskolan ska ha en struktur för samverkan kring utbildningen till 

lärare och förskollärare. Samverkan ska ske inom högskolan, med andra 

högskolor och med huvudmän inom skolväsendet. Samverkan ska ske om 

utbildningen och om forskning med anknytning till utbildningen.  

 

2 §    Högskolan ska sträva efter att inkludera särskilt yrkesskickliga lärare 

och förskollärare från skolväsendet i utbildning till lärare och 

förskollärare. Sådana lärare och förskollärare kan anställas för en 

begränsad tid enligt 4 kap. 9 § högskoleförordningen (1993:100).  

Inom utbildningen ska högskolan också sträva efter att anställa lärare 

med examen på forskarnivå.  
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1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.   

2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om utbildning som 

bedrivs och examina som utfärdas efter utgången av december 2021. 
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1.2 Förslag till förordning om försöksverksamhet 

med kompletterande pedagogisk utbildning 

som leder till grundlärarexamen eller 

ämneslärarexamen 

 

Härigenom föreskrivs följande. 

Inledande bestämmelser 

1 §    I denna förordning finns det bestämmelser om högskoleutbildning på 

grundnivå och avancerad nivå som syftar till att komplettera tidigare tilläg-

nade kunskaper för att den studerande ska kunna avlägga grundlärarexa-

men eller ämneslärarexamen i bilaga 2 till högskoleförordningen 

(1993:100).  

Utbildningen är avsedd för personer som redan har erhållit någon av de 

examina som framgår av bilaga 1 till denna förordning.  

Förhållandet till annan reglering 

2 §    Av 6 kap. 4 § första och andra styckena högskoleförordningen 

(1993:100) framgår dels att det inom högskoleutbildning bara får avläggas 

de examina som anges i bilaga 2 till den förordningen (examensord-

ningen), dels att det i examensordningen anges på vilken nivå en viss 

examen ska avläggas och vilka krav som ska uppfyllas för en viss examen 

(examensbeskrivning).  

Av 6 kap. 4 § tredje stycket samma förordning framgår att det finns av-

vikande bestämmelser om vilka krav som ska uppfyllas för grund-

lärarexamen och ämneslärarexamen och på vilken nivå sådana examina 

ska avläggas i denna förordning. 

 

3 §    Av 6 kap. 5 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att det i 

förordningen (0000:000) om utbildning till lärare och förskollärare finns 

krav på den utbildning som ska leda fram till grundlärarexamen och 

ämneslärarexamen.  

Av examensbeskrivningen i bilaga 2 till högskoleförordningen för dessa 

examina framgår att det för grundlärarexamen finns tre inriktningar och att 

det för ämneslärarexamen finns två inriktningar  

I förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och 

förskollärare finns bestämmelser om vilken behörighetsgrundande utbild-

ning som krävs för att undervisa i olika ämnen och ämnesområden. 

 

4 §   Högskoleförordningen (1993:100) och förordningen (0000:0000) om 

utbildning till lärare och förskollärare ska tillämpas på utbildningen, om 

inte något annat följer av denna förordning. 
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 Utbildningsinriktningar och avsedd undervisningsbehörighet 

 

5 §    Utbildning som leder till grundlärarexamen kan ges enligt denna 

förordning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans 

årskurs 1–3 eller mot arbete i grundskolans årskurs 4–6.  

Utbildningen avses, på det sätt som anges i bilaga 2, leda till en grund-

lärarexamen som ger undervisningsbehörighet i någon av de två ämnes-

kombinationerna   

1. svenska, engelska och samhällsorienterande ämnen, eller  

2. matematik, naturorienterande ämnen och teknik. 

 

6 §    Utbildning som leder till ämneslärarexamen kan ges med inriktning 

mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 eller mot arbete i gymnasieskolan. 

Utbildningen avses, på det sätt som anges i bilaga 2, leda till en ämnes-

lärarexamen som ger undervisningsbehörighet i ett eller två ämnen. 

Var utbildningen anordnas 

7 §    Utbildningen ska anordnas vid de universitet eller högskolor som 

omfattas av högskolelagen (1992:1434) eller lagen (1993:792) om 

tillstånd att utfärda vissa examina och som regeringen beslutar.  

Med högskolor avses både universitet och högskolor. 

Utbildningens innehåll 

8 §    Utbildning som leder till grundlärarexamen omfattar, med undantag 

från 2 och 3 kap.  förordning (0000:0000) om utbildning till lärare och 

förskollärare, 75 högskolepoäng och avser  

– ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 35 högskolepoäng,  

– studier inom utbildningsvetenskaplig kärna om 20 högskolepoäng, och  

– verksamhetsförlagd utbildning om 20 högskolepoäng.  

Utbildning som leder till ämneslärarexamen omfattar, med undantag 

från 2 och 3 kap. förordning (0000:0000) om utbildning till lärare och 

förskollärare, 60 högskolepoäng och avser  

– ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 20 högskolepoäng,  

– studier inom utbildningsvetenskaplig kärna om 20 högskolepoäng, och  

– verksamhetsförlagd utbildning om 20 högskolepoäng. 

Tillträde till utbildningen  

9 §    Den som vill bli antagen till en utbildning enligt denna förordning 

ska vid anmälan ange önskad examen och inriktning enligt 5 § första 

stycket eller 6 § första stycket.  

Sökande till utbildning som leder till grundlärarexamen ska även ange 

önskad ämneskombination enligt 5 § andra stycket. 

Sökande till utbildning som leder till ämneslärarexamen ska även ange 

önskat ämne eller ämnen enligt 6 § andra stycket.  
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Undantag från högskoleförordningen när det gäller särskild behörighet 

10 §    För särskild behörighet till utbildningen gäller 11–16 §§ i stället för 

bestämmelserna om särskild behörighet i 7 kap. 8–11 och 25 §§ högskole-

förordningen (1993:100). 

Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor 

i 7 kap. 3 § högskoleförordningen gäller även behörighetsvillkor enligt 

denna förordning. 

Generella bestämmelser om särskild behörighet till utbildningen 

11 §    Särskild behörighet till utbildning enligt denna förordning har den 

som har en sådan tidigare examen som framgår av 12–15 §§. 

Första stycket gäller inte om den tidigare examen är en utländsk examen. 

Undantaget för utländsk examen i andra stycket gäller inte om den sö-

kande kan uppvisa tillräckliga kunskaper i det svenska språket och Uni-

versitets- och högskolerådet har lämnat ett utlåtande om sökandens ut-

ländska examensbevis, i enlighet med konventionen om erkännande av be-

vis avseende högre utbildning i Europaregionen den 11 april 1997, där det 

framgår att den utländska examen motsvarar en examen enligt första 

stycket.    

Särskild behörighet till utbildning som leder till grundlärarexamen   

12 §    Särskild behörighet till utbildning som leder till grundlärarexamen 

enligt denna förordning har den som har 

1. en generell examen om lägst 180 högskolepoäng på minst grundnivå 

inom en huvudområdesgrupp enligt bilaga 1, eller 

2. en yrkesexamen enligt bilaga 1. 

Särskild behörighet till utbildning som leder till ämneslärarexamen med 
inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9   

13 §    Särskild behörighet till utbildning som leder till ämneslärarexamen 

med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 har den som har 

1. en generell examen om lägst 180 högskolepoäng på minst grundnivå 

inom en huvudområdesgrupp enligt bilaga 1, eller 

2. en yrkesexamen enligt bilaga 1. 

Särskild behörighet till utbildning som leder till ämneslärarexamen med 
inriktning mot arbete i gymnasieskolan 

14 §    Särskild behörighet till utbildning som leder till ämneslärarexamen 

med inriktning mot arbete i gymnasieskolan har den som har 

1. en generell examen om lägst 240 högskolepoäng på minst avancerad 

nivå inom en huvudområdesgrupp enligt bilaga 1, eller 

2. en yrkesexamen enligt bilaga 1. 

Särskild behörighet för den med äldre examen  

15 §    Särskild behörighet till utbildning enligt 12, 13 eller 14 § har också 

den som har  

1. en äldre generell examen om lägst det antal högskolepoäng som fram-

går av 12, 13 eller 14 § som motsvarar en huvudområdesgrupp enligt bi-

laga 1, eller  
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 2. en äldre yrkesexamen som motsvarar en yrkesexamen enligt bilaga 1.  

Rätt att meddela föreskrifter om huvudområdesgrupperna i bilaga 1 

16 §    En huvudområdesgrupp enligt bilaga 1 ska bestå av ett eller flera 

huvudområden som får anses relevanta för något eller några av de moment 

som ingår i ett undervisningsämnes centrala innehåll. 

   Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om sådana 

huvudområden som avses i första stycket.  

Urval 

17 §    Vid urval ska hänsyn tas till den sökandes meriter och förmåga att 

tillgodogöra sig utbildningen. I stället för bestämmelserna om urval i 

7 kap. 12 § andra och tredje styckena, 13–19, 23, 26 och 27 §§ högskole-

förordningen (1993:100) får högskolan meddela föreskrifter om vilka ur-

valsgrunder som ska användas. 

Utbildningens genomförande 

18 §    Utbildning som leder till grundlärarexamen ska anordnas med för-

höjd studietakt under ett kalenderår.  

Utbildning som leder till ämneslärarexamen ska anordnas på heltid un-

der ett normalstudieår enligt 6 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100). 

 

19 §    Utbildningens olika delar enligt 8 § ska anpassas dels efter inrikt-

ningen enligt 5 eller 6 §, dels efter det ämne eller ämnen som utbildningen 

syftar till att ge undervisningsbehörighet i samt fokusera på undervisnings-

processen och praktiska undervisningsfärdigheter i respektive inriktning 

och ämne eller ämnen. 

 

20 §    De ämnes- och ämnesdidaktiska studierna i utbildningen ska ge så-

dana kunskaper som krävs för undervisning i respektive ämne eller ämnen. 

I de fall utbildningen avser att leda till grundlärarexamen ska de ämnes- 

och ämnesdidaktiska studierna till huvuddelen fokusera på antingen 

svenska eller matematik.  

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och 

grundskolans årskurs 1–3 ska studierna särskilt ge kunskaper om grund-

läggande läs- och skrivinlärning eller matematikinlärning samt om barns 

kommunikation och språkutveckling. 

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 

4–6 ska studierna särskilt ge kunskaper om läs- och skrivutveckling eller 

matematikutveckling. 

 

21 §    Studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska fokusera på 

de moment och delmoment som är absolut nödvändiga för den kommande 

yrkesutövningen och som inte kan inhämtas inom övriga delar av 

utbildningen. Dessa är  

– skolväsendets villkor, 

– skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska vär-

deringarna och de mänskliga rättigheterna,  
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– utveckling och lärande, som ska ha ett tvärvetenskapligt perspektiv där 

kognitionsvetenskap ingår samt specialpedagogik, och 

– sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.  

 

22 §     Den verksamhetsförlagda utbildningen ska förläggas inom relevant 

verksamhet och ämne samt till minst hälften vara ämnesrelaterad.  

Anställning under studierna  

23 §    Utbildningen ska kunna kombineras med en anställning som lärare 

på deltid. 

Utbildningen enligt första stycket ska kunna anordnas under längre tid 

och i annan studietakt än vad som anges i 18 §.  

Särskilda examenskrav för grundlärarexamen och 
ämneslärarexamen samt nivå på sådana examina 

24 §    Av 6 kap. 4 § tredje stycket högskoleförordningen (1993:100) fram-

går att det i denna förordning finns avvikande bestämmelser om vilka krav 

som ska uppfyllas för grundlärarexamen och ämneslärarexamen och på 

vilken nivå sådana examina ska avläggas. 

Efter genomförd utbildning enligt denna förordning gäller de krav som 

anges i 25 § för både grundlärar- och ämneslärarexamen samt i 26 § första 

stycket för grundlärarexamen och i 27 § första stycket för ämneslärarexa-

men.  

Examina avläggs på den nivå som anges i 26 § andra stycket och 27 § 

andra stycket.  

Gemensamma krav för grundlärarexamen och ämneslärarexamen 

25 §    Examensbeskrivningarna för grundlärarexamen och ämnes-

lärarexamen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen gäller, om inte 

kraven i examensbeskrivningen är hänförliga till de delar av den utbild-

ningsvetenskapliga kärnan i 2 kap. 3 § förordningen (0000:0000) om ut-

bildning till lärare och förskollärare som inte har någon motsvarighet i 

utbildningen enligt 21 §.   

Ytterligare krav för grundlärarexamen och nivå på examen  

26 §    Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och 

grundskolans årskurs 1–3 eller mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 upp-

nås efter att den studerande, utöver sin tidigare examen enligt bilaga 1, har 

genomgått kompletterande pedagogisk utbildning om 75 högskolepoäng 

enligt denna förordning. 

En examen enligt första stycket avläggs på grundnivå.  
Den sammantagna utbildningen enligt första stycket ska anses omfatta 

ämneskunskaper i någon av de två ämneskombinationerna i 5 § andra 

stycket i den omfattning som krävs för behörighet i dessa ämnen enligt 

förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och 

förskollärare. 
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 Ytterligare krav för ämneslärarexamen och nivå på examen 

27 §    Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans års-

kurs 7–9 eller mot arbete i gymnasieskolan uppnås efter att den studerande, 

utöver sin tidigare examen enligt bilaga 1, har genomgått kompletterande 

pedagogisk utbildning om 60 högskolepoäng enligt denna förordning. 

En examen enligt första stycket avläggs på avancerad nivå i de fall ut-

bildningen avses ge undervisningsbehörighet i fler än ett ämne och på 

grundnivå i de fall utbildningen avses ge undervisningsbehörighet i ett 

ämne. 

Den sammantagna utbildningen enligt första stycket ska anses omfatta 

ämneskunskaper i ett ämne, eller i förekommande fall två ämnen, enligt 

bilaga 2 i den omfattning som krävs för behörighet i dessa ämnen enligt 

förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och 

förskollärare.  

                       

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.   

2. Förordningen tillämpas första gången vid antagningen av studenter 

för vårterminen 2022. 

3. Förordningen upphör att gälla den 1 juli 2027. 

4. En student som har fullgjort utbildning enligt denna förordning och 

som uppfyller kraven för grundlärarexamen eller ämneslärarexamen enligt 

24 och 25 §§ har rätt att få en sådan examen till och med den 30 juni 2031. 
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Bilaga 1 

Examina som ger särskild behörighet till kompletterande 

pedagogisk utbildning mot grundlärarexamen och 

ämneslärarexamen 

Huvudområdesgrupper som ger behörighet när tidigare examen är en 
generell examen  

Huvudområdes-
grupp 

Grundlärarexamen 
f, åk 1–3 och 4–6   

Ämneslärarexamen     
åk 7–9   

Ämneslärarexamen 
gymnasieskolan1 

Arkitektur X X X 

Biologi X X X 

Bioteknik X X X 

Byggteknik X X X 

Datateknik X X X 

Ekonomisk historia X X X 

Elektronik X X X 

Elektroteknik X X X 

Energiteknik X X X 

Engelska X X X 

Filosofi - - X 

Fordons- och 
farkostteknik 

X X X 

Franska - X X 

Fysik X X X 

Företagsekonomi - X X 

Geografi X X X 

Geografisk infor-
mationsteknik 

X X X 

Geovetenskap och 
naturgeografi 

X - X 

Grekiska - - X 

Historia X X X 

Industriell 
ekonomi, 
organisation och 
ledning 

X X X 

Journalistik X  - - 

Juridik och 
rättsvetenskap 

- X X 

Kemi X X X 

Kemiteknik X X X 
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 Kultur-, samhälls-, 
och ekonomisk 
geografi 

X - - 

Kulturvetenskap X - - 

Lantmäteri X X X 

Latin - - X 

Litteraturvetenskap X X X 

Maskinteknik X X X 

Matematik X X X 

Materialvetenskap 
och materialteknik 

X X X 

Medicinska 
tekniker 

X X X 

Miljöteknik  X X X 

Miljövetenskap X - X 

Molekylärbiologi X X X 

Nationalekonomi X X X 

Produktutveckling X X X 

Psykologi - - X 

Religionsvetenskap 
och teologi 

X X X 

Rymdteknik X X X 

Samhälls-
byggnadsteknik 

X X X 

Skogsvetenskap X X X 

Sociologi X X X 

Spanska - X X 

Statistik X X X 

Statsvetenskap X X X 

Svenska/Nordiska 
språk 

X X X 

Teknik X X X 

Teknisk fysik X X X 

Trä- och 
pappersteknik 

X X X 

Tyska - X X 

Väg- och 
vattenbyggnad 

X X X 

1 Behörighet ges under förutsättning att tidigare examen är på minst avancerad nivå .  

Yrkesexamen som ger behörighet 

Examen Grundlärarexamen 
f, åk 1–3 och 4–6   

Ämneslärarexamen     
åk 7–9   

Ämneslärarexamen 
gymnasieskolan 

Agronomexamen X X X 
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Civilekonomexamen - X X 

Civilingenjörs-
examen 

X X  X  

Högskoleingenjörs-
examen   

X X - 

Juristexamen - X X 

Jägmästarexamen X X X 

Psykologexamen - - X 
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 Bilaga 2 

Undervisningsbehörighet som tidigare examen enligt bilaga 1 

kan leda till efter genomförd kompletterande pedagogisk 

utbildning och erhållande av grundlärar- eller 

ämneslärarexamen 

Undervisningsämnen i grundlärarexamen 

Examen enligt bilaga 1 Förskoleklass och 
årskurs 1–3 

Årskurs 4–6 

Agronomexamen NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 
Arkitektur NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Biologi NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Bioteknik NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Byggteknik NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Civilingenjörsexamen NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Datateknik NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Ekonomisk historia Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO 

Elektronik NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Elektroteknik NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Energiteknik NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Engelska Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO 

Fordons- och farkostteknik NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Fysik NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Geografi Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO 

Geografisk informationsteknik Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO 

Geovetenskap och naturgeografi NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Historia Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO 

Högskoleingenjörsexamen NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Industriell ekonomi, organisation 
och ledning 

NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Journalistik Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO 

Jägmästarexamen NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Kemi NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Kemiteknik NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Kultur-, samhälls-, och 
ekonomisk geografi 

Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO 

Kulturvetenskap Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO 

Lantmäteri NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Litteraturvetenskap Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO 
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Maskinteknik NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Matematik NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Materialvetenskap och 
materialteknik 

NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Medicinska tekniker NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Miljöteknik NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Miljövetenskap NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Molekylärbiologi NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Nationalekonomi Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO 

Produktutveckling NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Religionsvetenskap och teologi Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO 

Rymdteknik NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Samhällsbyggnadsteknik NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Skogsvetenskap NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Sociologi Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO 

Statistik NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Statsvetenskap Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO 

Svenska/Nordiska språk Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO 

Teknik NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Teknisk fysik NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Trä- och pappersteknik NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Väg- och vattenbyggnad NO, Teknik, Matematik NO, Teknik, Matematik 

Undervisningsämnen i ämneslärarexamen 

Examen enligt bilaga 1 Årskurs 7–9 Gymnasieskolan 
Agronomexamen Biologi Biologi, Naturkunskap 

Arkitektur Matematik, Teknik Matematik, Teknik 

Biologi Biologi Biologi, Naturkunskap 

Bioteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik 

Byggteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik 

Civilekonomexamen Samhällskunskap Företagsekonomi 

Civilingenjörsexamen Matematik, Teknik Matematik, Teknik 

Datateknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik 

Ekonomisk historia Samhällskunskap Samhällskunskap 

Elektronik Matematik, Teknik Matematik, Teknik 

Elektroteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik 

Energiteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik 

Engelska Engelska Engelska 

Filosofi – Filosofi 

Fordons- och farkostteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik 

Franska Franska Franska 

Fysik Fysik Fysik 

Företagsekonomi Samhällskunskap Företagsekonomi 
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 Geografi Geografi Geografi 

Geografisk 
informationsteknik 

Geografi Geografi 

Geovetenskap och 
naturgeografi 

– Naturkunskap 

Grekiska – Grekiska 

Historia Historia Historia 

Högskoleingenjörsexamen Matematik, Teknik – 

Industriell ekonomi, 
organisation och ledning 

Matematik, Teknik Matematik, Teknik 

Juridik och rättsvetenskap Samhällskunskap Juridik 

Juristexamen Samhällskunskap Juridik 

Jägmästarexamen Biologi Biologi, Naturkunskap 

Kemi Kemi Kemi 

Kemiteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik 

Lantmäteri Matematik, Teknik Matematik, Teknik 

Latin – Latin 

Litteraturvetenskap Svenska Svenska 

Maskinteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik 

Matematik Matematik Matematik 

Materialvetenskap och 
materialteknik 

Matematik, Teknik Matematik, Teknik 

Medicinska tekniker Matematik, Teknik Matematik, Teknik 

Miljöteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik 

Miljövetenskap – Naturkunskap 

Molekylärbiologi Biologi Biologi 

Nationalekonomi Samhällskunskap Samhällskunskap 

Produktutveckling Matematik, Teknik Matematik, Teknik 

Psykologexamen – Psykologi 

Psykologi – Psykologi 

Religionsvetenskap och 
teologi 

Religionskunskap Religionskunskap 

Rymdteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik 

Samhällsbyggnadsteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik 

Skogsvetenskap Biologi, Naturkunskap Biologi, Naturkunskap 

Sociologi Samhällskunskap Samhällskunskap 

Spanska Spanska Spanska 

Statistik Matematik Matematik 

Statsvetenskap Samhällskunskap Samhällskunskap 

Svenska/Nordiska språk Svenska Svenska 

Teknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik 

Teknisk fysik Matematik, Teknik Matematik, Teknik 

Trä- och pappersteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik 

Tyska Tyska Tyska 
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Väg- och vattenbyggnad Matematik, Teknik Matematik, Teknik 
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 1.3 Förslag till förordning om ändring i 

högskoleförordningen (1993:100) 

Härigenom föreskrivs i fråga om högskoleförordningen (1993:100)1 

dels att bilaga 4 ska upphöra att gälla,  

dels att 6 kap. 4, 5 och 18 §§ och bilaga 2 ska ha följande lydelse.  

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 kap. 

4 §2 

Inom utbildningen får bara de examina avläggas som anges i bilaga 2 till 

denna förordning (examensordningen). 

 I examensordningen anges det på 

vilken nivå en viss examen ska av-

läggas och vilka krav som ska upp-

fyllas för en viss examen (examens-

beskrivning). 

Det finns avvikande bestämmelser 

om vilka krav som ska uppfyllas för 

förskollärarexamen, grundlärar-

examen, ämneslärarexamen och 

yrkeslärarexamen och på vilken nivå 

sådana examina ska avläggas i  

– förordningen (2011:686) om 

kompletterande pedagogisk utbild-

ning som leder till ämneslärarexa-

men,  

– förordningen (2011:689) om 

vissa behörighetsgivande examina 

för legitimation som lärare och 

förskollärare och om högskole-

utbildningar för vidareutbildning av 

lärare och pedagogisk personal 

inom förskolan som leder till lärar- 

eller förskollärarexamen, 

– förordningen (2016:705) om 

kompletterande pedagogisk utbild-

ning som leder till ämneslärarexa-

men för personer som har en examen 

på forskarnivå, och 

– förordningen (0000:0000) om 

försöksverksamhet med komplette-

rande pedagogisk utbildning som 

 

1 Förordningen omtryckt 1998:1003. 

Senaste lydelse av bilaga 4 2017:893.  
2 Senaste lydelse 2006:1053. 
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leder till grundlärarexamen eller 

ämneslärarexamen. 

5 §3 

I examensordningen anges det på 

vilken nivå en viss examen ska av-

läggas och vilka krav som ska upp-

fyllas för en viss examen (examens-

beskrivning). 

 

 

 

Utöver vad som anges i examens-

beskrivningen för ämneslärarexa-

men framgår det av bilaga 4 vilka 

ämnen som får kombineras för en 

sådan examen. 

För förskollärarexamen, grundlä-

rarexamen, ämneslärarexamen och 

yrkeslärarexamen finns krav på den 

utbildning som ska leda fram till 

dessa examina i förordningen 

(0000:0000) om utbildning till 

lärare och förskollärare. 

 

 

  

18 §4 

Betyg ska sättas på en genom-

gången kurs om inte högskolan före-

skriver något annat. Högskolan får 

föreskriva vilket betygssystem som 

ska användas. För en helt eller del-

vis verksamhetsförlagd kurs inom 

utbildning som leder till förskollä-

rar-, grundlärar-, ämneslärar- eller 

yrkeslärarexamen, ska dock alltid 

fler än ett betygssteg användas för 

ett godkänt resultat. Detta gäller 

bara om den verksamhetsförlagda 

delen av kursen omfattar mer än tre 

högskolepoäng. 

Betyg ska sättas på en genom-

gången kurs om inte högskolan före-

skriver något annat. Högskolan får 

föreskriva vilket betygssystem som 

ska användas.  

Det finns särskilda bestämmelser 

om betyg för en helt eller delvis verk-

samhetsförlagd kurs inom utbild-

ning som leder till förskollärar-, 

grundlärar-, ämneslärar- eller yr-

keslärarexamen i förordningen 

(0000:0000) om utbildning till 

lärare och förskollärare. 

Ett betyg enligt första eller andra stycket ska beslutas av en av högskolan 

särskilt utsedd lärare (examinator). 

                       

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.   

2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om utbildning som bedrivs 

och examina som utfärdas efter utgången av december 2021. 

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som bedrivs och 

för examina som utfärdas före den 1 januari 2022. 

 

 

 

 

 

 

3 Senaste lydelse 2010:544.  
4 Senaste lydelse 2014:371 
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Nuvarande lydelse 

Bilaga 25 

EXAMENSORDNING 

----------------------------------------------------------------------------------------  

4. Examensbeskrivningar 

----------------------------------------------------------------------------------------  

EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

YRKESEXAMINA 

----------------------------------------------------------------------------------------  

Förskollärarexamen 

Omfattning 

Förskollärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 

210 högskolepoäng. 

För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: studier 

inom det förskolepedagogiska området om 120 högskolepoäng, utbild-

ningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd ut-

bildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet. 

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till 

kommande yrkesutövning och omfatta följande: 

– skolväsendets historia, organisation och villkor samt förskolans värde-

grund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de 

mänskliga rättigheterna, 

– läroplansteori och didaktik, 

– vetenskapsteori och forskningsmetodik, 

– utveckling, lärande och specialpedagogik, 

– sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, 

– uppföljning och analys av lärande och utveckling, och 

– utvärdering och utvecklingsarbete. 

Mål 

---------------------------------------------------------------------------------------  

 

5 Senaste lydelse 2020:766 
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Yrkeslärarexamen 

Omfattning 

Yrkeslärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 

högskolepoäng. 

För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: utbild-

ningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd ut-

bildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och 

ämne. 

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till 

kommande yrkesutövning och omfatta följande: 

– skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värde-

grund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de 

mänskliga rättigheterna, 

– läroplansteori och didaktik, 

– vetenskapsteori och forskningsmetodik, 

– utveckling, lärande och specialpedagogik, 

– sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, 

– bedömning och betygssättning, och 

– utvärdering och utvecklingsarbete. 

Mål 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ ELLER AVANCERAD NIVÅ 

Grundlärarexamen 

Omfattning  

Grundlärarexamen ges med tre inriktningar. Grundlärarexamen med inrikt-

ning mot arbete i fritidshem avläggs på grundnivå och uppnås efter att stu-

denten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. Grundlärarexamen 

med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 

och grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–

6 avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten fullgjort 

kursfordringar om 240 högskolepoäng. 

För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: ämnes- 

och ämnesdidaktiska studier med relevans för undervisning i något av skol-

väsendets ämnen för vilket det finns en fastlagd kursplan, utbildningsve-

tenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning 

om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne. 

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska ämnes- 

och ämnesdidaktiska studier omfatta 90 högskolepoäng, varav 60 högsko-
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 lepoäng inom det fritidspedagogiska området och 30 högskolepoäng i ett 

eller två praktiska eller estetiska ämnen. 

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och 

grundskolans årskurs 1–3 ska ämnes- och ämnesdidaktiska studier omfatta 

165 högskolepoäng i svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande 

ämnen, naturorienterande ämnen och teknik. För svenska och matematik 

krävs minst 30 högskolepoäng i vardera ämne och för engelska krävs minst 

15 högskolepoäng. Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ska 15 

högskolepoäng utgöra ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning. 

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 

4–6 ska ämnes- och ämnesdidaktiska studier omfatta 165 högskolepoäng i 

svenska, matematik, engelska och ett valbart fördjupningsområde. För 

svenska, engelska och matematik krävs minst 30 högskolepoäng i vardera 

ämnet. Därutöver krävs 30 högskolepoäng i något av de av studenten val-

bara områdena: 

1. naturorienterande ämnen och teknik, 

2. samhällsorienterande ämnen, eller 

3. ett eller två praktiska eller estetiska ämnen. 

Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ska 15 högskolepoäng ut-

göra ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning. 

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till 

kommande yrkesutövning och omfatta följande: 

– skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värde-

grund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de 

mänskliga rättigheterna, 

– läroplansteori och didaktik, 

– vetenskapsteori och forskningsmetodik, 

– utveckling, lärande och specialpedagogik, 

– sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, 

– bedömning och betygssättning, och 

– utvärdering och utvecklingsarbete. 

Mål 

För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som 

krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som 

utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för an-

nan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge be-

hörighet.  

Kunskap och förståelse  

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten 

– visa sådana kunskaper inom det fritidspedagogiska området och sådana 

ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och ut-

vecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen, 

– visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik 

som krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedagogiska områ-

det och inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutöv-

ningen i övrigt, 

– visa kunskap om barns kommunikation och språkutveckling samt visa 

kännedom om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning, 
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– visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser, 

– visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa 

forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och be-

prövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, och 

– visa kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling. 

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och 

grundskolans årskurs 1–3 ska studenten 

– visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings- 

och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen, 

– visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik 

som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som ut-

bildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt, 

– visa fördjupad kunskap om grundläggande läs-, skriv- och matematik-

inlärning och om barns kommunikation och språkutveckling, 

– visa kännedom om praktiska och estetiska läroprocesser, 

– visa kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forsk-

ningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, och 

– visa fördjupad kunskap om bedömning av elevers lärande och ut-

veckling. 

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 

4–6 ska studenten 

– visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings- 

och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen, 

– visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik 

som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som ut-

bildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt, 

– visa fördjupad kunskap om läs-, skriv- och matematikutveckling, 

– visa kännedom om praktiska och estetiska läroprocesser, 

– visa kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forsk-

ningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, och 

– visa fördjupad kunskap i bedömning och betygssättning. 

För grundlärarexamen ska studenten också 

– visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsätt-

ningar som krävs för yrkesutövningen, 

– visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering 

och ledarskap, och 

– visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, 

läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kän-

nedom om skolväsendets historia. 

Färdighet och förmåga 

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten 

– visa fördjupad förmåga att stimulera till lärande och utveckling genom 

att erbjuda barnen en meningsfull och innehållsrik fritid, 

– visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och 

reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsre-

sultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och 

kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet, och 
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 – visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive 

metodik som krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedago-

giska området och inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för 

yrkesutövningen i övrigt.  

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och 

grundskolans årskurs 1–3 och för grundlärarexamen med inriktning mot 

arbete i grundskolans årskurs 4–6 ska studenten 

– visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, syste-

matisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta 

forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverk-

samheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet, och 

– visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive 

metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen 

som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt. För 

grundlärarexamen ska studenten också 

– visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära 

och utvecklas, 

– visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att 

stimulera varje elevs lärande och utveckling, 

– visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, ge-

nomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verk-

samheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och 

utveckling, 

– visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra tillgodose ele-

vers behov av specialpedagogiska insatser, inbegripet specialpedagogiska 

insatser för elever med neuropsykiatriska svårigheter, 

– visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma ele-

vers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och infor-

mera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare, 

– visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbe-

gripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska vär-

deringarna, 

– visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan 

kränkande behandling av elever, 

– visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- 

och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten, 

– visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör iden-

titet, sexualitet och relationer, – visa kommunikativ förmåga i lyssnande, 

talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten, 

– visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pe-

dagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och 

digitala miljöers roll för denna, och 

– visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdig-

heter som är värdefulla för yrkesutövningen. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

--------------------------------------------------------------------------------------  
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Ämneslärarexamen 

Omfattning 

Ämneslärarexamen ges med två inriktningar. Ämneslärarexamen med in-

riktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 avläggs på avancerad nivå 

och uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 240 eller, när 

så krävs, 270 högskolepoäng. Ämneslärarexamen med inriktning mot ar-

bete i gymnasieskolan avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att stu-

denten har fullgjort kursfordringar om 300 eller, när så krävs, 330 högsko-

lepoäng.  

För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: ämnes- 

och ämnesdidaktiska studier med relevans för undervisning i något av skol-

väsendets ämnen för vilket det finns en fastlagd kurs- eller ämnesplan, ut-

bildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsför-

lagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet 

och ämne. 

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 

7–9 ska utbildningen omfatta ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 165 

högskolepoäng i två undervisningsämnen eller 195 högskolepoäng i tre 

undervisningsämnen. Examen ska dock omfatta ämnes- och ämnesdidak-

tiska studier om 195 högskolepoäng i två undervisningsämnen när två av 

undervisningsämnena svenska, samhällskunskap eller musik ingår i utbild-

ningen. Examen får vidare omfatta ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 

195 högskolepoäng i två undervisningsämnen om undervisningsämnet bild 

eller musik ingår i utbildningen. Av de ämnes- och ämnesdidaktiska 

studierna ska 15 högskolepoäng utgöra ämnesrelaterad verksamhetsförlagd 

utbildning. Utbildningen ska omfatta minst en fördjupning om 90 högsko-

lepoäng i relevant ämne eller ämnesområde. För varje övrigt ämne som 

ingår i examen krävs minst 45 högskolepoäng om examen omfattar tre 

undervisningsämnen och minst 60 högskolepoäng om examen omfattar två 

undervisningsämnen. När svenska, samhällskunskap eller musik ingår 

krävs dock alltid 90 högskolepoäng inom de ämnesområden som är rele-

vanta för dessa ämnen.   

Inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer. 

För ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan ska utbild-

ningen omfatta ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 225 eller, när så 

krävs, 255 högskolepoäng i två undervisningsämnen. Av de ämnes- och 

ämnesdidaktiska studierna ska 15 högskolepoäng utgöra ämnesrelaterad 

verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen ska omfatta en fördjupning 

om 120 högskolepoäng i relevant ämne eller ämnesområde och en fördjup-

ning om 90 högskolepoäng. När svenska, samhällskunskap eller musik in-

går krävs dock alltid 120 högskolepoäng inom de ämnesområden som är 

relevanta för dessa ämnen. 

Inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer. 

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till 

kommande yrkesutövning och omfatta följande: 

– skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värde-

grund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de 

mänskliga rättigheterna, 
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 – läroplansteori och didaktik, 

– vetenskapsteori och forskningsmetodik, 

– utveckling, lärande och specialpedagogik, 

– sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, 

– bedömning och betygssättning, och 

– utvärdering och utvecklingsarbete. 

Mål 

För ämneslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som 

krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som 

utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för an-

nan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge be-

hörighet. 

Kunskap och förståelse 

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7–9 ska studen-

ten 

– visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegri-

pet såväl överblick över ämnesstudiernas huvudområde som fördjupade 

kunskaper inom vissa delar av detta område och insikt i aktuellt forsknings- 

och utvecklingsarbete.  

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska 

studenten 

– visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegri-

pet såväl brett kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsent-

ligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och fördjupad 

insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. 

För ämneslärarexamen ska studenten också 

– visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik 

som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som ut-

bildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser 

samt visa kännedom om vuxnas lärande, 

– visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvan-

titativa forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan veten-

skaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutöv-

ningen, 

– visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, 

behov och förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen 

avser, 

– visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering 

och ledarskap, 

– visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, 

läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kän-

nedom om skolväsendets historia, och 

– visa fördjupad kunskap om bedömning och betygssättning. 

Färdighet och förmåga 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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Kompletterande pedagogisk utbildning 

En student som har gått igenom kompletterande pedagogisk utbildning kan 

avlägga ämneslärarexamen på grundnivå eller avancerad nivå. I förord-

ningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till 

ämneslärarexamen och förordningen (2016:705) om kompletterande peda-

gogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en 

examen på forskarnivå finns det bestämmelser om de krav som studenten 

ska uppfylla för en sådan examen. 

EXAMINA PÅ FORSKARNIVÅ 

----------------------------------------------------------------------------------------  
 

Föreslagen lydelse 

 

Bilaga 2 

EXAMENSORDNING 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Examensbeskrivningar 

----------------------------------------------------------------------------------------  

EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ 

----------------------------------------------------------------------------------------  

YRKESEXAMINA 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Förskollärarexamen 

Omfattning 

Förskollärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 

210 högskolepoäng. 

Mål 

---------------------------------------------------------------------------------------  
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Yrkeslärarexamen 

Omfattning 

Yrkeslärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 

högskolepoäng. 

Mål 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ ELLER AVANCERAD NIVÅ 

Grundlärarexamen 

Omfattning  

Grundlärarexamen ges med tre inriktningar.  

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem avläggs på 

grundnivå och uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 

högskolepoäng.  

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grund-

skolans årskurs 1–3 och grundlärarexamen med inriktning mot arbete i 

grundskolans årskurs 4–6 avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att 

studenten fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng. 

Mål 

För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som 

krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som 

utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för 

annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge 

behörighet.  

Kunskap och förståelse  

För grundlärarexamen oavsett inriktning ska studenten 

– visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsätt-

ningar som krävs för yrkesutövningen, 

– visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering 

och ledarskap, och 

– visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, 

läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kän-

nedom om skolväsendets historia. 

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studen-

ten dessutom 
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– visa sådana kunskaper inom det fritidspedagogiska området och sådana 

ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och ut-

vecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen, 

– visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik 

som krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedagogiska områ-

det och inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutöv-

ningen i övrigt, 

– visa kunskap om barns kommunikation och språkutveckling samt visa 

kännedom om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning, 

– visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser, 

– visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa 

forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och be-

prövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, och 

– visa kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling. 

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskolan och grund-

skolans årskurs 1–3 samt 4–6 ska studenten dessutom  

– visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings- 

och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen, 

– visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik 

som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som ut-

bildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt, 

– visa kännedom om praktiska och estetiska läroprocesser, och 

– visa kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forsk-

ningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen. 

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskolan och grund-

skolans årskurs 1–3 ska studenten dessutom  

– visa fördjupad kunskap om grundläggande läs-, skriv- och ma-

tematikinlärning och om barns kommunikation och språkutveckling, och 

– visa fördjupad kunskap om bedömning av elevers lärande och utveck-

ling. 

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans 4–6 ska 

studenten dessutom  

– visa fördjupad kunskap om läs-, skriv- och matematikutveckling, och 

– visa fördjupad kunskap i bedömning och betygssättning. 

Färdighet och förmåga 

För grundlärarexamen oavsett inriktning ska studenten 

– visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära 

och utvecklas, 

– visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att 

stimulera varje elevs lärande och utveckling, 

– visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, ge-

nomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verk-

samheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och 

utveckling, 

– visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra tillgodose ele-

vers behov av specialpedagogiska insatser, inbegripet specialpedagogiska 

insatser för elever med neuropsykiatriska svårigheter,  
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 – visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma ele-

vers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och infor-

mera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare, 

–  visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbe-

gripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska vär-

deringarna, 

– visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan 

kränkande behandling av elever, 

– visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- 

och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten, 

– visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör iden-

titet, sexualitet och relationer,   

– visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd 

för den pedagogiska verksamheten, 

– visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pe-

dagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och 

digitala miljöers roll för denna, och 

– visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdig-

heter som är värdefulla för yrkesutövningen. 

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studen-

ten dessutom  

– visa fördjupad förmåga att stimulera till lärande och utveckling genom 

att erbjuda barnen en meningsfull och innehållsrik fritid, 

– visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och 

reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsre-

sultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och 

kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet, och 

– visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive 

metodik som krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedago-

giska området och inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för 

yrkesutövningen i övrigt. 

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskolan och grund-

skolans årskurs 1–3 samt 4–6 ska studenten dessutom 

– visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, syste-

matisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta 

forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverk-

samheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet, och 

– visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive 

metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen 

som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

--------------------------------------------------------------------------------------  

Ämneslärarexamen 

Omfattning 

Ämneslärarexamen ges med två inriktningar.  
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Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–

9 avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten har fullgjort 

kursfordringar om 240 eller, när så krävs, 270 högskolepoäng. 

 Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan avläggs 

på avancerad nivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursford-

ringar om 300 eller, när så krävs, 330 högskolepoäng.  

Mål 

För ämneslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som 

krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som 

utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för 

annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge 

behörighet. 

Kunskap och förståelse 

För ämneslärarexamen oavsett inriktning ska studenten 

– visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik 

som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som ut-

bildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser 

samt visa kännedom om vuxnas lärande, 

– visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvan-

titativa forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan veten-

skaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutöv-

ningen, 

– visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, 

behov och förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen 

avser, 

– visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering 

och ledarskap, 

– visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, 

läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kän-

nedom om skolväsendets historia, och 

– visa fördjupad kunskap om bedömning och betygssättning. 

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7–9 ska stu-

denten dessutom 

– visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegri-

pet såväl överblick över ämnesstudiernas huvudområde som fördjupade 

kunskaper inom vissa delar av detta område och insikt i aktuellt forsknings- 

och utvecklingsarbete. 

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska 

studenten dessutom 

– visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegri-

pet såväl brett kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsent-

ligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och fördjupad 

insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. 

Färdighet och förmåga 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.4 Förslag till förordning om ändring i 

studiestödsförordningen (2000:655)  

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 10 § studiestödsförordningen (2000:655) 

ska ha följande lydelse.  

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 

10 §1

 

Det högre bidragsbeloppet enligt 

3 kap. 13 § studiestödslagen 

(1999:1395) får lämnas för studier 

på kompletterande pedagogisk ut-

bildning som leder till ämneslärar-

examen. 

Det högre bidragsbeloppet enligt 

3 kap. 13 § studiestödslagen 

(1999:1395) får lämnas för studier 

på kompletterande pedagogisk ut-

bildning som leder till grundlä-

rarexamen eller ämneslärar-

examen. 

Det högre bidragsbeloppet lämnas inom ramen för anvisade medel och 

i den ordning som ansökningarna kommer in till Centrala studiestöds-

nämnden. 

                       

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.   

2. Förordningen tillämpas för studiemedel som lämnas för tid från och 

med den 1 januari 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Senaste lydelse 2018:526. 
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1.5 Förslag till förordning om ändring i 

förordningen (2011:326) om behörighet och 

legitimation för lärare och förskollärare  

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2011:326) om behörighet 

och legitimation för lärare och förskollärare1  

dels att 2 kap. 3, 3 a, 6–7 a, 23, 31 a och 34 §§ ska ha följande lydelse,  

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 34 a §, av följande lydelse.  

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 

3 §2

 

Behörig att undervisa i grundskolans årskurs 1–3 är den som har avlagt 

    1. grundlärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen 

(1993:100) med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans 

årskurs 1–3, 

    2. en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för arbete i 

minst en av årskurserna 1–3 i grundskolan, eller 

    3. en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt denna 

förordning, om han eller hon genom att ha kompletterat sin utbildning 

har fått kunskaper och förmågor som motsvarar kraven för en examen 

som avses i 1. 

En lärare som avses i första 

stycket är endast behörig att under-

visa i den eller de årskurser och i 

det eller de ämnen som omfattas av 

lärarens utbildning. En lärare som 

avses i första stycket är dock endast 

behörig att undervisa i svenska som 

andraspråk om läraren i sin utbild-

ning har fullgjort 30 

högskolepoäng eller motsvarande 

omfattning i ämnet. 

En lärare som avses i första 

stycket är endast behörig att under-

visa i den eller de årskurser och i 

det eller de ämnen som omfattas av 

lärarens utbildning. En lärare som 

avses i första stycket är dock endast 

behörig att undervisa i svenska som 

andraspråk om läraren i sin utbild-

ning har fullgjort  

1. 30 högskolepoäng eller mot-

svarande omfattning i ämnet, eller  

2. 15 högskolepoäng eller mot-

svarande omfattning i ämnet om 

läraren samtidigt är behörig att 

undervisa i ämnet svenska i års-

kurs 1–3. 

  

3 a §1  

En lärare som är behörig att undervisa i ett eller flera ämnen enligt 3 § 

är även behörig att undervisa i grundskolans årskurs 1–3 i ytterligare ett 

eller flera ämnen, om läraren genom att ha kompletterat sin behörighet 
 

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2013:352. 
2 Senaste lydelse 2013:694. 
1 Senaste lydelse 2013:694. 
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 enligt nämnda bestämmelse med ytterligare utbildning har fullgjort äm-

nesstudier i detta eller dessa ämnen i den omfattning som anges i andra 

stycket. 

Ämnesstudier som avses i första stycket ska omfatta 

1. minst 30 högskolepoäng eller 

motsvarande omfattning i ämnet 

svenska, svenska som andraspråk 

eller matematik, 

1. minst 30 högskolepoäng eller 

motsvarande omfattning i ämnet 

svenska eller matematik, 

2. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett eller 

minst 15 högskolepoäng eller motsvarande omfattning vardera i två av 

ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller 

slöjd, 

3. minst 15 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i samhällso-

rienterande ämnen i huvudsak jämnt fördelade mellan dessa ämnen, 

4. minst 15 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i naturorien-

terande ämnen och teknik i huvudsak jämnt fördelade mellan dessa äm-

nen, 

 5. minst 30 högskolepoäng eller 

motsvarande omfattning i ämnet 

svenska som andraspråk eller minst 

15 högskolepoäng eller motsva-

rande omfattning i ämnet om lära-

ren samtidigt är behörig att under-

visa i ämnet svenska i årskurs 1–3, 

5. minst 7,5 högskolepoäng eller 

motsvarande omfattning i ett av de 

ämnen som avses i 3 eller 4, eller 

6. minst 15 högskolepoäng eller 

motsvarande omfattning i ett annat 

ämne än som avses i 1, 2, 3, 4 eller 

5. 

6. minst 7,5 högskolepoäng eller 

motsvarande omfattning i ett av de 

ämnen som avses i 3 eller 4, eller 

7. minst 15 högskolepoäng eller 

motsvarande omfattning i ett annat 

ämne än som avses i 1, 2, 3, 4 

eller 5. 

 

6 §2 

Behörig att undervisa i grundskolans årskurs 4–6 är den som har avlagt 

1. grundlärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen 

(1993:100) med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6, 

2. grundlärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen med in-

riktning mot arbete i fritidshem, 

3. ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen med in-

riktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9, 

4. en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för arbete i 

minst en av årskurserna 4–6 i grundskolan, eller 

5. en äldre examen än som avses i 3 och som är avsedd för arbete i 

minst en av årskurserna 7–9 i grundskolan. 

En lärare som avses i första 

stycket är endast behörig att under-

visa i det eller de ämnen som om-

fattas av lärarens examen. En lärare 

En lärare som avses i första 

stycket är endast behörig att under-

visa i det eller de ämnen som om-

fattas av lärarens examen. En lärare 

 

2 Senaste lydelse 2013:694. 
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som avses i första stycket 4 är 

dessutom endast behörig att under-

visa i den eller de årskurser som 

omfattas av lärarens examen. En lä-

rare som avses i första stycket är 

dock endast behörig att undervisa i 

svenska som andraspråk om läraren 

i sin examen har fullgjort 30 hög-

skolepoäng eller motsvarande om-

fattning i ämnet. 

som avses i första stycket 4 är 

dessutom endast behörig att under-

visa i den eller de årskurser som 

omfattas av lärarens examen. En lä-

rare som avses i första stycket är 

dock endast behörig att undervisa i 

svenska som andraspråk om läraren 

i sin examen har fullgjort 30 hög-

skolepoäng eller motsvarande om-

fattning i ämnet eller 15 högskole-

poäng eller motsvarande omfatt-

ning i ämnet om läraren samtidigt 

är behörig att undervisa i ämnet 

svenska i årskurs 4–6.  

  

7 §3 

Behörig att undervisa i grundskolans årskurs 4–6 är, utöver vad som 

följer av 6 §, den som har avlagt en examen som ger behörighet att bed-

riva undervisning enligt denna förordning, om han eller hon genom att 

ha kompletterat sin behörighet att undervisa som lärare med ytterligare 

utbildning har fullgjort ämnesstudier om minst 30 högskolepoäng eller 

motsvarande omfattning vardera i ämnena svenska, matematik och eng-

elska. 

Därutöver ska läraren ha fullgjort ämnesstudier om 

1. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i samhällso-

rienterande ämnen i huvudsak jämnt fördelade mellan dessa ämnen, 

2. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i naturorien-

terande ämnen och teknik i huvudsak jämnt fördelade mellan dessa äm-

nen, 

3. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett eller 

minst 15 högskolepoäng eller motsvarande omfattning vardera i två av 

ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller 

slöjd, eller 

4. minst 30 högskolepoäng eller 

motsvarande omfattning i svenska 

som andraspråk. 

4. minst 30 högskolepoäng eller 

motsvarande omfattning i svenska 

som andraspråk eller minst 15 hög-

skolepoäng eller motsvarande om-

fattning i ämnet om läraren samti-

digt är behörig att undervisa i äm-

net svenska i årskurs 4–6. 

Behörighet enligt första stycket omfattar bara ämnena svenska, mate-

matik och engelska samt det eller de ämnen som avses i första stycket 1, 

2, 3 eller 4 om lärarens utbildning i detta eller dessa ämnen har den om-

fattning som krävs enligt respektive punkt. 

  
  

 

3 Senaste lydelse 2013:694. 
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 7 a §4 

En lärare som är behörig att undervisa i ett eller flera ämnen enligt 6 § 

1, 3, 4 eller 5 eller 7 § är även behörig att undervisa i grundskolans års-

kurs 4–6 i ytterligare ett eller flera ämnen, om läraren genom att ha kom-

pletterat sin behörighet enligt nämnda bestämmelser med ytterligare ut-

bildning har fullgjort ämnesstudier i detta eller dessa ämnen i den om-

fattning som anges i andra stycket. 

Ämnesstudier som avses i första stycket ska omfatta 

1. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i samhällso-

rienterande ämnen i huvudsak jämnt fördelade mellan dessa ämnen, 

2. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i naturorien-

terande ämnen och teknik i huvudsak jämnt fördelade mellan dessa äm-

nen, 

3. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett eller 

minst 15 högskolepoäng eller motsvarande omfattning vardera i två av 

ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller 

slöjd, 

4. minst 7,5 högskolepoäng eller 

motsvarande omfattning i ett av de 

ämnen som avses i 1 eller 2, eller 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. minst 30 högskolepoäng eller 

motsvarande omfattning i ett annat 

ämne än som avses i 1, 2, 3 eller 4. 

4. minst 7,5 högskolepoäng eller 

motsvarande omfattning i ett av de 

ämnen som avses i 1 eller 2,  

5. minst 30 högskolepoäng eller 

motsvarande omfattning i ämnet 

svenska som andraspråk eller minst 

15 högskolepoäng eller motsva-

rande omfattning i ämnet om lära-

ren samtidigt är behörig att under-

visa i ämnet svenska i årskurs 4–6, 

eller 

6. minst 30 högskolepoäng eller 

motsvarande omfattning i ett annat 

ämne än som avses i 1, 2, 3, 4 

eller 5.  

23 § 

Statens skolverk får meddela föreskrifter om vad som krävs för att en 

lärares kompetens ska vara relevant för ett ämne enligt 22 §. 

Ett ämne som avses i första 

stycket får inte vara ett ämne som 

anges i bilaga 4 till högskoleförord-

ningen. 

Ett ämne som avses i första 

stycket får inte vara ett ämne som 

anges i 4 kap. förordningen 

(0000:0000) om utbildning till 

lärare och förskollärare. 

  

31 a §5  

Behörig att undervisa i kommunal vuxenutbildning i svenska för in-

vandrare är den som har avlagt  

1. ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen 

(1993:100) med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 eller 

 

4 Senaste lydelse 2013:694. 
5 Senaste lydelse 2016:450.  
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med inriktning mot arbete i gymnasieskolan om examen omfattar ämnet 

svenska som andraspråk,  

2. en äldre examen än som avses 

i 1 och som är avsedd för undervis-

ning i ämnet svenska som andra-

språk, eller 

2. grundlärarexamen enligt bi-

laga 2 till högskoleförordningen 

(1993:100) med inriktning mot ar-

bete i grundskolans årskurs 1–3 

eller med inriktning mot arbete i 

grundskolans 4–6 om examen 

omfattar 30 högskolepoäng i ämnet 

svenska som andraspråk.  

 3. en äldre examen än som avses 

i 1 eller 2 och som är avsedd för 

undervisning i ämnet svenska som 

andraspråk, eller 

3. en examen som ger behörighet 

att bedriva undervisning enligt 

denna förordning, om han eller hon 

genom att ha kompletterat sin behö-

righet att undervisa som lärare med 

ytterligare utbildning har fullgjort 

ämnesstudier om minst 30 högsko-

lepoäng eller motsvarande omfatt-

ning i ämnet svenska som andra-

språk. 

4. en examen som ger behörighet 

att bedriva undervisning enligt 

denna förordning, om han eller hon 

genom att ha kompletterat sin behö-

righet att undervisa som lärare med 

ytterligare utbildning har fullgjort 

ämnesstudier om minst 30 högsko-

lepoäng eller motsvarande omfatt-

ning i ämnet svenska som andra-

språk. 

 

34 § 

Behörig att undervisa i modersmål är den som har avlagt 

1. ämneslärarexamen enligt bi-

laga 2 till högskoleförordningen 

(1993:100) med inriktning mot ar-

bete i grundskolans årskurs 7–9 

eller med inriktning mot arbete i 

gymnasieskolan om examen omfat-

tar modersmålet som ett ämne, 

2. en äldre examen än som avses 

i 1 och som är avsedd för undervis-

ning i modersmålet, eller 

3. en examen som ger behörighet 

att bedriva undervisning enligt 

denna förordning, om han eller hon 

genom att ha kompletterat sin behö-

righet att undervisa som lärare med 

ytterligare utbildning har fullgjort 

ämnesstudier om minst 30 högsko-

lepoäng eller motsvarande omfatt-

ning i modersmålet. 

1. en examen som ger behörighet 

att bedriva undervisning som lä-

rare enligt denna förordning om 

examen är avsedd för undervisning 

i ämnet modersmål, 

 

 

 

 

 

2. en examen som ger behörighet 

att bedriva undervisning enligt 

denna förordning, om han eller hon 

genom att ha kompletterat sin behö-

righet att undervisa som lärare med 

ytterligare utbildning har fullgjort 

ämnesstudier om minst 30 högsko-

lepoäng eller motsvarande omfatt-

ning i modersmålet. 

  

 34 a § 

Behörig att undervisa i moders-

mål är, utöver vad som följer av 

34 §, den som har en examen som 
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 ger behörighet att bedriva under-

visning enligt denna förordning, 

om han eller hon genom att ha kom-

pletterat sin behörighet att under-

visa som lärare med ytterligare ut-

bildning har fullgjort ämnesstudier 

om minst 30 högskolepoäng eller 

motsvarande i språkdidaktik med 

inriktning mot undervisning i äm-

net modersmål.  

                       

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.   

2. Bestämmelserna tillämpas på studier som har fullgjorts den 1 januari 

2022 eller senare.  

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för studier som har fullgjorts 

före den 31 december 2021. 
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1.6 Förslag till förordning om ändring i 

förordningen (2011:686) om kompletterande 

pedagogisk utbildning som leder till 

ämneslärarexamen  

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2011:686) om 

kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen  

dels att 13 och 14 §§ ska upphöra att gälla,  

dels att rubriken närmast före 8 § ska utgå, 

dels att 1–7 och 9–12 §§, rubriken närmast före 1 §, rubriken närmast 

före 2 §, rubriken närmast före 3 §, rubriken närmast efter 3 §, rubriken 

närmast före 8 § och rubriken närmast före 9 § ska ha följande lydelse,  

dels att det ska införas fem nya paragrafer 1 a–1 c, 9 a och 9 b §§, och 

närmast före 1 a, 4, 5 och 9 a–12 §§ och närmast efter 7 § nya rubriker av 

följande lydelse.   

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Tillämpningsområde Inledande bestämmelser 

1 § 

I denna förordning finns det be-

stämmelser om högskoleutbildning 

på grundnivå och avancerad nivå. 

Utbildningen syftar till att komplet-

tera tidigare tillägnade ämneskun-

skaper i andra undervisningsämnen 

än yrkesämnen för att studenten ska 

kunna avlägga ämneslärarexamen 

enligt bilaga 2 till högskoleförord-

ningen (1993:100). Utbildningen 

benämns kompletterande pedago-

gisk utbildning. 

I denna förordning finns det be-

stämmelser om högskoleutbildning 

på grundnivå och avancerad nivå 

som syftar till att komplettera tidi-

gare tillägnade ämneskunskaper i 

andra undervisningsämnen än yr-

kesämnen, för att studenten ska 

kunna avlägga ämneslärarexamen 

enligt bilaga 2 till högskoleförord-

ningen (1993:100).  

 

 

Med högskolor avses i denna för-

ordning även universitet. 

 

Förhållandet till annan reglering 

 1 a §     

Av 6 kap. 4 § första och andra 

styckena högskoleförordningen 

(1993:100) framgår dels att bara 

de examina som anges i bilaga 2 till 

förordningen (examensordningen) 

får avläggas inom högskoleutbild-

ning, dels att det i examensord-

ningen anges på vilken nivå en viss 

examen ska avläggas och vilka krav 
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 som ska uppfyllas för en viss 

examen (examensbeskrivning).  

Av 6 kap. 4 § tredje stycket 

samma förordning framgår att det 

finns avvikande bestämmelser om 

vilka krav som ska uppfyllas för 

grundlärarexamen och ämneslä-

rarexamen och på vilken nivå såd-

ana examina ska avläggas i denna 

förordning. 

 

1 b §     

Av 6 kap. 5 § högskoleförord-

ningen (1993:100) framgår att det 

för grundlärarexamen och ämnes-

lärarexamen finns krav på den ut-

bildning som ska leda fram till 

dessa examina i förordningen 

(0000:000) om utbildning till 

lärare och förskollärare.  

Av examensbeskrivningen i bi-

laga 2 till högskoleförordningen 

för dessa examina framgår att det 

för ämneslärarexamen finns två in-

riktningar.  

I förordningen (2011:326) om 

behörighet och legitimation för lä-

rare och förskollärare finns be-

stämmelser om vilken behörighets-

grundande utbildning som krävs 

för att undervisa i olika ämnen och 

ämnesområden. 

 

1 c §    

Högskoleförordningen 

(1993:100) och förordningen 

(0000:0000) om utbildning till 

lärare och förskollärare ska tilläm-

pas på utbildningen, om inte något 

annat följer av denna förordning. 

Vad utbildningen avser Utbildningsinriktningar och 
avsedd undervisningsbehörighet 

2 §1 

Utbildningen ska avse utbild-

ningsvetenskaplig kärna och verks-

amhetsförlagd utbildning, förlagd 

Utbildning som leder till ämnes-

lärarexamen kan ges enligt denna 

förordning med inriktning mot ar-

 

1 Senaste lydelse 2014:1070. 
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inom relevant verksamhet och 

ämne. 

bete i grundskolans årskurs 7–9 

eller mot arbete i gymnasieskolan. 

Utbildningen avses, på det sätt 

som anges i 9–12 §§, leda till en 

ämneslärarexamen som ger under-

visningsbehörighet i ett, två eller 

tre ämnen. 

Tillämpliga bestämmelser Utbildningens innehåll 

3 § 

I högskolelagen (1992:1434) 

finns det grundläggande bestäm-

melser om högskoleutbildning. 

Högskoleförordningen (1993:100) 

ska tillämpas på utbildningen, om 

inte något annat följer av denna 

förordning. 

Med högskolor avses i denna för-

ordning även universitet. 

Utbildning som leder till ämnes-

lärarexamen omfattar, i enlighet 

med 2 kap.  förordningen 

(0000:0000) om utbildning till 

lärare och förskollärare men med 

undantag från 3 och 4 kap. samma 

förordning, endast 90 högskole-

poäng som avser  

– studier inom utbildningsveten-

skaplig kärna om 60 högskole-

poäng, och  

– verksamhetsförlagd utbildning 

om 30 högskolepoäng. 

Utbildningen kan även, inom 

ramen för studierna inom den ut-

bildningsvetenskapliga kärnan en-

ligt första stycket, avse ett själv-

ständigt arbete (examensarbete) 

om 15 högskolepoäng i de fall det 

krävs för examen.  

Särskild behörighet Tillträde till utbildningen 

 Undantag från 
högskoleförordningen när det 
gäller särskild behörighet 

4 § 

För särskild behörighet till kom-

pletterande pedagogisk utbildning 

gäller 5–7 §§ i denna förordning i 

stället för bestämmelserna om sär-

skild behörighet i 7 kap. 8–11 §§ 

och 25 §§ högskoleförordningen 

(1993:100). 

För särskild behörighet till ut-

bildningen gäller 5–7 §§ i stället för 

bestämmelserna om särskild behö-

righet i 7 kap. 8–11 och 25 §§ hög-

skoleförordningen (1993:100). 

 

Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvill-

kor i 7 kap. 3 § högskoleförordningen gäller även behörighetsvillkor en-

ligt denna förordning. 
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Särskild behörighet till 
utbildningen 

5 § 

Särskild behörighet till komplet-

terande pedagogisk utbildning som 

leder till ämneslärarexamen med 

inriktning mot arbete i grundsko-

lans årskurs 7–9 har den som har 

ämneskunskaper i ett undervis-

ningsämne i grundskolans årskurs 

7–9 som motsvarar ämnesstudier 

om minst 90 högskolepoäng. 

Särskild behörighet till komplet-

terande pedagogisk utbildning som 

leder till ämneslärarexamen med 

inriktning mot arbete i grundsko-

lans årskurs 7–9 har den som har 

ämneskunskaper i ett undervis-

ningsämne i grundskolans årskurs 

7–9 omfattande minst 90 högskole-

poäng ämnesstudier. 

Högskolan får bestämma vilket undervisningsämne kravet i första 

stycket ska avse. 

  

6 § 

Särskild behörighet till komplet-

terande pedagogisk utbildning som 

leder till ämneslärarexamen med 

inriktning mot arbete i gymnasie-

skolan har den som har ämneskun-

skaper i ett undervisningsämne i 

gymnasieskolan som motsvarar 

ämnesstudier om minst 120 hög-

skolepoäng. 

Särskild behörighet till komplet-

terande pedagogisk utbildning som 

leder till ämneslärarexamen med 

inriktning mot arbete i gymnasie-

skolan har den som har ämneskun-

skaper i ett undervisningsämne i 

gymnasieskolan omfattande minst 

120 högskolepoäng ämnesstudier. 

Högskolan får bestämma vilket undervisningsämne kravet i första 

stycket ska avse. Ämnet får dock inte vara ett yrkesämne. 

  

7 § 

Särskild behörighet till utbild-

ning som avses i 5 eller 6 § har 

också den som genom svensk eller 

utländsk utbildning, praktisk erfa-

renhet eller på grund av någon an-

nan omständighet har förutsätt-

ningar att tillgodogöra sig utbild-

ningen.  

Särskild behörighet till utbild-

ning som avses i 5 eller 6 § har 

också den som  

– har ämneskunskaper i ett 

undervisningsämne i grundskolans 

årskurs 7–9 och gymnasieskolan 

som har sådan relevans för det 

undervisningsämne som avses i 5 

eller 6 § att det kan anses motsvara 

de poängkrav som anges där, eller 

– genom svensk eller utländsk ut-

bildning, praktisk erfarenhet eller 

på grund av någon annan omstän-

dighet har förutsättningar att tillgo-

dogöra sig utbildningen.  



  

  

 

58 

 Urval  

Ämneslärarexamen Särskilda examenskrav och nivå 
på examen  

9 § 

För ämneslärarexamen som av-

läggs efter det att en student har 

gått igenom kompletterande peda-

gogisk utbildning gäller de krav 

som anges i 10–14 §§. 

 

 

För ämneslärarexamen som av-

ses i första stycket är 6 kap. 5 § 

andra stycket högskoleförord-

ningen (1993:100) och bilaga 4 till 

den förordningen inte tillämpliga. 

Av 6 kap. 4 § tredje stycket hög-

skoleförordningen (1993:100) 

framgår att det finns avvikande be-

stämmelser om vilka krav som ska 

uppfyllas för ämneslärarexamen 

och på vilken nivå en sådan examen 

ska avläggas i denna förordning. 

Efter genomförd utbildning en-

ligt denna förordning gäller de 

krav för ämneslärarexamen som 

anges i 9 a och 9 b §§ samt  

– 10 § om examen ska omfatta ett 

undervisningsämne,  

– 11 § om examen ska omfatta två 

undervisningsämnen, och  

– 12 § om examen ska omfatta tre 

undervisningsämnen. 

En examen avläggs på den nivå 

som anges i 10 § tredje stycket, 11 § 

andra stycket och 12 § andra 

stycket.  

 
Gemensamma krav för examen 

 9 a § 

För en ämneslärarexamen enligt 

denna förordning krävs att den stu-

derande utöver sina tidigare äm-

nesstudier genomgått komplette-

rande pedagogisk utbildning om 90 

högskolepoäng enligt 3 §. 

Examensbeskrivningen för äm-

neslärarexamen som anges i bilaga 

2 till högskoleförordningen 

(1993:100) gäller, om inte kraven i 

examensbeskrivningen är hänför-

liga till det självständiga arbetet 

som inte har någon motsvarighet i 

utbildningen enligt 10 § första eller 

andra stycket.   
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Självständigt arbete  

9 b § 

För examen krävs även att den 

studerande före, eller inom ramen 

för, den kompletterande pedago-

giska utbildningen genomfört ett 

självständigt arbete (examens-

arbete).   

 
Ytterligare examenskrav och nivå 
på examen när examen omfattar 
ett undervisningsämne 

10 § 

Ämneslärarexamen som avses i 

9 § med inriktning mot arbete i 

grundskolans årskurs 7–9 och som 

omfattar ämnesstudier i ett under-

visningsämne avläggs på grund-

nivå och uppnås efter att studenten 

har fullgjort kursfordringar om 180 

högskolepoäng. För examen krävs 

att 

1. studenten har gått igenom komp-

letterande pedagogisk utbildning, 

2. kursfordringarna omfattar äm-

nesstudier om 90 högskolepoäng i 

ett undervisningsämne, och 

3. studenten inom ramen för kurs-

fordringarna har fullgjort minst ett 

självständigt arbete (examensar-

bete) om minst 15 högskolepoäng. 

Det som anges i bilaga 2 till hög-

skoleförordningen (1993:100) om 

att inriktningen ges med ett begrän-

sat antal ämneskombinationer gäl-

ler inte för ämneslärarexamen som 

avses i första stycket. 

Utöver vad som anges i första 

stycket och om annat inte följer av 

andra stycket gäller de krav för äm-

neslärarexamen som anges i bilaga 

2 till högskoleförordningen och 

som inte motsvaras av kraven i 

första stycket. 

Ämneslärarexamen som avses ge 

behörighet att undervisa i ett ämne 

uppnås om den totala poäng-

omfattningen av den komplette-

rande pedagogiska utbildningen 

och de tidigare ämnesstudierna, 

inklusive ett examensarbete om 

15 högskolepoäng, är  

– 180 högskolepoäng om examen 

ges med inriktning mot arbete i 

grundskolans årskurs 7–9, eller  

– 210 högskolepoäng om examen 

ges med inriktning mot arbete i 

gymnasieskolan.  

   

 

 

 

Poängkravet i första stycket ska 

också anses uppfyllt om den stu-

derande utöver vad som följer av 

9 a § har antagits med stöd av 7 §.   

 

 

En examen enligt första eller 

andra stycket avläggs på grund-

nivå. 
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Ytterligare examenskrav och nivå 
på examen när examen omfattar 
två undervisningsämnen  

11 §2 

Ämneslärarexamen som avses i 

9 § med inriktning mot arbete i 

grundskolans årskurs 7–9 och som 

omfattar ämnesstudier i två under-

visningsämnen avläggs på avance-

rad nivå och uppnås efter att stu-

denten har fullgjort kursfordringar 

om 240 högskolepoäng. För exa-

men krävs att 

1. studenten har gått igenom 

kompletterande pedagogisk utbild-

ning, 

2. kursfordringarna omfattar äm-

nesstudier om 150 högskolepoäng i 

två undervisningsämnen, och 

3. studenten inom ramen för 

kursfordringarna har fullgjort 

minst ett självständigt arbete (exa-

mensarbete) om minst 15 högskole-

poäng. 

Det som anges i bilaga 2 till hög-

skoleförordningen (1993:100) om 

att inriktningen ges med ett begrän-

sat antal ämneskombinationer gäl-

ler inte för ämneslärarexamen som 

avses i första stycket. 

Utöver vad som anges i första 

stycket och om annat inte följer av 

andra stycket gäller de krav som 

anges för ämneslärarexamen i bi-

laga 2 till högskoleförordningen 

och som inte motsvaras av kraven i 

första stycket. 

Första-tredje styckena gäller inte 

när examen omfattar ämnesstudier 

1. i två av undervisningsämnena 

svenska, samhällskunskap eller 

musik, eller 

2. om totalt 180 högskolepoäng i 

två undervisningsämnen och om-

fattar undervisningsämnet bild 

eller musik. 

Ämneslärarexamen som avses ge 

behörighet att undervisa i två 

ämnen uppnås om den totala 

poängomfattningen av den 

kompletterande pedagogiska 

utbildningen och de tidigare 

ämnesstudierna, inklusive ett eller 

två examensarbeten om totalt 30 

högskolepoäng, är den som 

framgår av bilaga 2 till högskole-

förordningen (1993:100), vilket är 

fallet om  

1. de tidigare ämnesstudierna är 

av den omfattning som anges i 

3 kap. 7 och 8 §§ förordningen 

(0000:0000) om utbildning till 

lärare och förskollärare, eller  

2. den studerande utöver vad som 

följer av 9 a § har antagits till ut-

bildningen med stöd av 7 §.   

En examen enligt första stycket 

avläggs på avancerad nivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Senaste lydelse 2017:894. Ändringen innebär bl.a. att tredje och fjärde styckena tas bort. 
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Ytterligare examenskrav och nivå 
på examen när examen omfattar 
tre undervisningsämnen 

12 §3 

Ämneslärarexamen som avses i 

9 § med inriktning mot arbete i 

grundskolans årskurs 7–9 och som 

omfattar ämnesstudier i tre under-

visningsämnen eller två undervis-

ningsämnen i de fall som avses i 11 

§ fjärde stycket avläggs på avance-

rad nivå. För examen krävs att stu-

denten har gått igenom komplette-

rande pedagogisk utbildning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det som anges i bilaga 2 till hög-

skoleförordningen (1993:100) om 

att inriktningen ges med ett begrän-

sat antal ämneskombinationer gäl-

ler inte för ämneslärarexamen som 

avses i första stycket. 

Utöver vad som anges i första 

stycket och om inte annat följer av 

andra stycket gäller de krav för äm-

neslärarexamen som anges i bilaga 

2 till högskoleförordningen. 

Ämneslärarexamen som avses ge 

behörighet att undervisa i tre 

ämnen uppnås om den totala 

poängomfattningen av den 

kompletterande pedagogiska 

utbildningen och de tidigare 

ämnesstudierna, inklusive ett eller 

två examensarbeten om totalt 30 

högskolepoäng, är den som 

framgår av bilaga 2 till högskole-

förordningen (1993:100), vilket är 

fallet om  

1. de tidigare ämnesstudierna är 

av den omfattning som anges i 

3 kap. 7 och 8 §§ förordningen 

(0000:0000) om utbildning till 

lärare och förskollärare, eller  

2. den studerande utöver vad som 

följer av 9 a § har antagits till ut-

bildningen med stöd av 7 §. 

En examen enligt första stycket 

avläggs på avancerad nivå.    

 

                       

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.   

2. Förordningen tillämpas första gången vid antagningen till utbildning 

som börjar efter utgången av december 2021.  

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som slutförs före 

utgången av december 2021.  

 

 

3 Senaste lydelse 2017:894. 
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1.7 Förslag till förordning om ändring i 

förordningen (2011:689) om vissa 

behörighetsgivande examina för legitimation 

som lärare och förskollärare och om 

högskoleutbildningar för vidareutbildning av 

lärare och pedagogisk personal inom förskolan 

som leder till lärar- eller förskollärarexamen 

Härigenom föreskrivs att 23 och 25 och 26 §§ förordningen (2011:689) 

om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och 

förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare 

och pedagogisk personal inom förskolan som leder till lärar- eller 

förskollärarexamen1 ska ha följande lydelse.   

 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

  

23 §2 

En student som avses i 18 § ska anses uppfylla kraven för 

ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). 

För ämneslärarexamen som 

avses i första stycket är 6 kap. 5 § 

andra stycket högskoleförordnin-

gen och bilaga 4 till den förordnin-

gen inte tillämpliga. 

 

En ämneslärarexamen som avses i första stycket ska anses omfatta ett 

eller två av undervisningsämnena dans eller teater eller bara 

undervisningsämnet rörelse och drama. Examen ska dock bara anses 

omfatta ett eller två av dessa ämnen, om studentens tidigare examen 

enligt 18 § 1 varit avsedd att ge kompetens för yrkesverksamhet som 

pedagog i ämnet. 

  

25 §3 

En student som avses i 17 § ska anses uppfylla kraven för 

ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–

9 enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), om studenten har 

de ämneskunskaper som krävs enligt samma bilaga för en sådan examen. 

Ämneskunskaperna ska avse ett, två eller tre undervisningsämnen i 

grundskolans årskurs 7–9. 

För ämneslärarexamen som 

avses i första stycket är 6 kap. 5 § 

andra stycket högskoleförordnin-

 

 

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2020:724.  
2 Senaste lydelse 2013:831. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.  
3 Senaste lydelse 2013:831. Ändringen innebär att andra stycket tas bort. 
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 gen och bilaga 4 till den förordnin-

gen inte tillämpliga. 

En ämneslärarexamen som avses i första stycket ska anses omfatta det 

eller de undervisningsämnen som studenten enligt första stycket har 

tillräckliga ämneskunskaper i. 

  

26 §4 

En student som avses i 17 § ska anses uppfylla kraven för 

ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan enligt 

bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), om studenten har de 

ämneskunskaper som krävs enligt samma bilaga för en sådan examen. 

Ämneskunskaperna ska avse ett eller två undervisningsämnen i 

gymnasieskolan. Detta eller dessa ämnen får inte vara ett yrkesämne. 

För ämneslärarexamen som 

avses i första stycket är 6 kap. 5 § 

andra stycket högskoleförordnin-

gen och bilaga 4 till den förordnin-

gen inte tillämpliga. 

 

En ämneslärarexamen som avses i första stycket ska anses omfatta det 

eller de undervisningsämnen som studenten enligt första stycket har 

tillräckliga ämneskunskaper i. 

                       

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.   

2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om utbildning som 

bedrivs och examina som utfärdas efter utgången av december 2021. 

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som bedrivs och 

för examina som utfärdas före den 1 januari 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Senaste lydelse 2013:831. Ändringen innebär att andra stycket tas bort. 
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1.8 Förslag till förordning om ändring i 

förordningen (2016:705) om kompletterande 

pedagogisk utbildning som leder till 

ämneslärarexamen för personer som har en 

examen på forskarnivå  

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2016:705) om 

kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen 

för personer som har en examen på forskarnivå  

dels att 11, 12, 19 och 20 §§ ska upphöra att gälla,   

dels att rubriken närmast före 12 § ska utgå, 

dels att 2–10, 13 och 15–18 §§ och rubriken närmast före 2 §, rubriken 

närmast före 3 §, rubriken närmast efter 3 §, rubriken närmast före 5 § och 

rubriken närmast efter 13 § ska ha följande lydelse, 

dels att det rubriken närmast före 1 § ska lyda ”Inledande bestämmel-

ser”,  

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 1 a–1 c och 15 a §§, och 

närmast före 1 a, 4, 9, 15 och 15 a–18 §§ nya rubriker av följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

Förhållandet till annan reglering 

 1 a §     

Av 6 kap. 4 § första och andra 

styckena högskoleförordningen 

(1993:100) framgår dels att det 

inom högskoleutbildning bara får 

avläggas de examina som anges i 

bilaga 2 till den förordningen 

(examensordningen), dels att det i 

examensordningen anges på vilken 

nivå en viss examen ska avläggas 

och vilka krav som ska uppfyllas för 

en viss examen (examensbeskriv-

ning).  

Av 6 kap. 4 § tredje stycket 

samma förordning framgår att det 

finns avvikande bestämmelser om 

vilka krav som ska uppfyllas för 

grundlärarexamen och ämneslä-

rarexamen och på vilken nivå såd-

ana examina ska avläggas i denna 

förordning. 

 

1 b §     

Av 6 kap. 5 § högskoleförord-

ningen (1993:100) framgår att det 

för grundlärarexamen och ämnes-

lärarexamen finns krav på den ut-
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 bildning som ska leda fram till 

dessa examina i förordningen 

(0000:000) om utbildning till 

lärare och förskollärare.  

Av examensbeskrivningen i bi-

laga 2 till högskoleförordningen 

för dessa examina framgår att det 

för ämneslärarexamen finns två in-

riktningar.  

I förordningen (2011:326) om 

behörighet och legitimation för lä-

rare och förskollärare finns be-

stämmelser om vilken behörighets-

grundande utbildning som krävs 

för att undervisa i olika ämnen och 

ämnesområden. 

 

1 c §    

Högskoleförordningen 

(1993:100) och förordningen 

(0000:0000) om utbildning till 

lärare och förskollärare ska tilläm-

pas på utbildningen om inte något 

annat följer av denna förordning. 

Var utbildningen anordnas Utbildningsinriktningar och 
avsedd undervisningsbehörighet 

2 § 

Utbildningen ska anordnas vid 

de statliga universitet eller högsko-

lor som omfattas av högskolelagen 

(1992:1434) och som regeringen 

beslutar. 

Med högskolor avses i fortsätt-

ningen både universitet och högs-

kolor. 

Utbildning som leder till ämnes-

lärarexamen kan ges med inrikt-

ning mot arbete i grundskolans års-

kurs 7–9 eller mot arbete i gymna-

sieskolan. 

Utbildningen avses, på det sätt 

som anges i 15–18 §§, leda till en 

ämneslärarexamen som ger under-

visningsbehörighet i ett, två eller 

tre ämnen. 

Vad utbildningen avser Utbildningens innehåll 

3 § 

Utbildningen ska avse utbild-

ningsvetenskaplig kärna och verk-

samhetsförlagd utbildning, förlagd 

inom relevant verksamhet och 

ämne. 

 

 

 

Utbildning som leder till ämnes-

lärarexamen omfattar, i enlighet 

med 2 kap.  förordningen 

(0000:0000) om utbildning till 

lärare och förskollärare men med 

undantag från 3 och 4 kap. samma 

förordning, endast 90 högskole-

poäng som avser  
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Utbildningen i den utbildnings-

vetenskapliga kärnan ska motsvara 

60 högskolepoäng och den verk-

samhetsförlagda utbildningen ska 

motsvara 30 högskolepoäng. 

– studier inom utbildningsveten-

skaplig kärna om 60 högskole-

poäng, och  

– verksamhetsförlagd utbildning 

om 30 högskolepoäng. 

Tillämpliga bestämmelser Tillträde till utbildningen 

 
Undantag från 
högskoleförordningen när det 
gäller särskild behörighet 

4 § 

I högskolelagen (1992:1434) 

finns det grundläggande bestäm-

melser om högskoleutbildning. 

Högskoleförordningen (1993:100) 

ska tillämpas på utbildningen, om 

inte något annat följer av denna 

förordning. 

För särskild behörighet till ut-

bildningen gäller 5–8 §§ i stället 

för bestämmelserna om särskild be-

hörighet i 7 kap. 8–11 och 25 §§ 

högskoleförordningen (1993:100). 

 

 

Bestämmelserna i 7 kap. 3 § hög-

skoleförordningen om undantag 

från något eller några behörighets-

villkor gäller även behörighetsvill-

kor enligt denna förordning. 

Särskild behörighet Särskild behörighet till 
utbildningen 

5 § 

För särskild behörighet till ut-

bildningen gäller 6–9 §§ i stället 

för bestämmelserna om särskild be-

hörighet i 7 kap. 8–11 och 25 §§ 

högskoleförordningen (1993:100). 

 

Bestämmelserna i 7 kap. 3 § hög-

skoleförordningen om undantag 

från något eller några behörighets-

villkor gäller även behörighets-

villkor enligt denna förordning. 

Särskild behörighet till utbild-

ningen har den som har 

1. en examen på forskarnivå eller 

motsvarande utländsk examen, och 

2. de ämneskunskaper som krävs 

enligt 6 eller 7 §. 

 

6 § 

Särskild behörighet till utbild-

ningen har den som har 

Om utbildningen leder till äm-

neslärarexamen med inriktning mot 

arbete i grundskolans årskurs 7–9, 
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 1. en examen på forskarnivå eller 

motsvarande utländsk examen, och 

2. de ämneskunskaper som krävs 

enligt 7 eller 8 §. 

krävs ämneskunskaper i ett under-

visningsämne i grundskolans års-

kurs 7–9 omfattande minst 90 hög-

skolepoäng ämnesstudier.  

 Högskolan får inom ramen för 

sitt uppdrag att anordna utbild-

ningen bestämma vilket undervis-

ningsämne kravet i första stycket 

ska gälla. 

  

7 § 

Om utbildningen leder till äm-

neslärarexamen med inriktning mot 

arbete i grundskolans årskurs 7–9, 

krävs ämneskunskaper i ett under-

visningsämne i grundskolans års-

kurs 7–9 som motsvarar ämnesstu-

dier om minst 90 högskolepoäng. 

Om utbildningen leder till äm-

neslärarexamen med inriktning mot 

arbete i gymnasieskolan, krävs äm-

neskunskaper i ett undervisnings-

ämne i gymnasieskolan omfattande 

minst 120 högskolepoäng ämnes-

studier. 

Högskolan får inom ramen för 

sitt uppdrag att anordna utbild-

ningen bestämma vilket undervis-

ningsämne kravet i första stycket 

ska gälla.  

Högskolan får inom ramen för 

sitt uppdrag att anordna utbild-

ningen bestämma vilket undervis-

ningsämne kravet i första stycket 

ska gälla. Ämnet får dock inte 

vara ett yrkesämne. 

  

8 § 

Om utbildningen leder till äm-

neslärarexamen med inriktning 

mot arbete i gymnasieskolan, krävs 

ämneskunskaper i ett undervis-

ningsämne i gymnasieskolan om-

fattande minst 120 högskolepoäng 

ämnesstudier. 

Högskolan får inom ramen för 

sitt uppdrag att anordna utbild-

ningen bestämma vilket undervis-

ningsämne kravet i första stycket 

ska gälla. Ämnet får dock inte vara 

ett yrkesämne. 

Särskild behörighet till utbild-

ning som avses i 7 eller 8 § har 

också den som  

– har ämneskunskaper i ett 

undervisningsämne i grundskolans 

årskurs 7–9 och gymnasieskolan 

som har sådan relevans för det 

undervisningsämne som avses i 7 

eller 8 § att det kan anses motsvara 

de poängkrav som anges där, eller 

– genom svensk eller utländsk ut-

bildning, praktisk erfarenhet eller 

på grund av någon annan omstän-

dighet har förutsättningar att till-

godogöra sig utbildningen. 

 Urval 

9 § 

Särskild behörighet till utbild-

ningen har också den som genom 

svensk eller utländsk utbildning, 

praktisk erfarenhet eller på grund 

av någon annan omständighet har 

Vid urval till utbildningen gäller 

10 § i stället för bestämmelserna 

om urval i 7 kap. 12–19, 23, 26 och 

27 §§ högskoleförordningen 

(1993:100). 
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förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen. 

  

10 § 

Vid urval till utbildningen gäller 

11 § i stället för bestämmelserna 

om urval i 7 kap. 12–19, 23, 26 och 

27 §§ högskoleförordningen 

(1993:100). 

Vid urval ska hänsyn tas till de sö-

kandes meriter och förmåga att till-

godogöra sig utbildningen.  

 

 

Om den sökandes examen på 

forskarnivå eller motsvarande ut-

ländska examen avser ämnesdidak-

tik, eller ett ämne, som helt eller hu-

vudsakligen kan hänföras till det 

undervisningsämne som den sökan-

des ämneskunskaper ska avse för sär-

skild behörighet enligt 6 eller 7 §, ska 

han eller hon ges förtur till 

utbildningen. 

Högskolan får meddela föreskrifter 

om vilka ytterligare urvalsgrunder 

som ska användas. 
  

13 § 

Varje utbildning ska anordnas för 

studier på heltid under tolv måna-

der i följd. 

Varje utbildning ska anordnas för 

studier med förhöjd studietakt un-

der ett kalenderår. 

Ämneslärarexamen Särskilda examenskrav och nivå 
på examen 

15 § 

För ämneslärarexamen som av-

läggs efter det att en student har 

gått igenom utbildningen gäller de 

krav som anges i 16–20 §§. 

 

 

 

För ämneslärarexamen som av-

ses i första stycket är 6 kap. 5 § 

andra stycket högskoleförord-

ningen (1993:100) och bilaga 4 till 

den förordningen inte tillämpliga.  

 

Av 6 kap. 4 § tredje stycket hög-

skoleförordningen (1993:100) 

framgår att det finns avvikande be-

stämmelser om vilka krav som ska 

uppfyllas för ämneslärarexamen 

och på vilken nivå en sådan examen 

ska avläggas i denna förordning. 

Efter genomförd utbildning en-

ligt denna förordning gäller de 

krav för ämneslärarexamen som 

anges i 15 a och 15 b §§ samt  

– 16 § om examen ska omfatta ett 

undervisningsämne,  

– 17 § om examen ska omfatta två 

undervisningsämnen, och  

– 18 § om examen ska omfatta tre 

undervisningsämnen.  

En examen avläggs på den nivå 

som anges i 16 § tredje stycket, 17 § 
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 andra stycket och 18 § andra 

stycket.  

 
Gemensamma krav för examen 

 15 a §  

För en ämneslärarexamen enligt 

denna förordning krävs att den stu-

derande utöver sina tidigare äm-

nesstudier genomgått komplette-

rande pedagogisk utbildning om 90 

högskolepoäng enligt 3 §. 

  

 
Ytterligare examenskrav och nivå 
på examen när examen omfattar 
ett undervisningsämne 

16 § 

Ämneslärarexamen som avses i 

15 § med inriktning mot arbete i 

grundskolans årskurs 7–9 och som 

omfattar ämnesstudier i ett under-

visningsämne avläggs på grund-

nivå och uppnås efter att studenten 

har fullgjort kursfordringar om 180 

högskolepoäng. För examen krävs 

att studenten 

1. har fullgjort en utbildning som 

avses i 3 § och som ska anses mot-

svara sammanlagt 90 högskole-

poäng enligt andra stycket, 

2. före utbildningen har fullgjort 

kursfordringar som omfattar äm-

nesstudier om 90 högskolepoäng i 

ett undervisningsämne, och 

3. inom ramen för kursfordrin-

garna har fullgjort minst ett själv-

ständigt arbete (examensarbete) 

om minst 15 högskolepoäng. 

Studenten ska genom att ha full-

gjort en utbildning som avses i 

denna förordning anses ha fullgjort 

studier som omfattar utbildnings-

vetenskaplig kärna om 60 högsko-

lepoäng och verksamhetsförlagd 

utbildning om 30 högskolepoäng. 

Det som anges i bilaga 2 till hög-

skoleförordningen (1993:100) om 

att inriktningen ges med ett begrän-

sat antal ämneskombinationer 

Ämneslärarexamen som avses ge 

behörighet att undervisa i ett ämne 

uppnås om den totala poäng-

omfattningen av den komplette-

rande pedagogiska utbildningen 

och de tidigare ämnesstudierna, är  

– 180 högskolepoäng, om exa-

men ges med inriktning mot arbete 

i grundskolans årskurs 7–9, eller  

– 210 högskolepoäng, om exa-

men ges med inriktning mot arbete 

i gymnasieskolan.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Poängkravet i första stycket ska 

också anses uppfyllt om den stu-

derande utöver vad som följer av 

15 a § har antagits med stöd av 8 §.   
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gäller inte för ämneslärarexamen 

som avses i första stycket. 

Utöver vad som anges i första 

stycket och om inte annat följer av 

andra stycket gäller de krav för äm-

neslärarexamen som anges i bilaga 

2 till högskoleförordningen och 

som inte motsvaras av kraven i 

första stycket. 

 

 

En examen enligt första eller 

andra stycket avläggs på grund-

nivå. 

 

 
Ytterligare examenskrav och nivå 
på examen när examen omfattar 
två undervisningsämnen  
 

17 §5 

Ämneslärarexamen som avses i 

15 § med inriktning mot arbete i 

grundskolans årskurs 7–9 och som 

omfattar ämnesstudier i två under-

visningsämnen avläggs på avance-

rad nivå och uppnås efter att stu-

denten har fullgjort kursfordringar 

om 240 högskolepoäng. För 

examen krävs att studenten 

1. har fullgjort en utbildning som 

avses i 3 § och som ska anses mot-

svara sammanlagt 90 högskole-

poäng enligt andra stycket, 

2. före utbildningen har fullgjort 

kursfordringar som omfattar äm-

nesstudier om 150 högskolepoäng i 

två undervisningsämnen, och 

3. inom ramen för kursford-

ringarna har fullgjort minst ett 

självständigt arbete (examens-

arbete) om minst 15 högskole-

poäng. 

Studenten ska genom att ha full-

gjort en utbildning som avses i 

denna förordning anses ha fullgjort 

studier som omfattar utbildnings-

vetenskaplig kärna om 60 högsko-

lepoäng och verksamhetsförlagd 

utbildning om 30 högskolepoäng. 

Det som anges i bilaga 2 till hög-

skoleförordningen (1993:100) om 

att inriktningen ges med ett begrän-

sat antal ämneskombinationer 

Ämneslärarexamen som avses ge 

behörighet att undervisa i två 

ämnen uppnås om den totala 

poängomfattningen är den som 

framgår av bilaga 2 till högskole-

förordningen (1993:100), vilket är 

fallet om  

1. de tidigare ämnesstudierna är 

av den omfattning som anges i 

3 kap. 7 och 8 §§ förordningen 

(0000:0000) om utbildning till 

lärare och förskollärare, eller  

2. den studerande utöver vad som 

följer av 15 a § har antagits till ut-

bildningen med stöd av 8 §.    

 

 

 

 

 

 

 

En examen enligt första stycket 

avläggs på avancerad nivå. 

.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Senaste lydelse 2017:896. Ändringen innebär bl.a. att tredje och fjärde styckena tas bort.  
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 gäller inte för ämneslärarexamen 

som avses i första stycket. 

Utöver vad som anges i första 

stycket och om inte annat följer av 

andra stycket gäller de krav för äm-

neslärarexamen som anges i bilaga 

2 till högskoleförordningen och 

som inte motsvaras av kraven i 

första stycket. 

Första–tredje styckena gäller 

inte när examen omfattar ämnes-

studier 

1. i två av undervisningsämnena 

svenska, samhällskunskap eller 

musik, eller 

2. om totalt 180 högskolepoäng i 

två undervisningsämnen och om-

fattar undervisningsämnet bild 

eller musik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ytterligare examenskrav och nivå 
på examen när examen omfattar 
tre undervisningsämnen  

18 §6 

Ämneslärarexamen som avses i 

15 § med inriktning mot arbete i 

grundskolans årskurs 7–9 och som 

omfattar ämnesstudier i tre under-

visningsämnen eller två undervis-

ningsämnen i de fall som avses i 17 

§ fjärde stycket avläggs på avance-

rad nivå. För examen krävs att stu-

denten har fullgjort en utbildning 

som avses i 3 § och vad som anges 

i andra och tredje styckena. 

 

 

 

 

Studenten ska genom att ha full-

gjort utbildningen anses ha full-

gjort studier som omfattar utbild-

ningsvetenskaplig kärna om 60 

högskolepoäng och verksamhets-

förlagd utbildning om 30 högskole-

poäng. Det som anges i bilaga 2 till 

högskoleförordningen (1993:100) 

om att inriktningen ges med ett be-

Ämneslärarexamen som avses ge 

behörighet att undervisa i tre 

ämnen uppnås om den totala 

poängomfattningen är den som 

framgår av bilaga 2 till högskole-

förordningen (1993:100), vilket är 

fallet om  

1. de tidigare ämnesstudierna är 

av den omfattning som anges i 

3 kap. 7 och 8 §§ förordningen 

(0000:0000) om utbildning till 

lärare och förskollärare, eller  

2. den studerande utöver vad som 

följer av 15 a § har antagits till ut-

bildningen med stöd av 8 §. 

En examen enligt första stycket 

avläggs på avancerad nivå.     

 

 

6 Senaste lydelse 2017:896. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort. 
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gränsat antal ämneskombinationer 

gäller inte för ämneslärarexamen 

som avses i första stycket. 

Utöver vad som anges i första 

stycket och om inte annat följer av 

andra stycket gäller de krav för äm-

neslärarexamen som anges i bilaga 

2 till högskoleförordningen. 

                       

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.   

2. Förordningen tillämpas första gången vid antagningen till utbildning 

som börjar efter utgången av december 2021.  

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som slutförs före 

utgången av december 2021. 
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2 Reformbehoven när det gäller 

lärarutbildningen  

Denna remisspromemoria har tagits fram mot bakgrund av den sakpoli-

tiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Libe-

ralerna och Miljöpartiet de gröna, det s.k. januariavtalet. Av punkt 56 i 

överenskommelsen framgår att lärarutbildningen ska reformeras. Enligt 

punkten ska bland annat kraven på utbildningen skärpas. Vidare ska fler 

lärarledda timmar införas. Kopplingen mellan teori och praktik ska 

stärkas, och fokus på metodiken ska öka. Förutsättningarna för akademiker 

att välja läraryrket ska underlättas. Längden på den kompletterande 

pedagogiska utbildningen (KPU) ska kortas ned, och studietakten ska 

höjas. Därutöver ska möjligheterna att jobba på en skola och studera till 

lärare parallellt förbättras. Promemorian innehåller förslag som syftar till 

att reformera lärarutbildningen i denna riktning.  

I oktober 2019 anställdes professor emeritus Anders Gustavsson och 

filosofie doktor Anders J Persson som utredare samt docent Caroline 

Gustavsson som ämnessakkunnig för att biträda Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet) med att ta fram förslag på åtgärder för ökad 

kvalitet i lärarutbildningen samt åtgärder för att underlätta för fler att bli 

lärare (U2019/03432/UH). Utredarnas uppdrag pågick till och med mars 

2020. Deras arbete har varit en del i underlaget för den fortsatta processen 

inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). De delar som har 

tagits vidare och vidareutvecklats rör uppföljning av den lärarledda tidens 

omfattning, permanentning och vidareutveckling av övningsskolor och 

övningsförskolor, förlängning av försöksverksamheten med praktiknära 

forskning, fortsatt främjande av arbetsintegrerad lärarutbildning och en ny 

kompletterande pedagogisk utbildning till grundlärare med behörighet i 

färre ämnen. De förslag som innebär en förlängning och i vissa fall en 

utökning av pågående satsningar lämnades i budgetpropositionen för 

2021. Övriga förslag presenteras i denna remisspromemoria. 

Utöver vad som anges ovan har flera satsningar redan gjorts med sikte 

på att reformera lärarutbildningen. I budgetpropositionen för 2020 

prioriterades sommarkurser för en snabbare kompletterande pedagogisk 

utbildning, medel för arbetsintegrerad lärarutbildning, en fortsatt och 

utökad satsning på övningsskolor och övningsförskolor och en perma-

nentning av särskilda kvalitetsmedel för lärarutbildningen. I vårändrings-

budgeten för 2020 förslogs en satsning på ökad validering för att få fler 

behöriga till kompletterande pedagogisk utbildning. Satsningen fortsätter 

efter förslag i budgetpropositionen för 2021. I budgetpropositionen för 

2021 föreslogs också fler platser på kompletterande pedagogisk utbild-

ning, en förlängning av kompletterande pedagogisk utbildning för perso-

ner med forskarexamen och en fortsatt finansiering av forskarskolor för 

lärarutbildare. Riksdagen beslutade enligt förslagen. Därtill trädde en 

förordningsändring i kraft i september 2020 som innebär att fler som 

arbetar som lärare eller förskollärare utan att ha en examen kan blir 
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behöriga till den särskilda vidareutbildningen av lärare och förskollärare 

som saknar lärar- eller förskollärarexamen (den s.k. VAL-satsningen). En 

ytterligare förstärkning av sådan vidareutbildning görs under 2021–2024 

efter förslag i budgetpropositionen för 2021. 

Regeringen har också vidtagit andra åtgärder för att reformera lärar-

utbildningen. Det rör bl.a. höjda antagningskrav till lärarutbildningen och 

att sex och samlevnadsundervisning ska vara en obligatorisk del av lärar-

utbildningen, liksom kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsätt-

ningar. När det gäller höjda antagningskrav till lärarutbildningen har en 

promemoria med förslag om att införa en möjlighet att ställa krav på 

lämplighet som särskild behörighet för antagning till lärarutbildning 

remissbehandlats (U2020/03981) och en ändring i högskoleförordningen 

har beslutats den 29 oktober 2020. Förordningen trädde i kraft den 

30 november 2020 och tillämpas första gången vid antagning till utbild-

ning som börjar efter den 1 augusti 2021. Därutöver har Universitets- och 

högskolerådet fått i uppdrag att utreda krav på betyg C i undervisnings-

ämnena som särskild behörighet till ämneslärarutbildning. Uppdraget ska 

redovisas senast i februari 2021. När det gäller att undervisning i sex och 

samlevnad och kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

ska vara en obligatorisk del av lärarutbildningen har en promemoria med 

förslag om ändringar i kraven för examen remissbehandlats 

(U2020/00176), och nya examensmål har beslutats den 3 september 2020 

genom en ändring i högskoleförordningen. Ändringen träder i kraft den 

1 januari 2021 och tillämpas första gången i utbildningar som startar 

höstterminen 2021. 

I det följande behandlas utvecklingsområden för dagens lärarutbildning  

(kapitel 3), lärarbristen (kapitel 4), nuvarande reglering avseende olika 

utbildningsvägar samt lärarlegitimation och behörighet (kapitel 5),  förslag 

om skärpning av kraven på lärarutbildningen (kapitel 6), förslag om en 

kortare ny kompletterande pedagogisk utbildning för att bli lärare (kapitel 

7), ändringar i befintliga kompletterande pedagogiska utbildningar för att 

bli lärare (kapitel 8) samt förslag till en ny mer flexibel grundlärarexamen 

som omfattar såväl svenska som andraspråk som modersmål (kapitel 9).

3 Kvaliteten i lärarutbildningen behöver 

fortsätta öka  

3.1 Tidigare reformer för ökad kvalitet i 

lärarutbildningen 

I början av 1990-talet reformerades skolan som dittills varit regelstyrd och 

centralstyrd till att bli målstyrd och decentraliserad. År 1997 tillsattes 

Lärarutbildningskommittén (LUK 97) på initiativ av riksdagen mot 

bakgrund av bl.a. decentraliseringen av skolan samt mål- och resultat-

styrningen. Kommittén lämnade förslag till förnyelse av lärarutbildningen 

i betänkandet Att lära och leda – En lärarutbildning för samverkan och 



  

  

75 

 utveckling (SOU 1999:63). Förslagen låg till grund för 2001 års reform av 

lärarutbildningen som innebar att en enda samlad lärarexamen inrättades. 

Denna examen ersatte åtta av elva befintliga lärarexamina: barn- och 

ungdomspedagogisk examen, bild-, grundskol-, gymnasie-, hushålls-, 

idrotts-, musik- och slöjdlärarexamen. Flyglärarexamen, folkhögskol-

lärarexamen och specialpedagogexamen blev kvar som separata examina. 

Reformen innebar dessutom att utbildningen fick en ny struktur som 

bestod av tre utbildningsområden: ett allmänt utbildningsområde med för 

läraryrket centrala kunskapsområden, ett utbildningsområde med 

inriktningar mot ämne eller ämnesområden och ett utbildningsområde med 

specialiseringar. Den tidigare praktiken ersattes med verksamhetsförlagd 

utbildning. Den nya strukturen innebar att studenten fick en stor frihet att 

utforma sin utbildning (upplägg och innehåll) utifrån det enskilda 

lärosätets förutsättningar. Regeringen ansåg i propositionen En förnyad 

lärarutbildning (prop. 1999/2000:135) att en samlad lärarexamen gav en 

stor flexibilitet att utbilda lärare med ett flertal olika inriktningar och 

kompetensprofiler. 

År 2005 publicerades Högskoleverkets utvärdering av lärarutbildningen 

och av 2001 års lärarutbildningsreform (Högskoleverket, 2005:17 R). 

Utvärderingen pekade på ett antal kvalitetsbrister som rörde utbildningens 

innehåll och struktur. Utbildningsstrukturen med olika inriktningar och 

specialiseringar var svåröverskådlig, och studenternas stora valfrihet 

kritiserades. Dessutom hade konstruktionen med en lärarexamen visat sig 

bristfällig. En särskild utredare fick därför i uppdrag att förslå en ny 

lärarutbildning. Utredningen om en ny lärarutbildning (HUT 07) 

överlämnade i december 2008 betänkandet En hållbar lärarutbildning 

(SOU 2008:109). 

2011 års reform av lärarutbildningen presenterades i propositionen Bäst 

i klassen – en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89). Reformen innebar att 

den enda lärarexamen ersattes av fyra nya yrkesexamina: förskollärar-

examen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. 

Grundlärarexamen skulle ges med tre inriktningar: mot arbete i fritidshem, 

mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 samt mot arbete i 

grundskolans årskurs 4–6. Ämneslärarexamen skulle ges med två inrikt-

ningar: mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 och mot arbete i gymnasie-

skolan. Reformen innebar dessutom att centrala och generella kunskaper 

för lärare och förskollärare skulle studeras inom en utbildningsveten-

skaplig kärna i stället för inom det allmänna utbildningsområdet. Den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen skulle fortsätta att vara en del 

av lärar- och förskollärarutbildningen. 

3.2 Universitetskanslersämbetets första utvärdering 

av lärarutbildningen visar på förbättrings-

områden  

Examina i högskolan regleras i bilaga 2 till högskoleförordningen 

(1993:100), som benämns examensordningen, i bilagan till förordningen 

(1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet och i bilagan till förord-

ningen (2007:1164) för Försvarshögskolan. För varje examen finns det en 
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examensbeskrivning som anger vilka krav som ska uppfyllas och vilka mål 

som gäller för denna examen.   

När nuvarande lärarexamina infördes 2011 var det viktigt att säkra 

kvaliteten i utbildningen. Därför behövde de lärosäten som ville utfärda de 

nya examina ansöka om examenstillstånd hos den dåvarande myndigheten 

Högskoleverket (numera Universitetskanslersämbetet). Myndigheten 

granskade huruvida utbildningarna levde upp till kraven i högskolelagen 

och de krav som angavs i de nya examensbeskrivningarna. 28 lärosäten 

har tillstånd att utfärda en eller flera av dessa examina. Två av dessa 

lärosäten är enskilda utbildningsanordnare, Högskolan i Jönköping och 

Chalmers tekniska högskola. Högskolan i Skövde har tillstånd att utfärda 

yrkeslärarexamen men har avvecklat utbildningen. Nio lärosäten kan ge 

alla examina. 

Universitetskanslersämbetet har till uppgift att kvalitetssäkra all 

utbildning genom utbildningsutvärderingar, vilket görs i återkommande 

cykler. Utvärderingarna visar hur lärosätena säkerställer att studenterna 

har nått examensmålen när de tar sin examen och att de har haft goda 

förutsättningar att nå målen. Myndigheten tar hjälp av bedömare från 

lärosätena och arbetslivet i sina utvärderingar. Även studenter ingår i 

bedömargrupperna. Om bedömargruppen kommer fram till att kvaliteten 

på utbildningen inte är tillräckligt hög får lärosätet ett år på sig att förbättra 

kvaliteten. Om bedömarna fortfarande tycker att det är för låg kvalitet när 

utbildningarna följs upp kan myndigheten återkalla examenstillståndet för 

utbildningen.  

Under åren 2018–2021 utvärderas lärar- och förskollärarutbildningen 

för första gången sedan de nya examina infördes. Universitetskanslers-

ämbetet publicerade 2019 resultaten av dess utvärdering av utbildningar 

till förskollärare och grundlärare. I utvärderingen ingick 67 utbildningar 

varav 35 utbildningar (52 procent) fick omdömet hög kvalitet medan 

32 utbildningar (48 procent) fick omdömet ifrågasatt kvalitet. Samtliga 

utbildningar hade hög kvalitet när det gällde jämställdhet, uppföljning, 

studentperspektiv samt arbetsliv och samverkan. Utbildningarna med 

ifrågasatt kvalitet brast oftast i delar av ett eller två examensmål. Till 

exempel fick många studenter inte tillräckligt med kunskap om 

forskningsmetoder och förmåga till kritiskt tänkande. Det kunde delvis 

kopplas till att det fanns få disputerade lärare inom utbildningen, särskilt i 

utbildningar som leder till arbete i förskola eller fritidshem. Sedan 

utbildningen fått ett år på sig att vidta kvalitetsförstärkande åtgärder har 

28 av de 32 utbildningar som tidigare fick sin kvalitet ifrågasatt nu fått det 

samlade omdömet hög kvalitet. 

2020 publicerades resultaten av Universitetskanslersämbetets utvärde-

ring av utbildningar till ämneslärare. Utvärderingen omfattade sju ämnen 

(bild, dans, idrott och hälsa, matematik, musik, samhällskunskap och 

svenska). I utvärderingen ingick 103 utbildningar varav 59 utbildningar 

(57 procent) fick omdömet hög kvalitet och 44 utbildningar (43 procent) 

fick omdömet ifrågasatt kvalitet. Det fanns bl.a. behov av att stärka både 

den utbildningsvetenskapliga kompetensen och den didaktiska och 

ämnesdidaktiska kompetensen. När det gällde ämnena visade flera utbild-

ningar brister inom matematik och svenska. I matematik var en anledning 

att endast ett fåtal lärosäten kan uppvisa allsidiga excellenta utbildnings-

miljöer när det krävs en forskningsbredd inom både matematik och 
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 matematikdidaktik och det samtidigt finns få studenter i ämnet. I svenska 

finns det ett nationellt behov av att stärka kompetensen både inom språk- 

och litteraturdidaktik. För båda ämnena är bristerna störst inom utbild-

ningar med inriktning mot arbete i årskurs 7–9. För utbildningar med 

ifrågasatt kvalitet ska lärosätena lämna in åtgärdsredovisningar i februari 

2021.  

Utvärderingen av utbildningar till yrkeslärare pågår, och resultaten 

planeras publiceras i mars 2021.  

3.3 Den verksamhetsförlagda utbildningen behöver 

fortsätta stärkas 

I samband med lärarutbildningsreformen 2011 (prop. 2009/10:89) regle-

rades att den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) ska ske 

inom relevant ålderskategori och skolform eller verksamhet och i relevanta 

ämnen eller ämnesområden för att förbereda för det kommande yrkeslivet. 

En viss del av den verksamhetsförlagda utbildningen ska därför ingå i 

ämnesstudierna. Den verksamhetsförlagda utbildningen anordnas i sam-

verkan mellan lärosätena och skolhuvudmännen som ingår avtal om denna 

utbildning. 

För att stärka den verksamhetsförlagda utbildningen blev denna del av 

lärar- och förskollärarutbildningen 2013 ett eget s.k. utbildningsområde 

inom resurstilldelningssystemet med en högre ersättning än övrig lärar- 

och förskollärarutbildning (se avsnitt 3.5). 

För att ytterligare höja kvaliteten i denna del av utbildningen pågick 

2014–2019 en försöksverksamhet med övningsskolor och övnings-

förskolor (förordning [2014:2] om försöksverksamhet med övningsskolor 

och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar). I övnings-

skolor och övningsförskolor finns det en högre koncentration av studenter 

samt utbildade handledare. Kvaliteten skulle höjas bl.a. genom att 

säkerställa kvaliteten på handledningen och ökade kontakter mellan 

lärosäte och övningsskola respektive övningsförskola. Femton lärosäten 

deltog i försöksverksamheten. Studenterna skulle genomföra huvuddelen 

av sin verksamhetsförlagda utbildning vid en övningsskola eller övnings-

förskola. Universitetskanslersämbetet har utvärderat försöksverksamheten 

(UKÄ, 2017:13, 2019:18 och 2020:5). Utvärderingen visade bland annat 

att koncentrationen av studenter och handledare gav fler möjligheter till 

erfarenhetsutbyte och att informella arenor för kollegialt lärande 

utvecklades. Med nyckelfunktioner som VFU-ansvarig eller VFU-

koordinator blev kommunikationen mellan lärosäten, övningsskolor och 

studenter tydligare och det blev en hög kvalitet i samverkan mellan 

lärosätena och skolhuvudmännen. Eftersom fler handledare hade gått en 

handledarutbildning blev bedömningen av den verksamhetsförlagda 

utbildningen mer likvärdig och det pedagogiska samtalet fick större 

betydelse. Olika former av formella mötesplatser utvecklades mellan 

lärosäten och övningsskolor. Det hade dock varit svårt att realisera lärar-

utbyten mellan övningsskolor och lärosäten. Forsknings- och utvecklings-

projekt hade inte heller initierats i den omfattning som skolhuvudmän och 

övningsskolor hade förväntat sig. Kopplingen mellan teori och praktik 
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beskrevs i utvärderingarna ha stärkts på flera sätt genom försöksverk-

samheten. Flera lärosäten lyfte att samverkan med färre huvudmän och 

övningsskolor gör det enklare att sammankoppla teori och praktik och att 

säkerställa kontinuiteten i samarbetet. Samtidigt betonade Universitets-

kanslersämbetet i slutrapporten att detta är något som fortfarande behöver 

förbättras, då många studenter fortfarande upplevde ett glapp mellan teori 

och praktik. Studenterna upplevde till exempel att de inte förberetts 

tillräckligt inför lektionsplanering, konflikthantering eller verksamhetens 

förväntningar på dem under utbildningen och föreslog därför en bättre 

koppling mellan de övriga kurserna och den verksamhetsförlagda 

utbildningen. De ville till exempel ta del av hur särskilt skickliga lärare 

genomför vissa moment. För att främja kopplingen mellan teori och 

praktik ansåg Universitetskanslersämbetet att lärosäten och huvudmän i 

större utsträckning borde kunna utnyttja kombinationstjänster för lärare 

med uppdrag hos två arbetsgivare.  

För att ytterligare motivera såväl studenter som lärosäten och skolor att 

prioritera arbetsinsatser kopplade till den verksamhetsförlagda utbild-

ningen förtydligades bedömningen av studenternas prestationer under 

denna del av utbildningen genom att en flergradig betygsskala infördes 

2014 för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (6 kap. 18 § 

högskoleförordningen).    

2014 fick Universitetskanslersämbetet i uppdrag att särskilt granska 

kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen (U2014/3010/UH). 

Syftet var att följa upp olika kvalitetsaspekter när det gällde hur läro-

sätenas utformning och genomförande av utbildningen fungerar och att 

identifiera förbättringsområden. Uppdraget redovisades 2015 (UKÄ, 

2015:24). Granskningen visade bland annat att en av de största föränd-

ringarna är att progressionen i VFU-kurserna nu tydliggjorts. Samtliga 

lärosäten har utarbetat progressionsmatriser eller motsvarande, men 

implementeringen av dem har kommit olika långt. Betydelsen av 

handledarutbildning lyftes också fram, i synnerhet för en rättssäker exami-

nation. Handledarna behöver ha en kompetens att göra bedömningar 

utifrån lärosätenas progressionsmatriser och övriga styrdokument, och det 

behöver finnas en samsyn kring hur examinationsprocessen ska genom-

föras.  Några lärosäten hade utvecklat nya handledarutbildningar på fort-

sättningsnivå kring bedömning och betygssättning mot bakgrund av den 

nya, flergradiga beslutsskalan. Samtidigt hade handledarna en mycket 

viktig roll i den formativa bedömning som de så kallade trepartssamtalen 

mellan handledare, student och högskolelärare (examinator) leder till.  

3.4 Lärarutbildningens behov av 

forskningsanknytning och utvecklingen av 

praktiknära forskning 

För all högskoleutbildning gäller att utbildningen ska vila på vetenskaplig 

eller konstnärlig grund och på beprövad erfarenhet (1 kap. 2 § högskole-

lagen [1992:1434] och 2 § lagen [1993:792] om tillstånd att utfärda vissa 

examina). Det är lärosätena som har huvudansvaret för att finansiera forsk-

ning i anslutning till sina utbildningar.  
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 Som närmare utvecklas i kapitel 4 är lärar- och förskollärarutbildningen 

den största yrkesutbildningen i högskolan. En kraftig utbyggnad av 

utbildningen inleddes under förra mandatperioden. Medel avsattes under 

2015–2017 som totalt beräknas motsvara ca 10 400 ytterligare helårs-

studenter till 2021. Den kraftiga utbyggnaden av lärar- och förskollärar-

utbildningen ställer därför krav på lärosätena att öka resurserna för 

forskningsanknytning av utbildningen.  

Statliga universitet och högskolor tilldelas forskningsresurser via ett 

årligt anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. De förfogar över 

användningen av anslaget och har utvecklat system för sin interna resurs-

fördelning. Vid sidan av de direkta statsanslagen tillför staten också 

lärosätena externa medel som kanaliseras genom forskningsråden och 

andra statliga myndigheter. Dessa fördelas i konkurrens baserat på 

kvalitetskriterier. Vidare tillkommer medel från ickestatliga forsknings-

finansiärer. Även dessa fördelas i konkurrens baserat på kvalitetskriterier. 

Den vetenskapliga grunden för lärarutbildningen har länge varit knuten 

till ämnesdiscipliner med koppling till skolämnena. Ur detta har ämnes-

didaktiken vuxit fram. Lärarutbildningskommittén (LUK 97) föreslog att 

ett nytt vetenskapsområde, utbildningsvetenskap, skulle införas i hög-

skolan (SOU 1999:63). I stället inrättades en särskild kommitté för 

utbildningsvetenskap 2001 som en del av det nybildade Vetenskapsrådet. 

Vetenskapsrådet har i uppgift att ge stöd till grundläggande forskning av 

högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden (1 § 

lagen [2000:662] om Vetenskapsrådet). Utbildningsvetenskapliga kom-

mittén beslutar om utlysningar och fördelning av medel till forskning och 

utbildning på forskarnivå med relevans för skolans och förskolans 

utveckling (förordning [2009:975] med instruktion för Vetenskapsrådet). 

Utlysningarna har bland annat avsett didaktik, utbildningssystemets 

sociala, ekonomiska och politiska villkor, kunskapsbildning och kun-

skapsanvändning samt vägar till att öka mångfalden inom utbildning och 

undervisning.  

Begreppet praktiknära forskning har vuxit fram ur ett behov av att för-

ankra skolans verksamhet i forskning. Den praktiknära forskningen kan 

bedrivas inom en rad olika discipliner, även om den didaktiska forsk-

ningen (både allmändidaktisk och ämnesdidaktisk) är den som ligger 

närmast till hands. 2015 inrättades Skolforskningsinstitutet som har i 

uppgift att utlysa och fördela medel för praktiknära forskning av högsta 

vetenskapliga kvalitet inom de områden där relevant sådan forskning 

saknas (1 § förordning [2014:1578] med instruktion för Skolforsknings-

institutet).  

På uppdrag av regeringen pågår en försöksverksamhet med praktiknära 

forskning 2017–2021 (U2012/03573/UH, U2017/01129/UH). Verksam-

heten syftar till att utveckla och pröva olika modeller för samverkan 

mellan lärosäten och skolhuvudmän kring praktiknära forskning. Totalt 

deltar 25 lärosäten i försöksverksamheten, och varje lärosäte involverar 

minst en skolhuvudman. Verksamheten ska slutredovisas i mars 2022, 

men de delredovisningar som hittills har inkommit visar att satsningen 

fallit ut väl och den fortsätter och utökas därför efter förslag i budget-

propositionen för 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16).  

En lärar- och förskollärarutbildning med tydlig forskningsanknytning 

innebär att studenterna får med sig ett forskande arbetssätt när de går ut i 
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yrkeslivet. Det är viktigt eftersom undervisningen i skolan enligt skollagen 

(2010:800) ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (1 kap. 

5 § tredje stycket). En viktig del i forskningsanknytningen är att forskar-

utbildade lärare medverkar i lärar- och förskollärarutbildningen. Det är 

också ett sätt att bidra till kompetensförsörjningen inom dessa 

utbildningar, vilket i sin tur kan leda till fler studenter inom utbildningarna. 

Regeringen har därför satsat på forskarskolor för lärarutbildare 2017–

2020. Vetenskapsrådet har ansvarat för satsningen. Av myndighetens 

årsredovisning för 2019 framgår att åtta forskarskolor beviljades i 

genomsnitt 8 miljoner kronor vardera för detta ändamål. I budget-

propositionen för 2021 föreslog regeringen fortsatta medel 2021–2024 för 

forskarskolor riktade mot lärare på lärarutbildningarna. Riksdagen beslu-

tade i enlighet med förslaget.   

3.5 Resurser för fler lärarledda timmar och ökad 

kvalitet i lärarutbildningen 

Statliga universitet och högskolor tilldelas huvuddelen av sina resurser via 

ett årligt anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. De 

förfogar fritt över användningen av anslaget och har utvecklat system för 

sin interna resursfördelning. Lärosätenas anslag för utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå baseras på antalet registrerade studenter 

(helårsstudenter) och avklarade högskolepoäng (helårsprestationer) inom 

olika utbildningsområden. Ersättningssystemet bygger på att alla kurser är 

klassificerade inom ett utbildningsområde. Det är lärosätena själva som 

beslutar om klassificeringen utifrån ämnesinnehåll. I utbildningsområdet 

Undervisning ingår utbildning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. 

Utbildningen ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfattar 

moment såsom utveckling, lärande och specialpedagogik samt sociala 

relationer, konflikthantering och ledarskap.  Som nämnts är den verksam-

hetsförlagda utbildningen ett eget utbildningsområde med ett särskilt 

ersättningsbelopp sedan 2013 (tidigare ingick det i utbildningsområdet 

Undervisning).  

För varje utbildningsområde fastställer regeringen årligen det ersätt-

ningsbelopp som ska användas för en helårsstudent och en helårs-

prestation. Lägst ersättning får de humanistiska, samhällsvetenskapliga, 

teologiska och juridiska utbildningsområdena (HSTJ) samt de utbild-

ningsområden som avser lärar- och förskollärarutbildningarna. För att 

stärka kvaliteten i dessa utbildningar har ersättningsbeloppen höjts i om-

gångar, senast 2015–2019, och dessa höjda ersättningsbelopp har nu 

permanentats från 2020. Av regleringsbrevet för universitet och högskolor 

framgår att medlen i första hand ska användas för att införa fler lärarledda 

timmar på utbildningar inom dessa områden. Detta inkluderar fler 

lärarledda timmar i lärarutbildningarna. Total motsvarar satsningen på 

ökad kvalitet ca 250 miljoner kronor årligen.  

Universitetskanslersämbetet har följt upp hur medlen har använts och 

hur de har bidragit till högre kvalitet i utbildningen (UKÄ, 2015:14, 

2019:4). Uppföljningen av den senaste kvalitetsförstärkningen visade att 

lärosätena hade använt den till olika åtgärder (UKÄ, 2019:4). Framför allt 



  

  

81 

 hade den lärarledda tiden inom programutbildningar ökat. Undervisningen 

i mindre grupper hade också ökat. Vidare hade man rekryterat personal, 

och undervisande personal hade fått ta del av kompetenshöjande insatser. 

Andra åtgärder är olika former av kursutveckling, förbättrad och mer rätts-

säker bedömning av examination, satsningar på information till studenter 

inför studier samt studieförberedelser för nya studenter. Som en följd av 

åtgärderna hade studenternas genomströmning ökat och kvaliteten på 

examensarbetena hade blivit bättre.

4 Fler behöver bli lärare  

4.1 Lärarbristen är fortsatt stor 

45 000 behöriga lärare och förskollärare kan komma att saknas 2033 

Skolverket har i uppdrag att i samarbete med Universitetskanslersämbetet 

ta fram återkommande prognoser över skolväsendets behov av lärare och 

förskollärare. Uppdraget redovisades senast i december 2019 (Skolverket, 

dnr 5.1.3-2018:1500). Av prognosen framgår att behovet av examinerade 

lärare och förskollärare väntas överstiga den beräknade examinationen 

kraftigt till 2033. Antalet examinerade beräknas uppgå till ca 144 000 

personer fram till 2033, vilket motsvarar en årlig examination på ca 9 600. 

Samtidigt beräknas det framtida behovet av examinerade lärare och 

förskollärare vara ca 189 000, vilket motsvarar en årlig examination på 

12 600. Det betyder att närmare 45 000 behöriga lärare och förskollärare 

kan komma att saknas 2033. Det skulle innebära en brist på 36 000 lärare, 

en brist på 6 000 förskollärare och en brist på drygt 2 000 lärare i fritids-

hem. För att undvika en framtida bristsituation skulle antalet examinerade 

behöva öka med 3 000 per år. 

Under förutsättning att examensfrekvenserna ligger kvar på nuvarande 

nivåer skulle antalet nybörjare behöva vara i genomsnitt 19 300 per år för 

att uppfylla det årliga examinationsbehovet på 12 600 lärare. Det är 

30 procent fler än det beräknade årliga antalet nybörjare på 14 600 per år. 

Skolverket har även beräknat det årliga nybörjarbehovet om examens-

frekvensen ökade med 10 procentenheter. I detta räkneexempel skulle det 

behövas 16 700 nybörjare varje år för att täcka behovet av lärare och 

förskollärare fram till 2033. 

För få lärare examineras i förhållande till ökningen av antalet barn och 
elever  

Lärartillgången påverkas av befolkningsutvecklingen, hur många som 

väljer att bli lärare och förskollärare, hur många som går i pension och hur 

många som väljer att stanna kvar i yrket.  

En betydande orsak till den nuvarande lärarbristen och den beräknade 

framtida tilltagande bristen är att för få lärare examineras i förhållande till 

antalet barn och elever som har ökat med över en halv miljon eller 

22 procent under den senaste tioårsperioden. Ökningen beräknas fortsätta 
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ytterligare några år om än i långsammare takt. Så även om fler har påbörjat 

lärarutbildningarna de senaste åren har antalet barn och elever ökat 

snabbare. Dessutom tar det några år att bli lärare. Sett över en längre 

tidsperiod bidrar även yrkets minskande attraktionskraft till lärarbristen.   

Antalet lärare som går i pension kan också påverka lärarsituationen. För 

tio år sedan var betydligt fler lärare äldre än i dag. Relativt många lärare 

har därför gått i pension de senaste tio åren, vilket har bidragit till 

lärarbristen. Kommande tioårsperiod är det inte lika många pensions-

avgångar att vänta. I dag arbetar också fler lärare högre upp i åldrarna. År 

2009 fanns det 1 900 heltidstjänster där läraren var 65 år eller äldre. Fem 

år senare fanns det 2 900 heltidstjänster, och 2019 hade antalet stigit till 

närmare 4 000 heltidstjänster.   

En annan faktor som kan påverka lärarsituationen är antalet lärare som 

väljer att stanna kvar i yrket. År 2018 fanns de flesta med lärarutbildning 

i utbildningsbranschen (84 procent) eller arbetade som lärare i en annan 

bransch (3 procent). Det betyder att 13 procent av de som har en lärar-

utbildning, eller närmare 29 000 personer, arbetade utanför utbildnings-

branschen. Närmare hälften arbetade inom offentlig förvaltning, social 

omsorg eller hälso- och sjukvård. Studier från Statistiska centralbyrån 

(SCB) och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 

utvärdering (IFAU) visar att kvarvaron bland lärare har varit tämligen 

stabil över tid. Den är i stort sett densamma som på 1980- och 1990-talet. 

4.2 Det behövs flera utbildningsvägar 

Trots att lärarutbildningen är den största yrkesutbildningen täcker den 
inte lärarbehovet… 

Varje lärosäte beslutar självt om sitt utbildningsutbud. Som nämnts finns 

lärar- och förskollärarutbildningen på 27 lärosäten över hela landet. 

Lärosätena ska planera för dimensioneringen av utbildningen till olika 

lärarexamina, inriktningar och ämneskombinationer så att dimensio-

neringen svarar mot studenternas efterfrågan och mot arbetsmarknadens 

nationella och regionala behov. Dessutom ska lärosätena verka för att 

uppnå de mål som finns för den utbyggnad av lärar- och förskollärar-

utbildningarna som genomförts. Som nämnts inleddes utbyggnaden under 

föregående mandatperiod. Under 2015 och 2016 tillfördes lärosätena 

medel för en utbyggnad om totalt 6 800 helårsstudenter (2 300 nybörjar-

platser) till 2020. I budgetpropositionen för 2017 tillfördes medel för en 

ytterligare utbyggnad om 3 600 helårsstudenter (970 nybörjarplatser) till 

2021. Totalt innebär utbyggnaden att medel har tillförts som beräknas 

motsvara ca 10 400 nya helårsstudenter. I budgetpropositionen för 2021 

föreslogs därutöver en permanent utbyggnad av yrkeslärarutbildningen 

motsvarande ca 175 helårsstudenter 2021 och ca 260 helårsstudenter 

fr.o.m. 2022. I budgetpropositionen för 2021 föreslogs också en utbyggnad 

under fyra år för fler behöriga lärare genom kompletterande pedagogisk 

utbildning som beräknas motsvara ca 500 helårsstudenter 2021, 750 

helårsstudenter 2022–2023 och 250 helårsstudenter 2024. Riksdagen 

beslutade i enlighet med förslaget. 
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 Läsåret 2018/19 fanns det cirka 37 770 helårsstudenter vid en lärar- eller 

förskollärarutbildning (inklusive studenter på utbildningar som leder till 

en speciallärar- eller specialpedagogexamen). De utgjorde cirka 13 pro-

cent av det totala antalet helårsstudenter i högskolan och cirka 27 procent 

av alla helårsstudenter inom utbildningsprogram som leder till en yrkes-

examen. Lärar- och förskollärarutbildningen är därmed den största yrkes-

utbildningen i högskolan. 

Sedan läsåret 1993/94 har i genomsnitt 8 600 personer per år tagit en 

lärar- eller förskollärarexamen. Antalet examinerade var som lägst 

2000/01 med omkring 6 200 examina medan antalet var som högst 

2010/11 med närmare 13 200 examina. Att så många examinerades då har 

sannolikt att göra med det krav på legitimation för lärare och förskollärare 

som infördes 2011. Läsåret 2018/19 tog 8 570 studenter en lärarexamen. 

Av dessa var 2 700 en förskollärarexamen, 2 320 var en grundlärar-

examen, 2 230 var en ämneslärarexamen, 490 var en yrkeslärarexamen 

och 840 var en äldre lärarexamen. 

Antalet behöriga sökande som i första hand sökt till utbildningar med 

inriktning mot pedagogik och lärarutbildningar har de senaste åren varit 

20 000–21 000 personer (höstterminen). Åren 2011–2017 har antalet 

sökande till lärarutbildningarna ökat med omkring 70 procent. Ökningen 

har främst bestått av äldre studenter (23–29 år och äldre än 40 år). De 

senaste åren har dock intresset minskat något, vilket delvis kan förklaras 

av låg ungdomsarbetslöshet och att gruppen 19–25-åringar är betydligt 

mindre bland lärarstudenter. Intresset varierar också mellan olika inrikt-

ningar och ämnen. Inför höstterminen 2020 skedde dock en uppgång igen. 

Antalet förstahandssökande ökade sammantaget med 2 procent och antalet 

antagna med 9 procent, även om det varierade mellan inriktningarna. De 

senaste årens antal nybörjare har bara överträffats under några år i början 

av 2000-talet. Både antalet sökande och antalet nybörjare är således på 

historiskt höga nivåer.  

Hur många som avslutar sin utbildning, det vill säga hur genom-

strömningen ser ut på utbildningarna, är också en viktig faktor i arbetet för 

fler lärare. Det finns olika mått för att beräkna genomströmningen på en 

utbildning, ett av dem är att titta på kvarvaron termin sex i utbildningen, 

det vill säga andelen studenter som då fortfarande är registrerade på 

utbildningen. Den totala kvarvarofrekvensen termin 6 är 73 procent för 

förskollärarutbildningen, 61 procent för grundlärarutbildningen och endast 

47 procent för ämneslärarutbildningen (variationen är dock stor mellan 

lärosätena). De flesta andra programutbildningar i högskolan har en 

kvarvaro på 69–75 procent. När det gäller ämneslärarutbildningen har 

Universitetskanslersämbetet dessutom uppskattat att 35 procent av 

nybörjarna gör ett så kallat tidigt avhopp, det vill säga deras senaste 

registrering på utbildningen var innan termin 3.  

…utan kompletterande utbildningar behövs också 

Även om den reguljära lärarutbildningen har byggts ut och antalet 

studenter är på historiskt höga nivåer, räcker det inte för att täcka behovet 

av lärare. Fler vägar in i läraryrket behövs. För olika målgrupper finns det 

därför olika kompletterande utbildningar.  
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För den som arbetar som lärare eller förskollärare utan att ha en examen 

finns det en särskild vidareutbildning (VAL) (förordning [2011:689] om 

vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och 

förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare 

och pedagogisk personal inom förskolan som leder till lärar- eller 

förskollärarexamen). Regeringen har tidigare både förlängt och förstärkt 

satsningen på VAL. I september 2020 trädde därtill en förordningsändring 

i kraft som innebär att fler blir behöriga till utbildningen. En ytterligare 

förstärkning av VAL under 2021–2024 föreslogs därför i budgetproposi-

tionen för 2021. Riksdagen beslutade i enlighet med förslaget.  

Den som har en avslutad utländsk lärar- eller förskollärarutbildning kan 

komplettera denna utbildning för att få behörighet att undervisa i Sverige 

(förordning [2008:1101] om högskoleutbildning som kompletterar 

avslutad utländsk utbildning).  

För den som har tidigare ämnesstudier från högskolan finns det en 

kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen 

(förordning [2011:686] om kompletterande pedagogisk utbildning som 

leder till ämneslärarexamen). Det finns också en särskild kompletterande 

pedagogisk utbildning till ämneslärarexamen för den som sedan tidigare 

har en forskarexamen (förordning [2016:705] om kompletterande 

pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som 

har en examen på forskarnivå). Denna utbildning är tidsbegränsad till den 

15 juli 2021. I budgetpropositionen för 2021 aviserades dock att 

utbildningen ska förlängas t.o.m. 2026 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16). 

För att underlätta valet av utbildning för den som vill bli lärare eller 

förskollärare har regeringen gett Skolverket och Universitets- och 

högskolerådet i uppdrag att informera om vägarna in i lärar- och förskol-

läraryrkena och lärar- och förskollärarutbildningarna. Myndigheterna har 

publicerat en särskild lärarutbildningsguide på webbsidan studera.nu. 

Syftet med guiden är att ge en överblick över de olika vägar som leder till 

lärar- och förskolläraryrket, framför allt med fokus på de kompletterande 

utbildningsvägarna till yrkena. Guiden lanserades i februari 2019 och båda 

myndigheterna har genomfört insatser för att sprida information om 

guiden.  

Många blir ämneslärare genom kompletterande pedagogisk utbildning 

En kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärarexamen 

reglerades i samband med lärarutbildningsreformen 2011 (den ovan 

nämnda förordningen om kompletterande pedagogisk utbildning som 

leder till ämneslärarexamen). Utbildningen kan anordnas av de lärosäten 

som redan har tillstånd att utfärda ämneslärarexamen. I dag använder sig 

ett tjugotal lärosäten av denna möjlighet. Utbildningen omfattar 

90 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng avser utbildningsvetenskaplig 

kärna och 30 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning, precis som i 

de reguljära utbildningsprogrammen. Utbildningen vänder sig till den som 

har tidigare ämnesstudier om 90 eller 120 högskolepoäng. Omkring 

60 procent av dem som påbörjar dagens kompletterande pedagogiska 

utbildning har en tidigare examen. För de flesta av dessa togs den tidigare 

examen ut fem år innan utbildningen påbörjades eller längre tillbaka i tiden 

(drygt 60 procent), medan de övriga (knappt 40 procent) tog ut sin tidigare 
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 examen inom fyra år innan utbildningen påbörjades. Antalet studenter 

inom den kompletterande pedagogiska utbildningen har ökat sedan 2011, 

och läsåret 2016/17 var nära en fjärdedel av alla nybörjare inom en utbild-

ning som leder till ämneslärarexamen studenter inom en sådan utbildning, 

och en tredjedel av alla som tog en ämneslärarexamen det läsåret hade gått 

denna utbildning. Denna grupp har alltså kommit att utgöra en betydande 

del av dem som tar en ämneslärarexamen (UKÄ, Statistisk analys, 2018-

03-13, reg.nr 111-5-18). Dessutom är kvarvaron inom denna utbildning 

uppskattningsvis cirka 10 procent högre än inom ämneslärarutbildningen 

(UKÄ, Statistisk analys 2016/6).  

 Inom den kompletterande pedagogiska utbildningen blir de flesta lärare 

i enbart ett undervisningsämne. Statistiken för läsåret 2016/17 visar att 

hälften av ämneslärarexamina med inriktning mot arbete i grundskolans 

årskurs 7–9 avsåg ett ämne och 40 procent avsåg två ämnen. Av 

ämneslärarexamina med inriktning mot arbete i gymnasieskolan avsåg 

63 procent ett ämne och 37 procent två ämnen (UKÄ, Statistisk analys, 

2018-03-13, reg.nr 111-5-18).  

Kompletterande pedagogisk utbildning erbjuds i dag i olika studie-

former, både på campus och på distans. Det finns också möjlighet att 

studera på halvfart, med normal studietakt och med förhöjd studietakt. 

Flera lärosäten anordnar utbildningen så att den även ges under sommar-

terminen, vilket innebär att den totala studielängden kortas ned. Inom 

ramen för den särskilda satsningen på fler relevanta kurser har regeringen 

angett att lärosätena särskilt ska prioritera kurser inom denna komplet-

terande pedagogiska utbildning i syfte att förkorta studietiden. 

För att öka rekryteringen av ämneslärare, särskilt i matematik, natur-

orienterande ämnen och teknik, pågår också försöksverksamheter med 

särskild kompletterande pedagogisk utbildning som regeringen tillfört 

särskilda medel (Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 2:64 

inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning). Här ingår 

projektet Brobyggaren vid Göteborgs universitet, Luleå tekniska 

universitets och Teach for Swedens utbildning där studenterna genomgår 

en kompletterande pedagogisk utbildning samtidigt som de arbetar i en 

skola med låg måluppfyllelse samt Högskolan i Halmstads projekt med en 

ämnesdidaktisk kompletterande pedagogisk utbildning.  

Som nämnts finns det också en särskild satsning på kompletterande 

pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (förordning om 

kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen 

för personer som har en examen på forskarnivå). Utbildningen ges sedan 

2017 vid Stockholms universitet tillsammans med Kungl. Tekniska 

högskolan, vid Umeå universitet och vid Karlstads universitet.  Syftet med 

satsningen är att få fler ämneslärare i matematik, naturorienterande ämnen 

och teknik, som det råder brist på. Man vill också få fler lektorer i grund- 

och gymnasieskolan för att stärka den vetenskapliga grunden. Denna 

utbildning genomförs under ett kalenderår under tre terminer (höst-, vår- 

och sommartermin) med en förhöjd studietakt. De som antas till 

utbildningen har rätt till utbildningsbidrag om 25 000 kronor per månad 

till och med att de fyller 56 år. Beloppet är skattepliktigt och förutsätter 

studier på heltid (förordning [2016:706] om utbildningsbidrag för 

kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen 

för personer som har en examen på forskarnivå).  



  

  

 

86 

Universitetskanslersämbetet har utvärderat denna satsning (UKÄ, 

2020:3). Utvärderingen visade bland annat att det varit ett stort intresse för 

utbildningen med många sökande. Utbildningsbidraget och möjligheten 

att studera utbildningen på distans har varit viktiga faktorer för 

studenternas möjlighet att påbörja utbildningen. Att hantera bidraget tar 

dock mycket tid för lärosätena och processen borde enligt myndigheten 

därför förenklas. Alla studenter har inte avslutat utbildningen i tid. Av de 

som påbörjade utbildningen i januari 2017 hade 56 procent tagit examen i 

november 2019. Utvärderingen visade också att gruppen har haft stor 

användning av sin forskarkompetens i undervisningen. Samtidigt är det en 

fortsatt viktig uppgift för arbetsgivarna att ta tillvara denna kompetens. 

Utvärderingen visade också att många studenter ifrågasatte att 

utbildningen innehåller krav på ett självständigt arbete då de hellre hade 

velat använda tiden till att få mer praktiska färdigheter. Utifrån de samlade 

intrycken ansåg Universitetskanslersämbetet att man därför bör se över 

huruvida ett självständigt arbete är nödvändigt inom denna utbildning. 

Myndigheten kunde konstatera att satsningen har bidragit till att fler 

ämneslärare med en forskarexamen nu arbetar i skolan och menade att det 

med dagens lärarbrist är viktigt med många ingångar till läraryrket. 

Satsningen skulle pågå till 2021 men har förlängts till 2026 efter förslag i 

budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr.16).  

4.3 En flexibel och generös bedömning av tidigare 

utbildning och erfarenhet ger fler behöriga och 

kortare studietid 

Validering för fler behöriga till lärar- och förskollärarutbildning 

För lärarförsörjningen är det viktigt att det finns olika möjligheter att antas 

till en lärar- och förskollärarutbildning eller till en kompletterande 

pedagogisk utbildning. Såväl grundläggande som särskild behörighet till 

utbildningen kan uppnås genom det som har kommit att kallas reell 

kompetens. Det innebär att den som genom svensk eller utländsk 

utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan 

omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen också 

ska anses ha grundläggande och särskild behörighet till utbildningen 

(7 kap. 5, 8, 24–25, 28 och 31 §§ högskoleförordningen,  7 § förordningen 

om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärar-

examen och 9 § förordningen om kompletterande pedagogisk utbildning 

som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på 

forskarnivå). 

Denna möjlighet att bli behörig infördes 2003 efter förslag i proposi-

tionen Den öppna högskolan (prop. 2001/02:15). Av propositionen 

framgår att varje lärosäte ska göra en individuell bedömning av sökandes 

reella kunskaper. Sådana bedömningar ska inte göras schablonmässigt, 

utan lärosätet måste göra en individuell värdering av de åberopade 

meriterna (prop. 2001/02:15, s. 54). Frågan om utveckling av strukturerade 

metoder för bedömning, värdering och erkännande av reell kompetens, det 
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 vill säga validering, behandlades också i propositionen (prop. 2001/02:15 

s. 77).  

För att utveckla lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens 

har det gjorts särskilda satsningar i olika omgångar under 2000-talet. 

Sedan 2011 finns den särskilda VAL-satsningen som pågår till 2030 (se 

avsnitt 4.2). Inom satsningen förekommer validering både för behörighet 

och för tillgodoräknande. Den långvariga satsningen har inneburit att 

kompetens om bedömning av kunskaper och färdigheter som förvärvats i 

yrkesverksamhet har byggts upp på de åtta lärosäten som har i uppdrag att 

ge utbildningen (Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i 

Jönköping, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Malmö 

universitet, Stockholms universitet och Umeå universitet).  

Eftersom lärosätena bedömer att många som söker till kompletterande 

pedagogisk utbildning inte uppfyller kravet på tillräckliga ämnes-

kunskaper, och därmed inte anses uppfylla kraven för särskild behörighet 

till utbildningen, är det mycket angeläget att lärosätena prövar om behörig-

heten kan uppnås genom reell kompetens. Sedan 2018 har Umeå universi-

tet och övriga lärosäten inom VAL-satsningen (utom Högskolan i 

Jönköping) i uppdrag att utveckla och använda strukturerade metoder för 

bedömning av reell kompetens för att främja tillträde till en lärar- eller 

förskollärarutbildning (Uppdrag om att skapa fler vägar in i läraryrket, 

U2018/03202/UH). Uppdraget ska redovisas i mars 2022. För att fler ska 

bli behöriga till kompletterande pedagogisk utbildning genom validering 

har dessutom en särskild satsning om 13,5 miljoner kronor gjorts under 

2020 (Vårändringsbudget för 2020, prop. 2019/20:99 s. 124). Tjugo 

lärosäten som anordnar sådan utbildning har fått ta del av medlen för att 

täcka kostnader för bedömning av sökandes reella kompetens för 

behörighet till utbildningen. Lärosätena ska i årsredovisningen redovisa 

arbetet och resultatet av satsningen samt hur många studenter som har 

antagits genom bedömning av reell kompetens. 

Ytterligare en möjlighet för den som har förutsättningar att tillgodogöra 

sig en utbildning utan att uppfylla behörighetsvillkoren är att lärosätet 

meddelar undantag från de behörighetsvillkor som ställs (7 kap. 3 § andra 

meningen eller 28 § andra stycket högskoleförordningen). Lärosätena 

tillämpar dock denna bestämmelse restriktivt, enligt Validerings-

delegationen (SOU 2018:29 s. 76). 

Ett lärosätes beslut om att en sökande inte uppfyller behörighetskraven 

eller att inte göra undantag från behörighetsvillkoren kan överklagas hos 

Överklagandenämnden för högskolan (12 kap. 2 § 3 högskoleförord-

ningen).  

Validering för kortare studietid 

Det är också positivt för lärarförsörjningen om det går att korta utbild-

ningstiden till lärare eller förskollärare. Det underlättar för den enskilde 

individen och främjar omställning till läraryrket senare i livet. Det är också 

en fördel samhällsekonomiskt när tidigare kunskaper och färdigheter kan 

tillgodoräknas. I 6 kap. högskoleförordningen regleras tillgodoräknande 

av viss utbildning (6 §) eller av kunskaper och färdigheter som förvärvats 

i annan utbildning eller i yrkesverksamhet (7 §). Det är lärosätet som 

prövar om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodo-
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räknande som högskoleutbildning. Endast den som är student kan komma 

i fråga för tillgodoräknande (8 §).  

Enligt Valideringsdelegationen har det generellt varit relativt ovanligt 

med bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande.  Lärosätena sam-

arbetar dock även vad gäller bedömning av reell kompetens för 

tillgodoräknande. Mer utvecklade samarbeten finns exempelvis inom 

VAL (se ovan). I sammanhanget kan nämnas att bedömning av reell 

kompetens för behörighet respektive för tillgodoräknande enligt 

delegationen vanligen har gjorts skilda från varandra. Skälet uppges vara 

att det är skillnad mellan att bedöma om någon har förutsättningar att klara 

en viss kurs respektive om någon har kunskaper motsvarande kursens mål. 

Det kräver två olika bedömningsprocesser (SOU 2018:29 s. 93–94). 

Ett lärosätes beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkes-

verksamhet kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan 

(12 kap. 2 § 4 högskoleförordningen). Valideringsdelegationen gjorde en 

kartläggning av de ärenden som avsåg överklaganden om tillgodoräknan-

de som inkommit till Överklagandenämnden för högskolan 2013–2016. 

Det visade sig bland annat att majoriteten av de överklaganden där yrkes-

verksamhet hade åberopats rörde ansökan om tillgodoräknande inom 

verksamhetsförlagd utbildning vid högskolan (SOU 2018:29 s. 162).

5 Närmare om de bestämmelser som gäller 

för att kunna bli lärare och förskollärare 

5.1 Vilka krav ställs för att bli lärare och 

förskollärare? 

Som huvudregel krävs behörighet och legitimation för att få anställas 
och undervisa i skolväsendet  

De grundläggande krav som ställs för att få anställas och undervisa som 

lärare och förskollärare regleras i skollagen (2010:800). Huvudregeln är 

att endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är 

behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen i skolväsendet 

(2 kap. 13 § skollagen). Vissa undantag från denna regel finns angivna i 

skollagen (2 kap. 17–19 §§).  

Behörighetsfrågan regleras ytterligare, efter bemyndigande i 2 kap. 3 § 

skollagen, av regeringen i förordningen (2011:326) om behörighet och le-

gitimation för lärare och förskollärare (nedan förkortad behörighetsförord-

ningen) och, efter bemyndigande i den förordningen, av Statens skolverk.   

Statens skolverk är den myndighet som efter ansökan prövar frågor om 

legitimation. Behörigheten för en lärare eller förskollärare framgår av le-

gitimationen. Det anges i vilken eller vilka skolformer eller fritidshem, 

årskurser eller motsvarande, ämnen eller ämnesområden som läraren eller 

förskolläraren är behörig att undervisa (4 kap. 4 § behörighetsförord-

ningen). Vid ansökan om legitimation, eller efter att läraren eller för-
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 skolläraren blivit legitimerad, kan denne även ansöka om ytterligare 

behörighet, antingen med annan behörighetsgrundande utbildning som 

stöd eller om läraren på annan grund ska anses ha förvärvat rätten till en 

sådan behörighet. Ytterligare behörighet ska framgå av legitimationen.  

Beteckningen legitimerad lärare, respektive legitimerad förskollärare, 

får i skolväsendet bara användas av den som har fått en sådan legitimation 

av Skolverket (2 kap. 16 och 16 a §§ skollagen).  

Skollagen reglerar även vem som får anställas som lärare eller förskol-

lärare i skolväsendet. Huvudregeln är att endast den som har legitimation 

får anställas, utan tidsbegränsning, som lärare eller förskollärare i skolvä-

sendet (2 kap. 20 § första stycket). Vissa undantag från denna regel finns 

i skollagen (2 kap. 20 § andra och tredje styckena).  

Allmänt om examenstillstånd och kraven för examina  

Utbildning och examina på högskolor och universitet ska enligt högskole-

lagen (1992:1434) ges på tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och fors-

karnivå (1 kap. 7 och 10 a §§). För varje nivå finns i högskolelagen över-

gripande krav på utbildningen (1 kap. 7–9 a §§).  

Riksdagen har bemyndigat regeringen att bestämma vilken myndighet 

som ska besluta om tillstånd att utfärda examen (1 kap. 12 §). Universi-

tetskanslersämbetet är den myndighet som getts ansvar att pröva vissa frå-

gor om examenstillstånd (2 § förordning [2012:810] med instruktion för 

Universitetskanslersämbetet). Regeringen har vidare bemyndigats att 

meddela föreskrifter om vilka examina som får avläggas och på vilken 

nivå de ska avläggas (1 kap. 10 a § högskolelagen). Regeringen har använt 

sig av detta bemyndigande och har i bilaga 2 till högskoleförordningen 

(1993:100), benämnd examensordningen, angett vilka examina som exa-

menstillstånd kan ges för (6 kap. 4 § högskoleförordningen). I 1 kap. 11–

13 §§ högskolelagen och 6 kap. 5 a–f §§ högskoleförordningen finns det 

ytterligare bestämmelser avseende examenstillstånd. Särskilda tillstånds-

regler gäller också för ämneslärarexamen (6 kap. 5 e och 5 f §§ högskole-

förordningen). 

I examensordningen anges examensbeskrivningar, dvs. på vilken nivå 

en viss examen ska avläggas och vilka krav som ska uppfyllas för en viss 

examen. Utöver vad som anges i examensbeskrivningen för ämneslärarex-

amen framgår det av bilaga 4 till högskoleförordningen vilka ämnen som 

får kombineras för en sådan examen (6 kap. 5 §).  

Omfattningen av utbildning på högskola och universitet anges i högsko-

lepoäng där heltidsstudier under ett normalt studieår om 40 veckor mots-

varar 60 högskolepoäng (6 kap. 2 §). 

Närmare om kraven i examensbeskrivningarna  

Examina kan som nämnts avläggas på grundnivå, avancerad nivå eller 

forskarnivå. De tre examina som finns i högskolan (generella examina, 

konstnärliga examina och yrkesexamina) kan alla avläggas på grundnivå 

eller avancerad nivå. På forskarnivå kan endast generella examina och 

konstnärliga examina avläggas. Förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- 

och yrkeslärarexamen är alla yrkesexamina. Förskollärarexamen och 

yrkeslärarexamen ges på grundnivå, medan grundlärarexamen och 
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ämneslärarexamen kan ges på grundnivå eller avancerad nivå beroende på 

examens inriktning. 

I propositionen Ny värld – ny högskola (prop. 2004/05:162) gjorde re-

geringen bedömningen att examensbeskrivningarna bör följa en gemen-

sam struktur enligt följande (se s. 94). Först framgår examens namn, t.ex. 

grundlärarexamen eller förskollärarexamen. Därefter anges under rubriken 

Omfattning främst hur många högskolepoäng som ska ha fullgjorts för att 

erhålla examen i fråga. Under rubriken Mål anges att den studerande för 

examen ska ha visat sådan kunskap och förmåga som krävs för att 

självständigt arbeta inom det aktuella yrket eller för att få viss behörighet 

att arbeta i yrket. Under rubriken Mål finns sedan de tre underrubrikerna 

Kunskap och förståelse, Färdighet och förmåga samt Värderingsförmåga 

och förhållningssätt. Examensbeskrivningen avslutas med de två ru-

brikerna Självständigt arbete, där omfattningen av det examensarbete som 

behöver genomföras för att erhålla vissa examen anges, och Övrigt, där 

det t.ex. kan anges att varje högskola själv bestämmer mer preciserade 

krav som ska gälla inom ramen för kraven i en examensbeskrivning. 

I den ovan angivna propositionen angavs att alla examensbeskrivningar 

inte bara bör ha en gemensam struktur. De bör också vara kortfattade och 

koncentrerade till det väsentliga samt långsiktigt hållbara i den meningen 

att de inte ska behöva ändras ofta. Förändringar av utbildningens innehåll 

bör i första hand ske på lärosätenas eget initiativ i dialog med studenter 

och relevanta avnämare. Examensbeskrivningarna bör ge utrymme för 

detta. Lärarexamina skiljer sig på denna punkt från övriga examina i 

examensordningen i och med att omfattningen av de studier som krävs för 

de olika lärarexamina är reglerade och återgivna på en mer detaljerad och 

omfångsrik nivå än för övriga examina. 

Vissa utbildningar som leder till en yrkesexamen ges med olika inrikt-

ningar, till exempel utbildning till civilingenjör med inriktning mot kemi-

teknik eller maskinteknik eller utbildning till civilekonom med inriktning 

mot marknadsföring eller redovisning. Utbildningarna inleds då med ge-

mensamma studier inom teknikområdet respektive ekonomiområdet. 

Vilka inriktningar som ska finnas och vilken omfattning de ska ha bestäm-

mer varje lärosäte själv. Examensbeskrivningen avser utbildningen som 

helhet. Även på denna punkt skiljer sig lärarutbildningen från övriga yr-

kesutbildningar eftersom de olika inriktningarna i utbildning till lärare 

anges i examensbeskrivningen. Grundlärarexamen ges med tre inrikt-

ningar: grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem, grund-

lärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans 

årskurs 1–3 och grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundsko-

lans årskurs 4–6. Ämneslärarexamen ges med två inriktningar: ämneslä-

rarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 och äm-

neslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.  

I examensbeskrivningen framgår vilka krav som gäller för de olika lä-

rarexamina men även vilka krav som gäller för en viss inriktning inom 

grundlärar- eller ämneslärarexamen. Vissa krav är återkommande och ge-

mensamma krav för samtliga nu nämnda examina, och inriktningar inom 

dessa, medan andra är specifika bara för vissa av dem. Gemensamt för 

samtliga lärarexamina är att det för examen krävs att utbildningen omfattar 

en utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhets-

förlagd utbildning om 30 högskolepoäng. Detta, och vad studierna inom 
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 dessa delar ska avse, anges under rubriken Omfattning. Där finns också 

bestämmelser om vad ämnesstudierna ska omfatta, med särskilda poäng-

krav för en del ämnen.  

I sammanhanget kan nämnas att genomförandet av ett examensarbete 

(självständigt arbete) enbart är ett krav för förskollärar-, grundlärar- och 

ämneslärarexamen men inte för yrkeslärarexamen.  

Närmare om examensmålen i examensbeskrivningarna  

Som berörts har lärarutbildningarna flera gemensamma examensmål. 

Vissa skillnader i utformningen av målen finns dock. När det gäller barns 

och elevers utveckling och lärande finns det exempelvis för förskollärar-, 

grundlärar-, ämneslärare- och yrkeslärarexamen mål om att studenten ska 

visa sådan kunskap om barns eller barns och ungdomars utveckling, läran-

de, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen. För förskol-

lärarexamen ska studenten också visa fördjupad förmåga att möta barnens 

behov av omsorg och att skapa förutsättningar, inbegripet genom lek och 

skapande verksamhet, för alla barn att lära och utvecklas. Motsvarande 

utvecklingsmål finns för grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen 

men då anges i stället att studenten ska visa fördjupad förmåga att skapa 

förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas.   

Ytterligare exempel på mål som kan anges är följande. För grundlärar-, 

yrkeslärar- och ämneslärarexamen ska studenten visa sådana kunskaper i 

didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning 

och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser. För grundlä-

rarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans års-

kurs 1–3 och mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 ska studenten uppnå 

kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forsknings-

metoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad er-

farenhet och dess betydelse för yrkesutövningen. För ämneslärarexamen 

gäller samma examensmål men då ska studenten istället uppnå en fördju-

pad kunskap.  

5.2 Närmare om kompletterande pedagogisk 

utbildning 

Som nämnts kan ämneslärarexamen erhållas inte bara genom att bedriva 

studier vid någon av de ordinarie utbildningsprogrammen utan även efter 

en kompletterande pedagogisk utbildning (se avsnitt 4.2 och 4.3). I dag 

finns en sådan utbildning i två former och bägge syftar till att komplettera 

en studerandes tidigare tillägnade ämneskunskaper i andra undervisnings-

ämnen än yrkesämnen för att kunna avlägga ämneslärarexamen. Den ena 

regleras i förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbild-

ning som leder till ämneslärarexamen, nedan förkortad KPU-förord-

ningen, och den andra regleras i förordningen (2016:705) om komplette-

rande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer 

som har en examen på forskarnivå, nedan förkortad KPU-förordning för 

forskarutbildade.  
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Kompletterande pedagogisk utbildning för studerande med tidigare 
ämneskunskaper  

Målgruppen för KPU-förordningen är studerande som har tidigare tilläg-

nade ämneskunskaper i ett eller flera undervisningsämnen.  

Som framgått ges ämneslärarexamen med två olika inriktningar och be-

hörighetsreglerna för att bli antagen till en kompletterande pedagogisk ut-

bildning är olika beroende på vilken av de två inriktningarna som den stu-

derande väljer. För inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 krävs 

ämneskunskaper i ett undervisningsämne i dessa årskurser som motsvarar 

ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng (poängkravet är alltså inte helt 

absolut). För inriktning mot arbete i gymnasieskolan krävs ämneskun-

skaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnes-

studier om minst 120 högskolepoäng. Även den som har s.k. reell kompe-

tens ska anses behörig. Reell kompetens har den som genom svensk eller 

utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan om-

ständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (4–7 §§ 

KPU-förordningen).   

Något detaljkrav på vad ämnesstudierna ska bestå av finns inte, dvs. det 

anges inte i KPU-förordningen vilka kurser som ska ingå. Inte heller be-

hörighetsförordningen anger krav på den detaljnivån. Däremot finns det 

poängkrav på vissa av ämnesstudierna i examensbeskrivningarna för de 

olika lärarexamina (se bilaga 2 till högskoleförordningen, dit KPU-förord-

ningen hänvisar, och avsnitt 5.1).  

Kompletterande pedagogisk utbildning ska enligt KPU-förordningen 

avse utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksam-

hetsförlagd utbildning, förlagd inom relevant verksamhet och ämne, om 

30 högskolepoäng (2 §). 

Högskoleförordningen är subsidiär i förhållande till KPU-förordningen, 

dvs. den förra ska tillämpas bara om inte något annat följer av KPU-

förordningen (3 § KPU-förordningen).  Som angetts ovan (under rubriken 

Allmänt om examenstillstånd och kraven för examina) finns det i bilaga 4 

till högskoleförordningen bestämmelser om vilka ämnen som får kombi-

neras för en ämneslärarexamen (6 kap. 5 § högskoleförordningen). Enligt 

KPU-förordningen gäller dock detta krav inte en examen enligt den för-

ordningen (9 §).  

Som nämnts kan ämneslärarexamen studeras både på grundnivå och på 

avancerad nivå. I de ordinarie utbildningsprogrammen kan ämneslärarex-

amen endast avläggas på avancerad nivå. Enligt KPU-förordningen kan 

dock examen avläggas på grundnivå om ämnesstudierna, före KPU, haft 

inriktning mot endast ett undervisningsämne i antingen årskurs 7–9 eller 

gymnasieskola. Examen på avancerad nivå kan avläggas om ämnesstudi-

erna haft fokus mot två eller tre undervisningsämnen, såvitt avser inrikt-

ning mot arbete i årskurs 7–9, samt två undervisningsämnen såvitt avser 

inriktning mot arbete i gymnasieskola (1 och 9–14 §§ KPU-förordningen 

och bilaga 2 till högskoleförordningen).  

För att erhålla examen på avancerad nivå ställs högre krav när det gäller 

antalet fullgjorda högskolepoäng (9–14 §§ KPU-förordningen). Minst 

15 av de högskolepoäng som tagits före KPU ska avse ett självständigt 

arbete (examensarbete). För de personer som tar en examen med behörig-

het i fler än ett ämne gäller i stället de poängkrav som framgår av bilaga 2 
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 till högskoleförordningen (dit KPU-förordningen hänvisar), dvs. minst 

30 högskolepoäng eller minst två sådana arbeten om vardera minst 

15 högskolepoäng.  

Kompletterande pedagogisk utbildning för studerande med en examen på 
forskarnivå  

Målgruppen för kompletterande pedagogisk utbildning enligt KPU-

förordningen för forskarutbildade är studerande som bedrivit vissa studier 

i ett eller flera undervisningsämnen och som därutöver har en examen på 

forskarnivå. Ytterligare ett krav är att ett av de undervisningsämnen som 

avses ingå i examen ska vara ett sådant ämne för vilket det råder brist på 

sökanden till utbildningar som leder till ämneslärarexamen (1 §).  

Även i denna förordning kan KPU anordnas för båda de inriktningar som 

finns för ämneslärarexamen, dvs. inriktning mot arbete i grundskolans års-

kurs 7–9 respektive inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Poängkraven 

på ämnesstudierna för de båda inriktningarna är samma som enligt KPU-

förordningen, dvs. ämnesstudier som motsvarar minst 90 högskolepoäng 

respektive minst 120 högskolepoäng. En person är även behörig om per-

sonen har ämnesstudier som motsvarar poängkravet eller genom svensk 

eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon an-

nan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (6–

9 §§). 

 KPU-förordningen för forskarutbildade ska också avse utbildningsve-

tenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbild-

ning, förlagd inom relevant verksamhet och ämne, om 30 högskolepoäng 

(3 §). Högskoleförordningen är enligt 3 § KPU-förordningen för forskar-

utbildade subsidiär i förhållande till sist nämnda förordning.  Kravet i 

bilaga 4 till högskoleförordningen, att enbart vissa ämnen kan kombineras 

i examen, gäller inte heller enligt 15 § KPU-förordningen för forskarutbil-

dade.  

Studierna sker med förhöjd studietakt under tolv månader i följd (13 §). 

Detta innebär alltså att studierna bedrivs under 52 veckor i stället för de 40 

veckor under vilket ett normalstudieår bedrivs (6 kap. 2 § högskoleförord-

ningen). Därför hinner de studerande avlägga 90 högskolepoäng under ett 

år i stället för under ett och ett halvt år, som gäller enligt KPU-förord-

ningen.  

Kraven för examen regleras i 15–20 §§ KPU-förordningen för forskar-

utbildade. Bestämmelserna är utformade på motsvarande sätt som för 

KPU-förordningen.  

5.3 Den s.k. VAL-förordningen – en alternativ väg 

för yrkesverksamma som saknar en 

behörighetsgivande examen 

Kravet på legitimation för anställning som lärare infördes 2011, då även 

redan yrkesverksamma lärare fick ansöka om legitimation. Vissa av dessa 

uppfyllde dock inte kraven för legitimation trots omfattande tidigare 

utbildning och lång yrkesverksamhet. Dessa personer har dock möjlighet 

att läsa vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL) som är en 
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särskild satsning på bl.a. vidareutbildning för yrkesverksamma lärare och 

pedagogisk personal inom förskolan som saknar en behörighetsgivande 

examen. Vidareutbildningen regleras i förordningen (2011:689) om vissa 

behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare 

och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskol-

lärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen (VAL-förordningen). 

VAL-förordningen gäller till och med den 30 juni 2030 (SFS 2016:959).  

I VAL-förordningen finns det bestämmelser om utfärdande av examen 

för att en lärare med en äldre utbildning ska kunna erhålla examina som 

kan vara behörighetsgivande för legitimation enligt skollagen (t.ex. för-

skollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen, speciallärar-

examen eller yrkeslärarexamen). För de som behöver komplettera sina 

tidigare studier för att kunna erhålla nyssnämnda examina finns också 

bestämmelser om vidareutbildning på högskola för att studenterna ska 

uppnå en examen som kan vara behörighetsgivande för legitimation (1 § 

VAL-förordningen).   

Bestämmelser om utfärdande av examina  

Personer som påbörjat en utbildning, som enligt äldre föreskrifter hade 

kunnat leda till en examen som kan vara en behörighetsgivande examen, 

får ansöka om att få en examen för den utbildningen (4 § VAL-förord-

ningen). En sådan ansökan prövas av en högskola som anordnar något av 

de utbildningsprogram som i dag kan leda till en behörighetsgivande 

examen. Personer som uppfyller sådana krav, som kan anses motsvara de 

som har gällt för en äldre examen, ska få ett examensbevis av högskolan i 

fråga. Högskolan ska inför sitt ställningstagande pröva om en sökandes 

tidigare utbildning, eller verksamhet, kan godtas för att han eller hon ska 

anses uppfylla kraven (5 §).  

Bestämmelser om vidareutbildningen 

Vidareutbildningen för de som behöver komplettera sina tidigare studier 

syftar till att öka andelen behöriga och legitimerade lärare och för-

skollärare i skolan och förskolan (7 §).  

För utbildningen finns behörighetsregler som avviker från de som annars 

gäller i högskoleförordningen (8 och 8 a §§). För behörighet krävs bl.a. att 

sökanden är verksam som lärare i skolväsendet eller medverkar i 

undervisningen i förskolan eller förskoleklassen. Sökanden måste också 

ha förutsättningar att uppnå behörighetsgivande examen inom ramen för 

utbildningen – utifrån personens tidigare högskoleutbildning, tidigare 

motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet som lärare eller i 

undervisningen i förskolan eller förskoleklassen (9 §). För utbildningen 

finns också särskilda urvalsregler som avviker från högskoleförordningen 

(12 §).  

Utbildningen får för en student högst omfatta 120 högskolepoäng. Den 

ska anordnas på minst kvartstid och får för en student pågå under högst 

fyra år (14 §). Utbildningarna ska planeras med hänsyn till varje students 

tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. Det självständiga arbete 

(examensarbete) om 15 högskolepoäng, som krävs bl.a. enligt de ordinarie 

utbildningsprogrammen till de olika lärarexamina, får understigas vid 

utbildning enligt VAL-förordningen (15 §). I normalfallet ingår utbild-
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 ningsvetenskaplig kärna om 30 högskolepoäng i utbildningen (17 och 

18 §§). Examenskrav för förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämnes-

lärarexamen och yrkeslärarexamen finns också i VAL-förordningen (19–

29 §§), som i flera delar hänvisar till kraven i bilaga 2 (examensordningen) 

i högskoleförordningen.  

VAL-förordningen innehåller också möjlighet för sökande att överklaga 

vissa beslut, bl.a. beslut om att de saknar behörighet till utbildning enligt 

förordningen (31 §).  

5.4 Den s.k. ULV-förordningen – en alternativ väg 

för personer med avslutad utländsk utbildning 

I förordning (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslu-

tad utländsk utbildning, nedan förkortad ULV-förordningen, finns det 

bestämmelser om högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå 

som kompletterar avslutad utländsk utbildning (1 § ULV-förordningen). 

Utbildningen enligt ULV-förordningen syftar bl.a. till att studenter som 

har en avslutad utländsk högskoleutbildning eller en annan avslutad 

utländsk eftergymnasial utbildning som motsvarar en utbildning enligt 

högskolelagen (1992:1434) ska avlägga en sådan examen som avses i 

högskolelagen och som kan ges efter en motsvarande inhemsk högskole-

utbildning. Förordningen syftar även bl.a. till att studenter ska kunna få 

behörighet enligt föreskrifter inom det aktuella yrkesområdet att i Sverige 

utöva ett yrke som den utländska utbildningen är relevant för (2 §). Som 

berörts är lärare ett sådant yrke där det finns särskilda föreskrifter om 

behörighet. En person med en avslutad utländsk utbildning kan alltså läsa 

en utbildning enligt ULV-förordningen för att sedan kunna få behörighet 

och legitimation som lärare i Sverige.  

Reglerna för behörighet och urval till utbildning enligt ULV-förord-

ningen avviker i viss mån från högskoleförordningen (4–7 §§). Den 

sammanlagda omfattningen av utbildningen får vara högst 120 högskole-

poäng för varje student. Utöver den omfattningen får utbildningen omfatta 

högst 30 högskolepoäng i antingen svenska eller engelska eller samman-

lagt i båda språken. Sådan språkutbildning får bara anordnas för studenter 

som behöver det för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen 

ska också planeras med hänsyn till studentens tidigare utbildning och 

arbetslivserfarenhet (8 §). Om en students utländska utbildning omfattar 

ett självständigt arbete (examensarbete) får antalet högskolepoäng för ett 

självständigt arbete som krävs för en examen som avses i högskolelagen 

(1992:1434) understigas vid utbildning enligt ULV-förordningen.  

5.5 Närmare om utbildningen i skolväsendet  

Undervisningen i förskoleklassen, grundskolan och motsvarande 
obligatoriska skolformer samt fritidshemmet  

Den obligatoriska skolan är sedan 2018 som huvudregel tioårig. Den be-

står i regel av förskoleklassen och den nioåriga grundskolan (9 och 10 kap. 

skollagen). Elever som hör till särskilda målgrupper kan fullgöra sin skol-
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plikt i andra skolformer, nämligen den nioåriga grundsärskolan (11 kap. 

skollagen) för elever med utvecklingsstörning, den tioåriga specialskolan 

(12 kap. skollagen) för barn som på grund av sin funktionsnedsättning eller 

andra särskilda skäl inte kan gå i grundskolan eller grundsärskolan, eller 

sameskolan (13 kap. skollagen) som ska ge en utbildning med samisk in-

riktning som i övrigt motsvarar utbildningen i grundskolan. Den sist-

nämnda skolformen omfattar endast låg- och mellanstadiet. Därefter får 

elever fullgöra högstadiet i en annan obligatorisk skolform.  

   I skollagen finns det bestämmelser om vilka ämnen som undervisningen 

ska omfatta. Dessa är i grundskolan bild, engelska, hem- och konsument-

kunskap, idrott och hälsa, matematik, musik, naturorienterande ämnen 

(biologi, fysik och kemi), samhällsorienterande ämnen (geografi, historia, 

religionskunskap och samhällskunskap), slöjd, svenska eller svenska som 

andraspråk, och teknik. Utöver dessa ämnen ska det finnas moderna språk 

som ska erbjudas varje elev inom ramen för språkval och, för elever som 

ska erbjudas modersmålsundervisning, modersmål. I grundskolan finns 

även s.k. elevens val och skolans val. Undervisningen i elevens val ska 

syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. 

Skolans val får omfatta ett lokalt tillval, om Skolverket har godkänt en 

plan för undervisningen (10 kap. 4 § skollagen). Motsvarande bestämmel-

ser om vad undervisningen i de andra obligatoriska skolformerna ska om-

fatta finns i respektive skolformskapitel.  

I förskoleklassen finns det inte ämnen. Förskoleklassen ska i stället sti-

mulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt ut-

bildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens 

behov och främja allsidiga kontakter och social gemenskap (9 kap. 2 § 

skollagen).  

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundsko-

lan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildnings-

former som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elever-

nas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och re-

kreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens 

behov och ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap (14 kap. 

2 § skollagen). 

För varje ämne i grundskolan ska det gälla en kursplan. Regeringen eller 

den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om kurs-

planer (10 kap. 8 § skollagen). Motsvarande gäller för övriga obligatoriska 

skolformer.  

För varje skolform och för fritidshemmet ska det vidare gälla en läroplan 

som utgår från bestämmelserna i skollagen. Läroplanen ska ange utbild-

ningens värdegrund och uppdrag. Den ska också ange mål och riktlinjer 

för utbildningen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm-

mer meddelar föreskrifter om läroplaner (1 kap. 11 § första och andra 

styckena skollagen).  

Enligt förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet ingår kursplaner för grundskolans äm-

nen i läroplanen och kursplanerna kompletteras av kunskapskrav (3 §). 

Enligt 9 kap. 2 § skolförordningen (2011:185) ska kunskapskrav finnas för  

– läsförståelse i årskurs 1,  

– matematik, svenska och svenska som andraspråk samt gemensamt för 

samhällsorienterande ämnen och för naturorienterande ämnen i årskurs 3, 
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 – samtliga ämnen utom moderna språk i årskurs 6, och 

– samtliga ämnen i årskurs 9.  

Av samma paragraf framgår att kunskapskraven i årskurs 1 och 3 anger 

den lägsta godtagbara kunskapsnivån för en elev vid slutet av årskursen. 

Kunskapskraven i årskurs 6 anger den kunskapsnivå som krävs för ett visst 

betyg när betyg sätts sista gången före slutet av årskurs 6. Kunskapskraven 

i årskurs 9 anger den kunskapsnivå som krävs för ett visst betyg när ett 

ämne avslutas. 

Läroplanen för grundsärskolan finns i förordningen (SKOLFS 

2010:255) om läroplan för grundsärskolan. Av 2 § samma förordning 

framgår att Statens skolverk får meddela föreskrifter om kursplaner och 

kunskapskrav för grundsärskolan.  

Läroplanen för specialskolan finns i förordningen (SKOLFS 2010:250) 

om läroplan för specialskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet i 

vissa fall. I samma förordning finns bestämmelser om kursplaner och kun-

skapskrav för specialskolan. I 12 kap. 8 § andra stycket skollagen 

(2010:800) finns bestämmelser om tillämpning av grundsärskolans kurs-

planer för elever med utvecklingsstörning i specialskolan. 

Läroplanen för sameskolan finns i förordningen (SKOLFS 2010:251) 

om läroplan för sameskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet i 

vissa fall. I samma förordning finns bestämmelser om kursplaner och kun-

skapskrav för sameskolan. 

Undervisningen i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan  

Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta 

studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhälls-

livet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och 

utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra 

tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen i gymnasie-

skolan ska i huvudsak bygga på de kunskaper eleverna fått i grundskolan 

eller i motsvarande utbildning (15 kap. 2 § skollagen).  

Motsvarande gäller för gymnasiesärskolan men där tydliggörs att denna 

skolform är för elever med utvecklingsstörning där de kan få en anpassad 

utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta stu-

dier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

Utbildningen ska utformas på motsvarande sätt som angivits för gymna-

sieskolan. Detsamma gäller vad utbildningen i huvudsak ska bygga på 

(18 kap. 2 §).  

Utbildningen i gymnasieskolan består av nationella program som är yr-

kesprogram eller högskoleförberedande program (15 kap. 7 § skollagen). 

Yrkesprogrammen ska utgöra grund för yrkesverksamhet och fortsatt yr-

kesutbildning. Alla elever på yrkesprogram ska dock inom ramen för sin 

gymnasieutbildning ges möjlighet att uppnå grundläggande behörighet till 

högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå (16 kap. 3 § skollagen). De 

högskoleförberedande programmen ska i stället utgöra grund för fortsatt 

utbildning på högskolenivå (16 kap. 4 §).  

Utbildningen i gymnasiesärskolan består av nationella och individuella 

program (18 kap. 8 §). Utbildning på ett individuellt program ska erbjudas 

elever som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program (19 kap. 

14 §).  
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Vilka de nationella programmen i gymnasieskolan och gymnasiesärsko-

lan är framgår av bilaga 1, respektive bilaga 3, till skollagen (16 kap. 5 § 

och 19 kap 2 §). För varje nationellt program i gymnasieskolan ska det 

finnas examensmål som innehåller mål för programmet (16 kap. 6 §). För 

ett nationellt program i gymnasiesärskolan finns i stället programmål 

(19 kap. 5 §). Inom de nationella programmen i gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan får det finnas inriktningar och särskilda varianter, som 

börjar det första, andra eller tredje läsåret (16 kap. 7 § och 19 kap. 6 och 

8 §§). 

Utbildningens omfattning i gymnasieskolan framgår av en poängplan 

som anges i bilaga 2 till skollagen (16 kap. 20 §). På motsvarande sätt finns 

det en poängplan för nationella program i gymnasiesärskolan i bilaga 4 

(19 kap. 21 §).   

Ett nationellt program inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

består av 

– gymnasiegemensamma ämnen, 

– programgemensamma ämnen, 

– i förekommande fall för inriktningen gemensamma karaktärsämnes-

kurser (ej i gymnasiesärskolan), 

– programfördjupning, 

– kurser inom det individuella valet, och 

– gymnasiearbete eller gymnasiesärskolearbete (4 kap. 1 § första stycket 

och 1 a § första stycket gymnasieförordningen [2010:2039]). 

I gymnasieskolans humanistiska program med inriktning språk får inom 

språkkurserna engelska, klassisk grekiska – språk och kultur, latin – språk 

och kultur, moderna språk, modersmål eller svenskt teckenspråk för hö-

rande erbjudas. På naturvetenskapsprogrammets inriktning naturveten-

skap och samhälle får som naturvetenskapligt ämne kurser i biologi, fysik 

eller kemi erbjudas (4 kap. 1 § tredje stycket gymnasieförordningen).  

I bilaga 2 och bilaga 4 till skollagen anges de gymnasiegemensamma 

ämnena i gymnasieskolan, respektive gymnasiesärskolan, som är: svenska 

eller svenska som andraspråk, engelska, matematik, idrott och hälsa, este-

tisk verksamhet (enbart gymnasiesärskolan), historia, samhällskunskap, 

religionskunskap och naturkunskap.  

Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om vilka ämnen och 

kurser som ska ingå i respektive program och i de nationella inriktningarna 

(4 kap. 1 och 1 a §§ gymnasieförordningen). Av bilaga 1 respektive 2 till 

gymnasieförordningen framgår de programgemensamma ämnena i gym-

nasieskolan respektive gymnasiesärskolan.  

För varje ämne ska det finnas en ämnesplan (16 kap. 21 § och 19 kap. 

22 § skollagen). Utbildningen inom varje ämne ges i form av en eller flera 

kurser (16 kap. 22 § och 19 kap. 24 § skollagen). 

Utbildningen i kommunal vuxenutbildning 

Den kommunala vuxenutbildningens mål är att vuxna ska stödjas och sti-

muleras i sitt lärande, att vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kun-

skaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och sam-

hällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utbildningen ska ge 

en god grund för elevernas fortsatta utbildning och den ska utgöra en bas 

för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet. 
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 Utgångspunkten för utbildningen av en enskild elev ska vara elevens be-

hov och förutsättningar. När det gäller kommunal vuxenutbildning på 

gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning 

på gymnasial nivå ska de som fått minst utbildning prioriteras (20 kap. 2 § 

skollagen). Riksdagen har (bet. 2019/20:UbU22, rskr. 2019/20:300) efter 

förslag från regeringen (se prop. 2019/20:105 – Komvux för stärkt kompe-

tensförsörjning) beslutat om en ny lydelse av bestämmelsen som träder i 

kraft den 1 juli 2021. I stället för att de som fått minst utbildning ska 

prioriteras kommer då gälla att de elever som har störst behov av utbild-

ning prioriteras. Bestämmelsen ska tillämpas första gången på utbildning 

som påbörjas efter utgången av juni 2021.  

Kommunerna ska tillhandahålla kommunal vuxenutbildning på grund-

läggande nivå, på gymnasial nivå, som särskild utbildning på grundläg-

gande nivå, som särskild utbildning på gymnasial nivå, och som svenska 

för invandrare (20 kap. 3 §).  

Utbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kun-

skaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar 

också till att möjliggöra fortsatta studier. Utbildning på gymnasial nivå 

syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som ut-

bildningen i gymnasieskolan ska ge. Särskild utbildning på grundläggande 

nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som 

utbildningen i grundsärskolan ska ge. Särskild utbildning på gymnasial 

nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som 

utbildningen på nationella program i gymnasiesärskolan ska ge. Utbild-

ning i svenska för invandrare syftar till att ge vuxna invandrare grundläg-

gande kunskaper i svenska språket samt ge de vuxna invandrare som sak-

nar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana 

färdigheter. Utbildningen i svenska för invandrare får ske på elevens mo-

dersmål eller något annat språk som eleven behärskar (20 kap. 4 §). 

Den kommunala vuxenutbildningen bedrivs i form av kurser. Utbild-

ningen på gymnasial nivå bedrivs även i form av ett gymnasiearbete. Den 

särskilda utbildningen på gymnasial nivå bedrivs även i form av ett gym-

nasiesärskolearbete (20 kap. 5 §). Riksdagen har (bet. 2019/20:UbU22, 

rskr. 2019/20:300) efter förslag från regeringen (Komvux för stärkt 

kompetensförsörjning, prop. 2019/20:105) beslutat om en ny lydelse av 

paragrafen som träder i kraft den 1 juli 2022. Gymnasiearbetet och gym-

nasiesärskolearbetet kommer då att ersättas av komvuxarbete.  

För varje kurs ska det finnas en kursplan när det gäller utbildning på 

grundläggande nivå och särskild utbildning på grundläggande nivå. För 

varje ämne ska det finnas en ämnesplan när det gäller utbildning på gymn-

asial nivå och särskild utbildning på gymnasial nivå. Regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om kurs-

planer, ämnesplaner, gymnasiepoäng och gymnasiesärskolepoäng. Sådana 

föreskrifter får innebära att kursplaner eller ämnesplaner inte ska finnas 

eller att gymnasiepoäng eller gymnasiesärskolepoäng inte ska beräknas för 

vissa kurser (20 kap. 6 §).  
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Omfattningen på ämnesstudierna i lärarutbildningarna anknyter till 
undervisningsämnena i skolväsendet 

Av examensbeskrivningarna till grund- och ämneslärarexamen framgår 

som nämnts ovan bl.a. hur utbildningarna ska anordnas när det kommer 

till ämnesstudierna (bilaga 2 till högskoleförordningen). För grundlärar-

examen anges således att utbildningen ska omfatta ämnes- och ämnes-

didaktiska studier med relevans för undervisning i något av skolväsendets 

ämnen för vilket det finns en fastlagd kursplan.  

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och 

grundskolans årskurs 1–3 ska ämnes- och ämnesdidaktiska studier omfatta 

165 högskolepoäng i svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande 

ämnen, naturorienterande ämnen och teknik. 

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 

4–6 ska ämnes- och ämnesdidaktiska studier omfatta 165 högskolepoäng 

i svenska, matematik, engelska och ett valbart fördjupningsområde som 

kan vara 1. naturorienterande ämnen och teknik, 2. samhällsorienterande 

ämnen, eller 3. ett eller två praktiska eller estetiska ämnen. 

För ämneslärarexamen anges att utbildningen ska omfatta ämnes- och 

ämnesdidaktiska studier med relevans för undervisning i något av skolvä-

sendets ämnen för vilket det finns en fastlagd kurs- eller ämnesplan. 

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 

7–9 ska utbildningen omfatta ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 195 

högskolepoäng i tre undervisningsämnen. För ämneslärarexamen med in-

riktning mot gymnasieskolan ska utbildningen omfatta ämnes- och ämnes-

didaktiska studier om 225 eller, när så krävs, 255 högskolepoäng i två 

undervisningsämnen.  

5.6 Närmare om bestämmelserna för att erhålla 

legitimation och få undervisningsbehörighet 

Som nämnts regleras undervisningsbehörigheten av regeringen och Skol-

verket (se avsnitt 5.1). Detsamma gäller frågan om legitimation. Bestäm-

melserna finns huvudsakligen samlade i behörighetsförordningen, där det 

finns bestämmelser om vad som krävs för att en lärare eller förskollärare 

ska vara behörig att bedriva viss undervisning i skolväsendet och andra 

bestämmelser om behörighet för lärare samt bestämmelser om bl.a. legiti-

mation och om undantag från vissa krav i skollagen (1 kap. 1 §). 

I 2 kap. behörighetsförordningen anges i vilken eller vilka skolformer 

eller fritidshem, årskurser eller motsvarande, ämnen eller ämnesområden 

som läraren eller förskolläraren är behörig att undervisa i. Behörighetsbe-

stämmelserna anges under följande rubriker: 

– Förskolan 

– Förskoleklassen 

– Grundskolan 

– Grundsärskolan 

– Specialskolan 

– Sameskolan 

– Fritidshemmet 

– Gymnasieskolan 
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 – Gymnasiesärskolan 

– Kommunal vuxenutbildning 

– Modersmålsundervisning 

– Fritidspedagoger 

– Speciallärare 

– Ytterligare behörighet. 

Som ett exempel kan nämnas att behörig att undervisa i gymnasieskolan 

i andra ämnen än yrkesämnen bl.a. är den lärare som har avlagt ämneslä-

rarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen med inriktning mot 

arbete i gymnasieskolan (2 kap. 21 § första punkten). I samma paragraf  

anges även andra sätt att få nyssnämnda behörighet, t.ex. för personer med 

en äldre examen som är avsedd för arbete i gymnasieskolan (2 kap. 21 § 

tredje punkten). När det gäller en sådan lärare som är behörig att undervisa 

i gymnasieskolan i andra ämnen än yrkesämnen (utifrån bestämmelsen i 2 

kap. 21 § första eller tredje punkterna) anges vidare att behörigheten att 

undervisa gäller i det eller de ämnen som omfattas av lärarens examen och 

i andra ämnen för vilka lärarens kompetens är relevant (2 kap. 22 § första 

stycket behörighetsförordningen). Skolverket får meddela föreskrifter om 

vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för ett ämne 

(2 kap. 23 § första stycket behörighetsförordningen). Skolverket har också 

meddelat föreskrifter om detta när det gäller flera s.k. ”vissa ämnen” 

(SKOLFS 2011:159). Dessa ämnen är varken ämnen inom de nationella 

programmen eller yrkesämnen. Exempel på vissa ämnen är digitalt 

skapande, arkitektur eller fotografisk bild.  

I 4 kap. behörighetsförordningen finns bestämmelser om legitimation. 

Beslut i ärenden om legitimation ska meddelas senast fyra månader efter 

det att alla handlingar som gäller den sökande har kommit in till Skolverket 

(4 kap. 3 §). På legitimationen ska det anges i vilken eller vilka skolformer 

eller fritidshem, årskurser eller motsvarande, ämnen eller ämnesområden 

som läraren eller förskolläraren är behörig att undervisa i (4 kap. 4 §).  

Som framgår av exemplet med behörighet i gymnasieskolan är en lärare 

som genomgått det ordinarie utbildningsprogrammet, eller en äldre mot-

svarighet, endast behörig att undervisa i det eller de ämnen som omfattas 

av lärarens utbildning (se t.ex. även 2 kap. 3 § andra stycket behörighets-

förordningen avseende motsvarande krav för undervisning i grundskolans 

årskurs 1–3). I gymnasieskolan gäller detta krav även för den med en äldre 

examen som är avsedd för arbete i gymnasieskolan (2 kap. 22 § första 

stycket).  

Vilka ämnen som omfattas av lärarens utbildning framgår av examens-

beviset (se bilaga 2 till högskoleförordningen). Skolverket, som prövar be-

hörigheten och utfärdar legitimation, ska således enligt behörighetsförord-

ningen kontrollera vilka ämnen som anges på examensbeviset och därmed 

vilka ämnen som omfattats av lärarens utbildning. Ett exempel på när 

Skolverket även ska pröva poängomfattningen på de ämnen som anges på 

examensbeviset är om det är fråga om en grundlärarexamen omfattande 

ämnet svenska som andraspråk, där behörighetsförordningen då anger ett 

uttryckligt poängkrav om 30 högskolepoäng (2 kap. 3 och 6 §§ behörig-

hetsförordningen). Även om behörighetsförordningen inte uppställer 

något poängkrav i vissa fall när ett ämne lästs inom ramen för ett ordinarie 

utbildningsprogram så finns det, som anmärkts ovan (avsnitt 5.1), poäng-
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krav för en del ämnen i examensbeskrivningarna i bilaga 2 till högskole-

förordningen. 

En examen kan ge behörighet i fler årskurser än vad som framgår av 

examensbeviset, till exempel är den som har en ämneslärarexamen med 

inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 enligt behörighetsförord-

ningen också behörig att undervisa i grundskolans årskurs 4–6 och den 

som har en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 

är också behörig att undervisa i årskurs 7–9 i de undervisningsämnen som 

också finns där (2 kap. 6 och 8 §§).  

I samband med att en sökande ansöker om legitimation kan denne även 

ansöka om att få utökad behörighet – om personen har genomfört ytterli-

gare ämnesstudier t.ex. vid sidan av sin ämneslärarexamen. En redan legi-

timerad lärare kan också ansöka om utökad behörighet senare under sin 

karriär om personen då kompletterat sin utbildning med ytterligare ämnes-

studier. Behörighetsförordningen anger då, till skillnad mot vad som gäller 

för ämnen som lästs inom ramen för ett utbildningsprogram, poängkrav på 

ämnesstudierna för att kunna få utökad behörighet i det sökta ämnet. Som 

exempel kan nämnas att en grundlärare i årskurs 1–3 måste ha ämnesstu-

dier uppgående till minst 15 högskolepoäng eller motsvarande omfattning 

i samhällsorienterande ämnen (SO) i huvudsak jämnt fördelade mellan 

SO-ämnena för att få utökad behörighet (2 kap. 3 a § behörighetsförord-

ningen).

6 Kraven på lärarutbildningen skärps och 

fokus förtydligas 

6.1 En ny förordning om utbildning till lärare och 

förskollärare och tydligare fokus på 

examensmålen 

Förslag: Krav på utformningen av utbildningen till lärare och förskol-

lärare ska finnas i en ny förordning om utbildning till lärare och för-

skollärare. Nuvarande bestämmelser om innehåll i och omfattning av 

utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning samt 

ämnes- och ämnesdidaktiska studier i bilaga 2 till högskoleförord-

ningen (examensordningen) ska flyttas till den nya förordningen och 

göras om till krav på den utbildning som leder fram till examen. Även 

bilaga 4 till högskoleförordningen, som innehåller bestämmelser om 

vilka ämnen som får kombineras i en ämneslärarexamen, flyttas till den 

nya förordningen och görs om till krav på den utbildning som leder fram 

till examen. Därutöver ska bestämmelsen i högskoleförordningen om 

att en helt eller delvis verksamhetsförlagd kurs ska ha fler än ett betygs-

steg flyttas till förordningen om utbildning till lärare och förskollärare. 

Den nya förordningen kommer därutöver att ha visst nytt innehåll. Det 
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 ska föras in en hänvisning till den nya förordningen i 6 kap. högskole-

förordningen.   

De mål i examensordningen som är gemensamma för flera inrikt-

ningar inom grundlärarexamen respektive ämneslärarexamen ska struk-

tureras om och anges samlat i stället för att återges flera gånger. 

I examensordningen finns i dag också bestämmelser om att en student 

som har gått igenom kompletterande pedagogiska utbildning kan av-

lägga ämneslärarexamen på grundnivå eller avancerad nivå samt att det 

i de förordningar som styr de kompletterande pedagogiska utbild-

ningarna finns bestämmelser om de krav som studenten ska uppfylla för 

en sådan examen. Det saknas dock i dag en sådan bestämmelse i 

examensordningen avseende VAL-förordningen. Nämnda bestäm-

melser ska flyttas från bilaga 2 till 6 kap. högskoleförordningen och få 

en ny lydelse med innebörd att det i förordningarna om kompletterande 

pedagogisk utbildning och den s.k. VAL-förordningen finns avvikande 

bestämmelser om vilka krav som ska uppfyllas för förskollärarexamen, 

grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen och på 

vilken nivå sådana examina ska avläggas.  

Med anledning av den nya förordningen ska följdändringar göras i 

bl.a. behörighetsförordningen och VAL-förordningen.  

Skälen för förslagen 

De mer detaljerade kraven på utbildningen till lärare och förskollärare 
ska flyttas från högskoleförordningen till en ny förordning 

Högskolans utbildningars omfattning och innehåll styrs genom examens-

beskrivningar, se avsnitt 5.1. Som nämns där sticker examensbeskriv-

ningarna för förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen 

och yrkeslärarexamen ut genom att de – förutom examens totala poäng-

omfattning, målen för examen och vad som gäller för examensarbetet – 

även reglerar omfattning och innehåll för de olika delar som ingår i utbild-

ningen. Den mer detaljerade styrningen av lärarutbildningen är ett sätt att 

säkerställa den nationella likvärdigheten i det svenska skolsystemet.  

Syftet med examensbeskrivningarna är dock inte att styra utbildningar-

nas innehåll i detalj, utan det är lärosätena som ska utforma utbild-

ningarnas innehåll med utgångspunkt i examens totala poängomfattning 

och examensmålen. Examensbeskrivningarna har dessutom en viktig 

funktion vid kvalitetssäkringen av lärosätenas verksamhet. De är ett viktigt 

verktyg vid Universitetskanslersämbetets utbildningsutvärderingar. Ut-

värderingarna fokuserar på hur utbildningen säkerställer att studenterna får 

goda förutsättningar att nå examensmålen och på hur lärosätet säkerställer 

att studenten uppnått examensmålen när examen utfärdas. Det är angeläget 

att hålla fast vid examensbeskrivningarnas ursprungliga syfte.  

Eftersom behovet av en mer detaljerad styrning av lärarutbildningen inte 

är helt förenligt med examensbeskrivningarnas syfte föreslås att regle-

ringen av lärarutbildningens olika delar flyttas från examensbeskrivningen 

till en egen förordning och där görs om från krav på examen till krav på 

den utbildning som ska leda till en examen. En sådan ändring avviker från 

de bedömningar som ligger till grund för nuvarande reglering och som 

tidigare meddelats riksdagen (prop. 2009/10:89). Detta påverkar 
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tidpunkten för när en ny förordning kan träda i kraft (se närmare om detta 

i kapitel 10).  

Den nya förordningen föreslås reglera hur utbildning till lärare och för-

skollärare ska utformas. Vissa av de bestämmelser som flyttas till den nya 

förordningen föreslås placeras i ett kapitel med grundläggande krav på 

utbildningen och andra i ett kapitel med särskilda krav på utbildningen. 

Med grundläggande krav på utbildningen avses regleringen av den utbild-

ningsvetenskapliga kärnan (omfattning och innehåll) och av den verk-

samhetsförlagda utbildningen (omfattning och innehåll). Med särskilda 

krav på utbildningen avses de krav på ämnes- och ämnesdidaktiska studier 

(omfattning och innehåll) som är specifika för olika lärarexamina. 

Förordningen föreslås också i ett kapitel reglera vilka ämnen som får 

kombineras i en utbildning som leder till ämneslärarexamen. Sådana 

bestämmelser finns f.n. enligt 6 kap. 5 § andra stycket högskoleförord-

ningen i bilaga 4 till högskoleförordningen, men då som krav på vilka 

ämnen som får kombineras i en examen. Detta innebär att fortsättningsvis 

kommer enbart de med vissa kombinationer av ämnesstudier att kunna ta 

ut en examen, eftersom det enbart kommer finnas utbildning med dessa 

kombinationer. Med anledning av detta föreslås också följdändringar i 

6 kap. 5 § på så sätt att det där ska tas in en hänvisning till den nya förord-

ningen.  

I bilaga 2 till högskoleförordningen finns det också bestämmelser om 

kompletterande pedagogisk utbildning. Det anges där att en student som 

har gått igenom kompletterande pedagogisk utbildning enligt förordningen 

(2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till 

ämneslärarexamen eller förordningen (2016:705) om kompletterande 

pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som 

har en examen på forskarnivå, kan avlägga ämneslärarexamen på grund-

nivå eller avancerad nivå samt att det i dessa förordningar finns bestäm-

melser om de krav som studenten ska uppfylla för en sådan examen. Dessa 

bestämmelser ersätts av en ny bestämmelse i 6 kap. samma förordning om 

att det finns bestämmelser om avvikande krav för examen och vilken nivå 

som examen ska ligga på i förordningarna om kompletterande utbildning. 

Som närmare utvecklas nedan bör denna hänvisning också omfatta den s.k. 

VAL-förordningen (se nedan). 

 Det är lämpligt att till den nya förordningen även föra över de regler i 

högskoleförordningen som är specifika för lärarutbildningen, till exempel 

den reglering av betygssättningen på verksamhetsförlagda kurser inom 

lärarutbildningen som i dag finns i högskoleförordningen (6 kap. 18 §). 

Helt nya bestämmelser för lärarutbildningen ska också finnas i den nya 

förordningen. Förordningen ska möjliggöra en samlad styrning av lärar-

utbildningen.  

I likhet med vad som gäller i dag såvitt avser högskoleförordningen och 

examensordningen (bilaga 2) föreslås den nya förordningen om utbildning 

till lärare och förskollärare vara tillämplig på alla utbildningsprogram till 

lärare och förskollärare. I följande förordningar anges dock i dag att 

högskoleförordningen ska gälla, om inte något annat följer av respektive 

förordning: förordning (2008:1101) om högskoleutbildning som komp-

letterar avslutad utländsk utbildning, förordning (2011:686) om komp-

letterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen, 

förordning (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitima-
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 tion som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidare-

utbildning av lärare och pedagogisk personal inom förskolan som leder till 

lärar- eller förskollärarexamen (VAL-förordningen) och förordning 

(2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till 

ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå.  

På motsvarande sätt bör den nya förordningen om utbildning till lärare 

och förskollärare  gälla, om inte något annat följer av förordningen 

(2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till 

ämneslärarexamen, förordningen (2016:705) om kompletterande pedago-

gisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en 

examen på forskarnivå eller den nya förordningen om försöksverksamhet 

med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärar-

examen eller ämneslärarexamen som föreslås i kapitel 7. 

Utbildningarna enligt förordning (2008:1101) om högskoleutbildning 

som kompletterar avslutad utländsk utbildning och VAL-förordningen 

kännetecknas av en hög grad av flexibilitet utifrån vad den enskilde 

studenten behöver komplettera med för att erhålla en behörighetsgivande 

examen. Av 15 § VAL-förordningen framgår t.ex. att utbildningarna enligt 

förordningen ska planeras med hänsyn till varje students tidigare utbild-

ning och arbetslivserfarenhet (se även prop. 2009/10:89 s. 47). Den nya 

förordningen om utbildning till lärare och förskollärare bör därför inte 

reglera dessa utbildningar. Tanken är dock att den nya förordningen ska 

fungera normerande när lärosätet planerar utbildningen för den enskilde 

studenten. Ytterst blir också den s.k. behörighetsförordningen styrande för 

innehållet i utbildningen på så sätt att utbildningen inte kan anordnas på 

ett sådant sätt att behörighet inte sedermera kan ges. Det bedöms därför att 

lärosätena själva kan utforma innehållet på lämpligt sätt utifrån examens-

målen och för de krav som kommer ställas på studentens utbildning för att 

få undervisningsbehörighet. Detta blir då också i enlighet med den ordning 

som beskrivits i inledningen av detta avsnitt – det vill säga att lärosätena 

ska utforma utbildningens innehåll med utgångspunkt i examensbeskriv-

ningen i högskoleförordningen.  

På motsvarande sätt som föreslås ovan beträffande förordningen 

(2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till 

ämneslärarexamen och förordningen (2016:705) om kompletterande 

pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som 

har en examen på forskarnivå, bör det dock i 6 kap. högskoleförordningen 

tas in en upplysning om att det finns bestämmelser om avvikande krav för 

examen och vilken nivå som examen ska ligga på i VAL-förordningen. 

Någon motsvarande upplysning behöver inte tas in i förordning 

(2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk 

utbildning eftersom det inte finns några avvikande krav för examen och 

vilken nivå som examen ska ligga på i denna förordning.  

Examensbeskrivningarna ska fokusera på examensmålen 

I och med att kraven på hur de utbildningar till lärare och förskollärare 

som leder till examen ska utformas föreslås flyttas till en ny förordning om 

utbildning till lärare och förskollärare kommer examensbeskrivningarna 

för förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkes-

lärarexamen att följa den gemensamma struktur som finns för examens-
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beskrivningarna för övriga utbildningar. Det innebär att examensbeskriv-

ningarna kommer att få en tydligare struktur och ett förtydligat och 

därigenom ökat fokus på examensmålen. 

Grundlärarexamen ges med tre inriktningar och ämneslärarexamen ges 

med två inriktningar. För varje inriktning finns det särskilda examensmål. 

I dag anges först målen för respektive inriktning, och sedan anges de mål 

som är gemensamma för examen. För att öka läsbarheten och tydligheten 

i examensbeskrivningarna föreslås att de mål som är gemensamma för 

examen ska anges först, att de mål som avser flera inriktningar ska följa 

därefter och att de mål som är specifika för respektive inriktning ska anges 

sist. Det blir då ännu tydligare vad studenten ska uppnå för examen. 

Förslagen ovan om en ny förordning om utbildning till lärare och 

förskollärare och en ny struktur för examensmålen för grundlärarexamen 

respektive ämneslärarexamen innebär sammantaget, tillsammans med de 

förslag som anges nedan i avsnitt 6.2–6.5, att kraven på utbildningen 

skärps. Styrningen av och kraven på lärar- och förskollärarutbildningen 

blir på detta sätt tydligare och mer enhetlig. Bedömningen är att det 

kommer att underlätta för såväl lärosäten och studenter som skolhuvud-

män.  

6.2 Innehållet i den utbildningsvetenskapliga 

kärnan förtydligas 

Förslag: Det ska förtydligas i förordningen om utbildning till lärare och 

förskollärare att den utbildningsvetenskapliga kärnan ska ge en grund 

inom de kunskapsområden som är centrala för yrkesutövningen. Det 

ska även förtydligas att studierna inom den utbildningsvetenskapliga 

kärnan i momentet Utveckling och lärande ska ha ett tvärvetenskapligt 

perspektiv som inbegriper kognitionsvetenskap. 

Skälen för förslagen 

Kopplingen mellan teori och praktik i utbildningen tydliggörs 

Vissa kunskaper och färdigheter är nödvändiga för alla lärare och förskol-

lärare. Centrala och generella kunskaper för lärare och förskollärare utgör 

därför den så kallade utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) i lärarutbild-

ningen. Den totala poängomfattningen av den utbildningsvetenskapliga 

kärnan är reglerad i examensbeskrivningen (60 högskolepoäng), liksom 

vilka moment som ingår:  

– skolväsendets historia, organisation och villkor samt förskolans eller 

skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska 

värderingarna och de mänskliga rättigheterna, 

– läroplansteori och didaktik, 

– vetenskapsteori och forskningsmetodik 

– utveckling, lärande och specialpedagogik, 

– sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, 

– uppföljning och analys av lärande och utveckling i förskolan eller 

bedömning och betygssättning i skolan, och 

– utvärdering och utvecklingsarbete. 



  

  

107 

 Det finns dessutom mål i examensbeskrivningarna för de olika momenten, 

det vill säga vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ska 

utvecklas inom ramen för den utbildningsvetenskapliga kärnan. Det är 

lärosätena som ansvarar för vad utbildningarna i detalj ska innehålla för 

att en student ska uppnå målen. Därutöver är det reglerat att studierna inom 

den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till den kommande 

yrkesutövningen. Studierna behöver därför innehålla uppgifter med en 

tydlig koppling till yrkesverksamheten där studenterna kan få visa sin 

förmåga att tillämpa teoretiska kunskaper. Ett sätt kan vara genom 

praktiska övningar, som då också ger en god förberedelse för den verksam-

hetsförlagda utbildningen.   

Regleringen av den utbildningsvetenskapliga kärnan bör flyttas till den 

nya förordningen och förtydligas. För att göra kopplingen mellan teori och 

praktik i denna centrala del av lärarutbildningen ännu tydligare bör det 

införas en bestämmelse om att innehållet i den utbildningsvetenskapliga 

kärnan ska ge en grund inom de kunskapsområden som är centrala för 

yrkesutövningen.  

Studierna om människans utveckling och lärande ska ha en bas i 
kognitionsvetenskapen 

Det är centralt inom lärarutbildningen att såväl teoretiskt som praktiskt få 

lära sig hur inlärning kan variera från person till person och hur undervis-

ningen kan organiseras för att fungera för alla barn och elever. Sådana 

frågor behandlas bland annat inom didaktiken och ämnesdidaktiken inklu-

sive metodiken och förutsätter kunskaper om hur människan lär sig. Inom 

den utbildningsvetenskapliga kärnan är ett av momenten Utveckling och 

lärande. Kunskaperna om människans utveckling och lärande utgår från 

människan som biologisk, social och kulturell varelse och integrerar 

vetande från olika specialområden. De baseras på bidrag från bland annat 

modern hjärnforskning, utvecklingspsykologi, kognitiv psykologi, 

pedagogisk psykologi och sociologi. Studierna om människans utveckling 

och lärande inom den utbildningsvetenskapliga kärnan förutsätter därför 

att man utgår från en bred kunskapsbas. Lärosätena behöver ta hänsyn till 

denna breda kunskapsbas när utbildningens innehåll utformas mer i detalj. 

Lärosätena ser regelbundet över innehållet i sina utbildningar utifrån 

kunskapsutvecklingen inom relevanta områden. Under det senaste decen-

niet har kunskapsutvecklingen varit snabb inom kunskapsområden som 

hjärnforskning och olika psykologiska perspektiv. Det tvärvetenskapliga 

fält som benämns kognitionsvetenskap integrerar bidrag från neuroveten-

skap, psykologi, språkvetenskap, datavetenskap, filosofi och antropologi i 

teorier om människors tänkande och kommunikation – ett kunskaps-

område som måste betraktas som centralt i lärar- och förskollärar-

utbildningen. Kognitionsvetenskapen ger viktiga perspektiv på hur inlär-

ning fungerar. För att stärka de blivande lärarnas kompetens inom didaktik 

och ämnesdidaktik inklusive metodik bör studierna om människans ut-

veckling och lärande inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ha en bas 

i kognitionsvetenskapen. Studierna inom momentet Utveckling och 

lärande föreslås därför ha ett tvärvetenskapligt perspektiv som inbegriper 

kognitionsvetenskap, och detta bör komma till uttryck i den nya 

förordningen.  
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Förslaget innebär att ett utvecklingsarbete kan komma att krävas i de fall 

studierna inte redan inbegriper kognitionsvetenskap, inklusive att identi-

fiera kurslitteratur inom området. Beroende på examen och examens-

inriktning blir olika bidrag från kognitionsvetenskapen relevanta. Forsk-

ning om hjärnan, till exempel om hur arbets- och långtidsminnet fungerar 

och vilka andra faktorer i hjärnan som kan påverka inlärning och utveck-

ling, utgör grundläggande kunskaper som kan användas i undervisning och 

lärande inom varje examen och examensinriktning. 

För förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och 

yrkeslärarexamen finns det två examensmål som avser momentet Utveck-

ling och lärande. Målen är anpassade efter examen och examensinriktning 

och handlar om att studenten ska visa såväl kunskaper som förmåga att 

tillämpa de kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som 

krävs för undervisning och lärande inom det område eller de ämnen som 

utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt. Förslaget innebär att 

det blir ett ökat fokus på kognitionsvetenskap inom den utbildningsveten-

skapliga kärnan och studenternas kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik 

inklusive metodik får en bredare bas än i dag som tydligt inkluderar 

kognitionsvetenskap. Denna ändring bedöms leda till att studenterna i 

högre grad förbereds för undervisningsuppgiften.  

6.3 Utformningen av den verksamhetsförlagda 

utbildningen förtydligas 

Förslag: Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen ska för-

tydligas genom att det i förordningen om utbildning till lärare och för-

skollärare anges att denna del av utbildningen syftar till att ge studen-

terna praktiska färdigheter i yrkesutövningen och möjlighet att tillämpa 

teoretiska kunskaper genom att delta i skol- och förskoleverksamhet 

under handledning.  

Lärosätena ska använda sig av övningsskolor och övningsförskolor i 

den verksamhetsförlagda utbildningen. Lärosätet ska anordna hand-

ledarutbildning så att det finns tillräckligt många utbildade handledare. 

Lärosätet ska sträva efter att särskilt yrkesskickliga lärare och förskol-

lärare används i den verksamhetsförlagda utbildningen. Vid lärosätet 

ska det finnas lärare som har till uppgift att följa och bidra till studen-

ternas utveckling under denna utbildning. Sådana lärare ska ge hand-

ledarna stöd för bedömning av studenterna under utbildningen. 

Det ska anges att den verksamhetsförlagda utbildningen ska förläggas 

inom verksamheter med olika förutsättningar i den utsträckning det är 

möjligt. Lärosätet ska se till att utbildningen kan förläggas så nära den 

studerandes bostadsort som möjligt i det fall utbildningen sker på 

distans. 

Det ska införas en definition av övningsskolor och övningsförskolor 

i den nya förordningen om utbildning till lärare och förskollärare.  

Ett krav på att verksamheten med övningsskolor och övningsför-

skolor ska ge studenterna en inblick i praktiknära forskning införs och 

begreppet praktiknära forskning definieras. Vidare ska alla studenter 

fullgöra en så stor del som möjligt av sin verksamhetsförlagda utbild-
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 ning vid en övningsskola eller övningsförskola. Lärosätet ska efter-

sträva en hög koncentration av studenter vid varje övningsskola eller 

övningsförskola. De krav som anges i detta stycke ska inte gälla om det 

finns särskilda skäl. 

Skälen för förslagen 

Förslag för en fortsatt utveckling av den verksamhetsförlagda 
utbildningen 

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en viktig del av 

utbildningen till lärare och förskollärare. Den ska ge studenterna möjlighet 

att tillämpa sina teoretiska kunskaper och utveckla sitt praktiska 

yrkeskunnande. Den totala poängomfattningen av denna utbildning är 

reglerad, liksom att sådan utbildning ska förläggas inom relevant 

verksamhet och ämne. Dessutom gäller vissa mål i examensbeskrivning-

arna även för den verksamhetsförlagda utbildningen, det vill säga vilka 

kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ska utvecklas inom ramen 

för sådan utbildning. Den verksamhetsförlagda utbildningen består av 

kurser som har en kursplan med lärandemål och fastställda examinations-

former. Den progression som finns i upplägget av en lärar- eller förskol-

lärarutbildning inkluderar även den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Det är viktigt att det finns en progression i denna del av utbildningen. 

Universitetskanslersämbetets särskilda uppföljning av den verksamhets-

förlagda utbildningen visade bland annat att VFU-kurserna har blivit 

tydligare, såväl när det gäller kursernas innehåll som progressionen mellan 

kurser. Tydligare styrdokument har också utarbetats, som till exempel 

progressionsmatriser (UKÄ 2015:24, s. 38). Den verksamhetsförlagda 

utbildningen genomförs i samverkan mellan lärosätena och skolhuvud-

männen, och denna samverkan regleras i avtal. Denna utbildning är alltså 

ett gemensamt ansvar för lärosätena och skolhuvudmännen. 

Universitetskanslersämbetets uppföljningar av försöksverksamheten 

med övningsskolor och övningsförskolor 2014–2019 visade att 

verksamheten har bidragit till att höja kvaliteten i den verksamhetsförlagda 

utbildningen, bland annat genom att stärka kvaliteten när det gäller 

handledningen under utbildningen och kontakterna mellan lärosätet och 

övningsskolan eller övningsförskolan (UKÄ 2017:13, 2019:18 och 

2020:5). Dessa erfarenheter bör nu tas till vara för att höja kvaliteten i all 

sådan utbildning. UKÄ pekade dessutom ut vissa områden som centrala 

för en väl fungerande utbildning av hög kvalitet i en tidigare särskild 

uppföljning av denna utbildning (UKÄ 2015:24). Utöver detta bör 

försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor övergå till 

reguljär verksamhet och vara en del av den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Mot denna bakgrund föreslås att nya bestämmelser om 

verksamhetsförlagd utbildning förs in i den nya förordningen om 

utbildning till lärare och förskollärare (se avsnitt 6.1).  

De nya bestämmelser som föreslås beskrivs mer i detalj nedan. Det bör 

finnas allmänna bestämmelser för verksamhetsförlagd utbildning som 

avser all sådan utbildning oavsett form. Det betyder att bestämmelserna 

även omfattar verksamheten i övningsskolor och övningsförskolor. 

Därutöver bör det finnas särskilda bestämmelser om både vad övnings-
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skolor och övningsförskolor ska vara och hur omfattande verksamheten 

vid dessa ska vara. Dessa bestämmelser bör utgå från vad som gällde för 

försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor men 

vidareutvecklas och skärpas i vissa delar. Samtidigt bör hänsyn kunna tas 

till att verksamheten med övningsskolor och övningsförskolor ännu inte är 

fullt uppbyggd på alla lärosäten. 

Den verksamhetsförlagda utbildningen syftar till att stärka kopplingen 
mellan teori och praktik  

Utbildningen till lärare och förskollärare är en yrkesutbildning. Det bety-

der att kopplingen mellan teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter 

är central för utbildningen. Detta bör därför framgå i en reglering av syftet 

med den verksamhetsförlagda utbildningen. Verksamhetsförlagd utbild-

ning innebär att den studerande deltar i verksamhet genom att vara på plats 

i skolan eller förskolan. Dessutom är det viktigt att slå fast att utbildningen 

ska genomföras under handledning. Mot denna bakgrund föreslås det 

regleras att den verksamhetsförlagda utbildningen ska syfta till att ge 

praktiska färdigheter i yrkesutövningen och möjlighet att tillämpa teore-

tiska kunskaper vilket ska ske genom deltagande i skol- och förskole-

verksamhet under handledning.  

Läraryrket är ett mångsidigt yrke. Yrkesutövningen innefattar framför 

allt undervisning, men även till exempel kontakter med vårdnadshavare 

och medverkan i lokalt utvecklingsarbete. Under den verksamhetsförlagda 

utbildningen ska de studerande få stöd och hjälp att utveckla sin lärarroll. 

Det betyder att de lärare och förskollärare i verksamheten som är 

handledare har en nyckelroll. De lärare och förskollärare i verksamheten 

som är handledare inom utbildningen är en viktig förutsättning för en 

utbildning av hög kvalitet. Det bör därför anges i den nya förordningen att 

lärosätena ska sträva efter att särskilt yrkesskickliga lärare och 

förskollärare används i den verksamhetsförlagda utbildningen. Detta kan 

säkerställas inom ramen för det avtal som lärosätena och skolhuvud-

männen ingår om sådan utbildning. Vidare bör den som är handledare ha 

genomgått någon form av handledarutbildning.  Det bör därför regleras att 

lärosätena ska anordna utbildning av de lärare som handleder studenter i 

verksamheten (handledarutbildning), om det inte finns tillräckligt många 

utbildade handledare i aktuell verksamhet. 

Examinationen av den verksamhetsförlagda utbildningen måste vara 

tydlig och rättssäker. Det kan vara svårt att bedöma studenternas 

prestationer i förhållande till de lärandemål som finns för kurserna inom 

den verksamhetsförlagda utbildningen. Vid lärosätena bör det därför 

finnas lärare som ska ge handledarna stöd för bedömning av studenterna 

under denna utbildning. Dessa lärare bör också ha till uppgift att följa och 

bidra till studenternas utveckling under utbildningen. Detta var något som 

tidigare gällde i försöksverksamheten med övningsskolor och övningsför-

skolor men som nu bör gälla för all verksamhetsförlagd utbildning och 

därför bör anges i den nya förordningen.  

Utbildningen bör förläggas inom verksamheter med olika förutsättningar 

När det gäller de studerandes placering i en skol- eller förskoleverksamhet 

under utbildningen finns det tre olika upplägg. Man kan placeras i samma 



  

  

111 

 verksamhet under hela utbildningen (kontinuitet), man kan placeras i olika 

verksamheter under hela utbildningen (variation) eller man kan placeras i 

samma verksamhet under en del av utbildningen och i olika verksamheter 

under en annan del av utbildningen (kontinuitet och variation). Det finns 

för- och nackdelar med de olika uppläggen. Bedömningen är att det ändå 

finns ett värde i att de studerande så långt som möjligt får erfarenhet från 

olika slags förskolor och skolor. Det kan vara verksamheter av olika 

storlek, med olika typer av huvudmän eller med olika slags utmaningar. 

Det bör därför regleras att lärosätena ska förlägga den verksamhets-

förlagda utbildningen inom verksamheter med olika förutsättningar i den 

utsträckning det är möjligt, bl.a. i den utsträckning lärosätena har sådana 

samarbeten. Även organiseringen av utbildningen för den enskilda 

studenten kan bli styrande i denna fråga. Som närmare utvecklas nedan 

föreslås t.ex. en ny bestämmelse om att lärosätena vid distansstudier ska 

se till att den verksamhetsförlagda utbildningen kan förläggas så nära den 

studerandes bostadsort som möjligt. Detta kan innebära att det finns 

begränsade möjligheter att genomföra den verksamhetsförlagda utbild-

ningen i verksamheter med olika förutsättningar för vissa av dessa studen-

ter. Det kan även finnas andra skäl av schemateknisk natur, eller liknande 

omständigheter, som gör att möjligheterna att förlägga utbildningen till 

verksamheter med olika förutsättningar är begränsade för den enskilda 

studenten. 

Övningsskolor och övningsförskolor permanentas och ska ta emot alla 
studenter 

Av budgetpropositionen för 2020 framgår att försöksverksamheten med 

övningsskolor bör vidareutvecklas, utökas och permanentas för att 

möjliggöra att fler studenter kan dra nytta av de goda resultat som 

övningsskolorna visat. De 16 lärosäten som ingick i försöksverksamheten 

med övningsskolor och övningsförskolor 2014–2019 får medel för 

verksamhet med övningsskolor och övningsförskolor även under 2020. I 

regleringsbrevet för 2020 anges vilka villkor som gäller för 

medelstilldelningen. Villkoren är i princip desamma som gällde för 

försöksverksamheten i förordning (2014:2) om försöksverksamhet med 

övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärar-

utbildningar. Under 2020 har verksamheten med övningsskolor och 

övningsförskolor också utökats till att omfatta alla lärosäten som anordnar 

lärar- och förskollärarutbildning. Det betyder att ytterligare elva lärosäten 

har fått medel under 2020 för att utveckla sådan verksamhet. Av 

regleringsbrevet framgår att lärosätena i sin årsredovisning ska redogöra 

för antalet helårsstudenter som deltagit i verksamheten, redovisa en 

bedömning av verksamheten för de kommande två åren och en prognos 

över antalet helårsstudenter som bedöms kunna omfattas av verksamheten 

kommande år samt redogöra för verksamheten och erfarenheterna av 

satsningen. Fortsatta medel för verksamheten har avsatts i 

budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16). 

Eftersom alla lärosäten numera har, eller har fått medel för att bygga 

upp, en verksamhet med övningsskolor och övningsförskolor ska alltså 

samtliga lärosäten använda sig av övningsskolor och övningsförskolor 
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inom ramen för den verksamhetsförlagda utbildningen enligt reglerings-

brevet för 2020.  

Mot denna bakgrund kan verksamheten med övningsskolor och 

övningsförskolor sägas ha permanentats. Det uppdrag som numera finns i 

regleringsbrevet för 2020, som i sin tur bygger på den förordning som 

styrde försöksverksamheten, bör därför ersättas av en reglering i den nya 

förordning om utbildning till lärare och förskollärare som föreslås. I vissa 

delar föreslås dock en skärpning. Det gäller till exempel verksamhetens 

omfattning där det föreslås att alla studenter ska fullgöra så stor del som 

möjligt av sin verksamhetsförlagda utbildning vid en övningsskola eller 

övningsförskola.  

Som framgår ovan föreslås en ny bestämmelse om att högskolorna ska 

förlägga den verksamhetsförlagda utbildningen inom verksamheter med 

olika förutsättningar i den utsträckning det är möjligt. Det betyder att en 

student placeras i olika verksamheter under sin verksamhetsförlagda 

utbildning, dvs. verksamheter av olika storlek, med olika typer av 

huvudmän eller med olika slags utmaningar, i den utsträckning lärosätet 

har sådana samarbeten eller organiseringen av utbildningen medger det. 

Det kan naturligtvis vara så att olika övningsskolor eller övningsförskolor 

har verksamheter av olika storlek, med olika typer av huvudmän eller med 

olika slags utmaningar. Det kan dock vara så att det inte är praktiskt möj-

ligt att låta en enskild student få göra verksamhetsförlagd utbildning hos 

flera olika övningsskolor eller övningsförskolor. Det är därför viktigt att 

inte uppställa krav på att all verksamhetsförlagd utbildning ska fullgöras 

vid en övningsskola eller övningsförskola. Det är också viktigt för att 

kunna säkerställa den regionala kompetensförsörjningen i hela landet.  

Tidigare borde minst hälften av studenterna fullgöra huvuddelen av sin 

verksamhetsförlagda utbildning vid en övningsskola eller övningsför-

skola. Skärpningen att alla studenter ska fullgöra så stor del som möjligt 

av sin verksamhetsförlagda utbildning vid en övningsskola eller övnings-

förskola föreslås förenas med en ventil så att de skärpta kraven inte gäller 

om det finns särskilda skäl. Detta kan till exempel vara fallet om ett läro-

säte av olika anledningar haft särskilda svårigheter att bygga upp en 

verksamhet med övningsskolor och övningsförskolor av tillräcklig omfatt-

ning. Det ligger dock i sakens natur att detta undantag bara kan tillämpas 

under en övergångsperiod, så länge de särskilda omständigheter som 

berättigar undantaget föreligger. Det kan också finnas individuella skäl till 

att den verksamhetsförlagda utbildningen inte fullgörs vid en övningsskola 

eller övningsförskola. Sådana särskilda skäl kan finnas när en student 

följer en lärar- eller förskollärarutbildning med ett särskilt upplägg, som 

t.ex. vid distansstudier eller arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL).  

Ytterligare en skärpning är att lärosätena nu ska eftersträva en hög 

koncentration av studenter vid varje övningsskola eller övningsförskola, 

till skillnad från bör i den tidigare regleringen. Denna strävan bör gälla 

lika för alla lärosäten och inte förenas med någon ventil, men av naturliga 

skäl kan det bli svårare för ett lärosäte som nyligen startat ett samarbete 

med en övningsskola eller övningsförskola att fullt ut kunna nå samma 

resultat som ett lärosäte som har en fullt utbyggd verksamhet i denna del 

– även om båda strävar lika mycket mot att uppfylla målet. 

Benämningen övningsskolor och övningsförskolor bör fortsätta att 

användas i regleringen, även om andra benämningar, till exempel VFU-
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 skolor, partnerskolor eller fältskolor, används av lärosäten och skolhuvud-

män. Att denna benämning används i kommande reglering hindrar inte att 

enskilda lärosäten eller skolhuvudmän använder andra namn på 

verksamheten. Det bör dock göras klart för de studerande att dessa skolor 

lyder under bestämmelserna om övningsskolor och övningsförskolor.  

Det bör regleras vad övningsskolor och övningsförskolor ska vara. 

Övningsskolor bör vara grundskolor, gymnasieskolor eller kommunal 

vuxenutbildning där handledarna har nödvändig lärar- eller förskollärar-

utbildning, är särskilt yrkesskickliga och dessutom har minst 7,5 högskole-

poäng inom området handledarskap eller motsvarande. Därutöver bör det 

finnas så många lärare som är handledare att var och en av dem handleder 

endast ett fåtal lärarstudenter. Därtill bör övningsskolornas ledning, 

organisation och undervisning samt kvalitets- och utvecklingsarbete hålla 

god kvalitet. Detsamma bör gälla för förskolor som ska vara övnings-

förskolor. Detta bör anges i den nya förordningen. 

Lärosätena bör säkerställa att de krav som ställs på verksamheten är 

uppfyllda genom att till exempel ingå en överenskommelse med skol-

huvudmännen.  

Praktiknära forskning är en del i yrkesutövningen 

När 1985 års skollag ersattes av 2010 års skollag infördes en ny 

bestämmelse om att utbildningen i skolväsendet ska vila på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet (1 kap. 5 §). Både utbildningens innehåll 

och den pedagogik som används omfattas av bestämmelsen. Lärarnas 

ansvar att bedriva en undervisning som vilar på vetenskaplig grund 

tydliggörs också genom bestämmelsen (prop. 2009/10:165 s. 223 f.). 

Denna bestämmelse påverkar i sin tur innehållet i lärar- och förskol-

lärarutbildningen då de blivande lärarna ska rustas för att vara verksamma 

i ett yrke där man förväntas medverka till att verksamheten utvecklas med 

stöd i forskning och beprövad erfarenhet.  

Åren 2017–2021 pågår en försöksverksamhet som ska utveckla och 

pröva olika modeller för samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän 

kring praktiknära forskning (U2015/03573/UH, U2017/01129/UH). I 

verksamheten deltar 25 lärosäten och varje lärosäte involverar en eller 

flera huvudmän. Verksamheten rymmer olika typer av aktiviteter. En 

aktivitet avser till exempel lärarutbildningen och hur studenterna kan 

involveras i forskning under sin utbildning. Erfarenheterna från försöks-

verksamheten kommer ge goda förutsättningar att vidareutveckla sam-

verkan kring praktiknära forskning inom ramen för lärar- och förskol-

lärarutbildningen, inklusive den verksamhetsförlagda delen av utbild-

ningen. 

Det är mycket viktigt att inte bara den högskoleförlagda delen av 

utbildningen utan också den verksamhetsförlagda delen av utbildningen 

bidrar till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningen 

och i skolväsendet. Praktiknära forskning som en del av yrkesutövningen 

betyder inte att alla lärare och förskollärare forskar hela tiden. För den 

enskilda läraren eller förskolläraren betyder det att man över tid kan 

medverka i praktiknära forskning på olika sätt, till exempel i ett lokalt 

utvecklingsarbete eller inom verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. 

För de studerande kan det innebära att utföra en särskild uppgift inom en 
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VFU-kurs, att ta del av vetenskapliga artiklar inom praktiknära forskning 

med koppling till de moment som genomförs inom VFU-kursen, att 

genomföra examensarbetet i samverkan med en skola eller förskola eller 

att medverka i ett pågående forsknings- och utvecklingsprojekt i sam-

verkan med en skolhuvudman. 

Försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor 

omfattade inte samverkan kring praktiknära forskning. Uppföljningen av 

försöksverksamheten visade att det ändå hade funnits en förväntan om 

samverkan kring detta och att det också förekommit gemensamma 

forsknings- och utvecklingsarbeten (UKÄ 2020:5, s. 60–61). Därför bör 

det nu ske en vidareutveckling av verksamheten med övningsskolor och 

övningsförskolor på så sätt att verksamheten ska ge studenterna en inblick 

i praktiknära forskning. Det ska alltså vara ett krav – även detta ska tillses 

av lärosätena. Detta bör dock inte gälla om det finns särskilda skäl. Denna 

ventil är tänkt att tillämpas på det sätt som beskrivits ovan, dvs. dels under 

en övergångsperiod, dels av vissa individuella skäl. 

Denna ändring bedöms leda till att forskningsanknytningen i utbild-

ningen stärks och till att studenternas vetenskapliga förhållningssätt och 

förståelse fördjupas. Detta är en viktig kvalitetsaspekt i utbildningen. 

Ändringen innebär att studenterna kommer att vara bättre förberedda för 

att bedriva en undervisning på vetenskaplig grund.   

Det behövs en definition av praktiknära skolforskning för den verksam-

hetsförlagda utbildningen. Eftersom det inte finns någon allmänt veder-

tagen definition på skolområdet ska praktiknära forskning i detta 

sammanhang förstås som forskning i samverkan med förskollärar- och 

lärarprofessionen utifrån förskolans och skolans behov av kunskap för att 

förbättra verksamheten. Detta föreslås också definieras i den nya förord-

ningen om utbildning till lärare och förskollärare (se avsnitt 6.1).  

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen ska kunna genomföras 
nära bostadsorten vid distansstudier 

I dag ges många lärar- och förskollärarutbildningar på distans. Det är ett 

sätt att göra det möjligt för flera att studera till lärare eller förskollärare 

och säkra kompetensförsörjningen i hela landet. För många kan det vara 

avgörande att utbildningen ges i denna form. En viktig förutsättning blir 

då att kunna genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen i närheten 

av hemorten. I dag kan det emellertid vara så att ett lärosäte kräver att 

studenten genomför den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i 

närheten av lärosätet. Det underlättar t.ex. när lärosätets lärare ska ge 

handledarna stöd för bedömning av studenterna under utbildningen eller 

när de ska följa studenternas utveckling under utbildningen. 

För att underlätta för genomförande av distansutbildning och för att 

säkra tillgången på lärare och förskollärare i hela landet är det dock viktigt 

att den verksamhetsförlagda utbildningen kan genomföras på ett smidigt 

sätt för den studerande. Ett lärosäte ska därför inte kunna kräva att den 

verksamhetsförlagda utbildningen endast kan genomföras i närheten av 

lärosätet. Det försvårar distansstudier och en lärar- och förskollärarförsörj-

ning i hela landet. Det bör därför regleras att lärosätena ska se till att den 

verksamhetsförlagda utbildningen kan förläggas så nära den studerandes 

bostadsort som möjligt i det fall utbildningen sker på distans. Denna 
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 möjlighet kan naturligtvis se olika ut beroende på utbudet av skolor och 

förskolor i det geografiska område där den studerande bor, t.ex. i glesbygd 

eller i en storstad. Det kan därför innebära att den studerande behöver t.ex. 

pendla eller förflytta sig till en annan kommun. 

Lärosätena kan med fördel lösa detta i samverkan med ett lärosäte som 

redan samarbetar med skolhuvudmän på den aktuella orten eller i det 

aktuella området. Ett annat sätt skulle kunna vara att kontakta skolhuvud-

män på orten eller i området direkt. Den digitala och tekniska utvecklingen 

har också lett till att det är lättare att följa, stötta och bedöma den enskilde 

studenten på distans. Att använda sig av digitala hjälpmedel underlättar 

därmed för det ansvariga lärosätet i fråga om att bedöma studentens 

utveckling utifrån aktuella lärandemål. 

 Det är mycket angeläget att den verksamhetsförlagda utbildningen vid 

distansstudier kan utvecklas. En förutsättning för detta är att lärosätena 

samverkar och lär av varandra. Regeringen har också avsatt medel för detta 

ändamål. I budgetpropositionen för 2020 avsattes 7 miljoner kronor för en 

satsning på effektivare strukturer och bättre tillgång på distansutbildning. 

Medlen fördelades till Linnéuniversitetet, Högskolan i Gävle och 

Mittuniversitetet för att bland annat förbättra möjligheterna till verksam-

hetsförlagd utbildning vid studier på distans. Lärosätena ska i sina 

årsredovisningar för 2020 redogöra för vilka åtgärder som vidtagits och 

med stöd av Universitets- och högskolerådet sprida lärdomar från den 

verksamhet de har bedrivit till andra lärosäten. I oktober 2020 inkom 

lärosätena med en särskild redovisning av planerade insatser för 2021–

2022 (U2020/05017, U2020/05029, U2020/05030). I budgetpropositionen 

för 2021 görs en satsning på stärkta förutsättningar för verksamhetsförlagd 

utbildning i distansutbildning om 15 miljoner kronor årligen 2021 och 

2022 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16 s. 241). 

6.4 Samverkansstruktur och anställningar inom 

utbildningen 

Förslag: Den nya förordningen ska även innehålla bestämmelser om att 

lärosätet ska ha en struktur för samverkan kring utbildningen till lärare 

och förskollärare. Lärosätet ska också sträva efter att inkludera särskilt 

yrkesskickliga lärare från skolväsendet i lärar- och förskollärarutbildnin-

gen. Inom utbildningen ska lärosätet även sträva efter att anställa lärare 

med examen på forskarnivå.  

Skälen för förslagen 

En struktur för samverkan kring lärar- och förskollärarutbildningen 

Inom lärar- och förskollärarutbildningen samverkar lärosätena med 

skolhuvudmännen kring såväl utbildningen (dimensionering och innehåll) 

som forskning med anknytning till utbildningen. Det kan också finnas 

behov av att samverka inom lärosätet kring lärar- och förskollärarutbild-

ningen och forskning med anknytning till denna utbildning, liksom med 

andra lärosäten. Lärosätenas strukturer för samverkan kan se olika ut 

beroende på om samverkan är intern eller extern, om utbildning eller 
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forskning är i fokus och vilken typ av aktivitet som samverkan rör. Sam-

verkansstrukturen kan till exempel finnas på en fakultet eller på en central 

samverkansavdelning.  

Det är ett gemensamt ansvar för lärosäten och skolhuvudmän att utbilda 

lärare och förskollärare. En struktur för samverkan kring lärar- och 

förskollärarutbildningen tydliggör ansvarsfördelningen mellan ett lärosäte 

och skolhuvudmännen. Det kan bidra till en större tillit och mer dialog 

mellan lärosätet och skolhuvudmännen. En nära samverkan kan också 

bidra till högre kvalitet i utbildning och forskning. Samverkan mellan 

lärosätena och skolhuvudmännen behöver därför fortsätta att utvecklas. 

En förutsättning för att på ett varaktigt sätt kunna samverka kring lärar- 

och förskollärarutbildningen och forskning med anknytning till utbild-

ningen är att det finns strukturer för sådan samverkan. Det bör därför 

säkerställas att sådana strukturer finns på lärosätena. För att åstadkomma 

detta föreslås det regleras att lärosätena ska ha en struktur för samverkan 

kring utbildningen till lärare och förskollärare. Samverkan bör ske inom 

lärosätet, med andra lärosäten och med skolhuvudmän. Samverkan bör ske 

om utbildningen och om forskning med anknytning till utbildningen.  

Yrkesskickliga lärare och forskarutbildade lärare bör användas i 
utbildningen 

För att stärka kopplingen mellan teori och praktik och få ett ökat fokus på 

metodik i utbildningen bör lärare och förskollärare som är verksamma i 

skolväsendet kunna anställas för att undervisa inom lärar- eller förskol-

lärarutbildningen. Dessa lärare kan bidra med beprövad undervisnings-

erfarenhet i utbildningen och på så sätt kan de praktiska inslagen i den 

högskoleförlagda utbildningen öka. Till exempel kan yrkesskickliga lärare 

användas i olika moment inom den utbildningsvetenskapliga kärnan för att 

förstärka den beprövade erfarenheten i moment som ledarskap, konflikt-

hantering och sociala relationer, vilket också är något som efterfrågats av 

studenter (Tidigare lärarstudenters syn på lärarutbildningen, Lärar-

utbildningskonventet, 2018, och Hur bra är den nya lärarutbildningen?, 

Lärarnas Riksförbund, 2016). Därför föreslås det regleras att lärosätena 

ska sträva efter att inkludera särskilt yrkesskickliga lärare från skol-

väsendet i lärar- och förskollärarutbildningen. Det är en fördel om lärarna 

också har erfarenhet av att vara handledare inom den verksamhetsförlagda 

utbildningen och på så sätt har en djupare kunskap om lärarutbildningen. 

Ett större nyttjande av yrkesskickliga lärare i utbildningarna kan också 

vara ett sätt att öka den lärarledda tiden (se avsnitt 6.5). 

Lärosätena kan redan i dag anställa en lärare eller förskollärare som har 

sin huvudsakliga anställning utanför lärosätet som så kallad adjungerad 

lärare på lärosätet för en begränsad tid (4 kap. 9 § högskoleförordningen). 

Detta regleras i kollektivavtal (Avtal om tidsbegränsad anställning av 

adjungerad lärare). Anställningsformen bör nyttjas mer aktivt av 

lärosätena än i dag. Ett lärosäte och en skolhuvudman kan också ingå ett 

avtal om att en lärare hos skolhuvudmannen ska undervisa inom en 

utbildning under en viss period. Inom ramen för den försöksverksamhet 

med praktiknära forskning som pågår 2017–2021 ska bland annat olika 

typer av avtal för kombinationsanställningar prövas (U2015/03573/UH, 
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 U2017/01129/UH). De kombinationsanställningar som utvecklas genom 

verksamheten kan därmed få en nationell spridning.  

Lärar- och förskollärarutbildningen ska, i likhet med all högskoleutbild-

ning, vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund och på beprövad erfaren-

het (1 kap. 2 § högskolelagen [1992:1434]). Utbildningen kan anknytas till 

forskning på olika sätt, till exempel genom undervisningens utformning 

eller examensarbetet. Det är också av stor betydelse att i undervisningen 

få möta forskarutbildade lärare. För att öka andelen forskarutbildade lärare 

inom lärar- och förskollärarutbildningen gjordes en särskild satsning 

2017–2020 på forskarskolor för lärare i högskolan som undervisar inom 

lärar- och förskollärarutbildningen (prop. 2016/17:50 s. 106). Satsningen 

fortsätter 2021–2024 (prop. 2020/21:60 s. 110–111). För att understryka 

vikten av forskningsanknytning inom lärar- och förskollärarutbildningen 

föreslås det också regleras att lärosätena ska sträva efter att anställa lärare 

med examen på forskarnivå inom utbildningen. 

6.5 Antalet lärarledda timmar inom utbildningen 

ska redovisas och följas upp 

Förslag: Lärosätena ska i kommande regleringsbrev åläggas att öka 

antalet lärarledda timmar i lärar- och förskollärarutbildningen och 

årligen redovisa antalet lärarledda timmar i lärar- och förskol-

lärarutbildningen under en tioårsperiod.  

Universitetskanslersämbetet ska få i uppdrag att dels följa utveck-

lingen av antalet lärarledda timmar i lärar- och förskollärarutbildningen, 

dels utveckla en modell för nationell uppföljning av antalet lärarledda 

timmar inom lärar- och förskollärarutbildningen på lärosätena. 

Universitetskanslersämbetet ska också sätta upp mål för en ökning av 

antalet lärarledda timmar för respektive lärosäte.  

Skälen för förslagen 

Särskilda medel till lärosätena för fler lärarledda timmar i utbildningen  

Sedan 2015 har det avsatts särskilda medel för att stärka kvaliteten i bland 

annat lärar- och förskollärarutbildningen. Till exempel har det låga antalet 

undervisningstimmar framhållits som en brist. De särskilda medlen har 

använts för att höja ersättningsbeloppen för bland annat lärar- och 

förskollärarutbildningen (se avsnitt 3.5). Lärosätena har därmed själva 

kunnat avgöra var i verksamheten de ökade resurserna ska användas för 

att ge bästa effekt i förhållande till de lokala förutsättningarna.  

I årsredovisningen har lärosätena redovisat och analyserat hur de höjda 

ersättningsbeloppen har bidragit till högre kvalitet i utbildningarna. 

Universitetskanslersämbetet har också haft i uppdrag att följa upp 

satsningen 2016–2018 (UKÄ, 2019:4). Uppföljningen visade att 

lärosätena använt medelsförstärkningen till att utöka den lärarledda tiden 

och undervisningen i mindre grupp (främst seminarier) inom lärar-

utbildningen. Medlen hade också använts till andra kvalitetshöjande 

åtgärder. Sammantaget menade lärosätena att medelsförstärkningen höjt 

kvaliteten inom lärarutbildningen (UKÄ, 2019:4, s. 65). 
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I budgetpropositionen för 2020 permanentades satsningen på ökad 

kvalitet i lärar- och förskollärarutbildningen, och resurserna riktades mot 

mer lärarledd tid i utbildningen (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, s. 170). Från 

2020 gäller därför att medlen i första hand ska användas för att införa fler 

lärarledda timmar i utbildningen, och lärosätena ska i årsredovisningen 

särskilt redovisa och analysera hur medlen har bidragit till att öka den 

lärarledda tiden i lärar- och förskollärarutbildningen. 

Lärosätesmål för en ökning av antalet lärarledda timmar 

Permanentningen av de särskilda kvalitetsmedlen ger förutsättningar för 

en tydligare och mer långsiktig styrning av den lärarledda tiden i lärar- och 

förskollärarutbildningen. Kraven på lärosätena föreslås därför skärpas 

jämfört med vad som gäller i dag. Till skillnad från i dag bör lärosätenas 

återrapportering dessutom vara kvantitativ för att kunna ligga till grund för 

en förändring som kan följas över tid. 

I en uppföljning av den lärarledda tiden i högskolan har Universitets-

kanslersämbetet visat att kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan 

hade den lägsta mängden lärarledd tid i högskolan under perioden 2007–

2017 (UKÄ, 2018:15, s. 27). Det genomsnittliga antalet timmar lärarledd 

undervisning per vecka var strax över 8 timmar. Uppföljningen utgick från 

en analys av scheman. Studenter inom lärar- och förskollärarutbildningen 

fick avsevärt färre lärarledda timmar per vecka jämfört med studenter som 

läser kurser inom andra utbildningsområden, framför allt inom områdena 

naturvetenskap, teknik, farmaci (NTF), medicin, konstnärliga ämnen och 

idrott. En så stor skillnad i lärarledd undervisningstid är svår att motivera. 

Lärar- och förskollärarutbildningen ska förbereda studenterna för ett yrke 

där mötet med barn, elever och studerande är i centrum. Det är ett yrke 

som kräver både teoretiska kunskaper och praktisk undervisnings-

färdighet. Det kräver också ämneskunskaper. Lärar- eller förskollärar-

examen är dessutom ett krav för legitimation. Därför föreslås det finnas ett 

krav på lärosätena att öka antalet lärarledda timmar i lärar- och 

förskollärarutbildningen, vilket föreslås ska framgå av kommande 

regleringsbrev. Fler lärarledda timmar är en viktig del i att höja kraven och 

kvaliteten på utbildningarna. Fler lärarledda timmar bedöms också ha en 

positiv effekt på genomströmningen på utbildningarna.  

Många lärosäten följer upp den lärarledda tiden i sina utbildningar, men 

få uppföljningar görs på nationell nivå. En anledning är att den lärarledda 

undervisningstiden kan mätas på flera olika sätt. Att det inte finns någon 

gemensam definition gör det också svårt att göra jämförelser nationellt. 

För att kunna göra nationella uppföljningar behöver det ske ett metod-

utvecklingsarbete. Universitetskanslersämbetet föreslås därför få i 

uppdrag att utveckla en modell för nationell uppföljning av antalet 

lärarledda timmar.  

Som framgår ovan (avsnitt 6.1) är styrningen av lärar- och förskol-

lärarutbildningen mer detaljerad än styrningen av andra utbildningar 

eftersom utbildningen är ett viktigt sätt att säkerställa den nationella 

likvärdigheten i det svenska skolsystemet. Alla lärarstudenter bör ges 

samma förutsättningar för sin utbildning och erbjudas en viss nivå av 

lärarledd undervisning. Det är då inte rimligt med för stora skillnader i 

lärarledd tid mellan lärosätena. Universitetskanslersämbetets uppföljning 
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 har dock visat att det är stor skillnad mellan lärosätena, från 6 timmar 

lärarledd undervisning per vecka på Uppsala universitet till 12 lärarledda 

timmar per vecka på Lunds universitet inom det humanistisk-

samhällsvetenskapliga området inklusive undervisning (UKÄ, 2018:15). 

Lärosätena föreslås därför redovisa antalet lärarledda timmar årligen till 

Universitetskanslersämbetet under en tioårsperiod. Myndigheten föreslås 

få i uppdrag att följa utvecklingen av antalet lärarledda timmar i lärar- och 

förskollärarutbildningen. Baserat på återrapporteringen bör lärosätena få 

mål för den ökning som de ska åstadkomma. Myndigheten föreslås få i 

uppdrag att sätta upp mål för en ökning av antalet lärarledda timmar för 

respektive lärosäte.

7 En kortare kompletterande pedagogisk 

utbildning för fler lärare i skolan 

7.1 Lärarbristen medför att fler akademiker 

behöver ställa om till läraryrket 

Lättare för akademiker att ställa om till läraryrket – ett sätt att mota 
lärarbristen 

Som nämnts visar Skolverkets lärarprognos 2019 att det framtida 

examinationsbehovet av lärare och förskollärare beräknas överstiga den 

framtida examinationen kraftigt till 2033 (avsnitt 4.1). Bristen på utbildade 

lärare riskerar att vara stor inom de flesta lärarkategorier, men de största 

obalanserna beräknas för grundlärare med inriktning mot årskurs 4–6 och 

ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7–9. Rekryterings-

behovet är dessutom som störst de närmaste åren till följd av 

pensionsavgångar och större elevkullar. Samtidigt ökar andelen obehöriga 

lärare utan någon eftergymnasial utbildning. År 2033 kan en av fem 

lärartjänster vara tillsatta av lärare som saknar en pedagogisk examen och 

som inte är tillsvidareanställda. Det är en fördubbling jämfört med i dag. 

Samtidigt vet man att i tider av lärarbrist tenderar många lärartjänster att 

tillsättas av personer med högst gymnasial utbildning. Åren 2013–2018 

ökade antalet obehöriga lärare med endast gymnasial utbildning från 4 100 

till 6 200 heltidstjänster, en ökning med mer än 50 procent. Den gruppen 

kan komma att öka ytterligare kommande år. Även om lärarutbildningen 

byggs ut kommer det inte att räcka för att täcka behovet av lärare, varför 

det är viktigt med ändamålsenliga kompletterande utbildningsvägar för att 

akademiker med en annan tidigare utbildning ska kunna ställa om till 

läraryrket. Därutöver ställer den rådande covid-19-pandemin krav på 

omställning på arbetsmarknaden. Framtidens lärare kan finnas bland de 

akademiker som behöver ställa om på grund av pandemin. Om dessa 

personer kan rekryteras till läraryrket kan lärarbristen minska samtidigt 

som fler kommer i arbete. Sammantaget behöver det därför bli lättare för 

andra akademiker att ställa om till läraryrket. 
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En bredare målgrupp med rätt förutsättningar och möjlighet att bidra 
bör övervägas 

Mot denna bakgrund bör det övervägas en bredare målgrupp för 

kompletterande pedagogisk utbildning: personer med en tidigare examen 

från universitet eller högskola. Det är personer som har en gedigen grund 

inom ett ämnesområde och har uppnått de mål som krävs för en examen, 

bland annat att kunna arbeta självständigt, följa kunskapsutvecklingen och 

ta ansvar för sin kompetensutveckling. Genom sin tidigare utbildning har 

de fått ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt, och inom ramen för 

utbildningen har de genomfört ett självständigt arbete (examensarbete). 

En avlagd examen visar inte bara att man har specifika kunskaper och 

färdigheter, utan säkerställer också att man har allmänna färdigheter och 

kompetenser samt en hög kapacitet. Dessutom har man en stor studievana 

och därmed särskilt goda förutsättningar att snabbt tillgodogöra sig en 

kompletterande utbildning. Sammantaget är man väl rustad för att ställa 

om till läraryrket. En bredare målgrupp skulle också innebära att personer 

med olika bakgrund och högskoleutbildning skulle undervisa i skolan, vil-

ket vore en tillgång i verksamheten. Personerna skulle då kunna tillföra 

olika färdigheter och förmågor, framför allt kan de fördjupade ämnesstu-

dierna vara en resurs i forsknings- och utvecklingssammanhang, och kun-

skaper inom andra områden kan bidra i arbetet på skolan. Den som har 

varit yrkesverksam tidigare kan även bidra med sin erfarenhet från annat 

arbete. 

För alla nya lärare är det viktigt att få en god introduktion i yrket, och 

möjligheter till fortsatt kompetensutveckling är viktigt för alla yrkesverk-

samma lärare. Det kollegiala lärandet och erfarenhetsutbytet är också vik-

tigt, liksom tillgången till olika former av undervisningsstöd. Det ger goda 

förutsättningar att utöva läraryrket oavsett hur länge man varit yrkesverk-

sam.  

7.2 En försöksverksamhet med kortare 

kompletterande pedagogisk utbildning för 

personer med en tidigare examen  

Förslag: En försöksverksamhet med en ny ettårig kompletterande 

pedagogisk utbildning ska skapas för personer med en tidigare examen. 

Utbildningen ska leda till grundlärarexamen (utom inriktningen mot 

arbete i fritidshem) och ämneslärarexamen.  

Vilka examina som ger särskild behörighet till utbildningen ska fram-

gå av bilaga 1 till förordningen. För inriktning mot arbete i gym-

nasieskolan ska den tidigare examen vara på minst avancerad nivå om 

lägst 240 högskolepoäng och för övriga inriktningar på minst grundnivå 

om lägst 180 högskolepoäng. En äldre examen som motsvarar någon av 

examina i bilaga 1 ska också ge särskild behörighet till utbildningen. 

Generella examina ska bara ge särskild behörighet om examen är 

avlagd inom vissa i bilaga 1 till förordningen angivna huvudområdes-

grupper. En huvudområdesgrupp enligt bilaga 1 ska i sin tur bestå av 

ett eller flera huvudområden som får anses relevanta för något eller 
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 några av de moment som ingår i ett undervisningsämnes centrala 

innehåll. Universitets- och högskolerådet ska få meddela föreskrifter 

om när ett huvudområde får anses relevant för att ingå i en 

huvudområdesgrupp.  

I bilaga 2 till förordningen ska det framgå vilken undervisnings-

behörighet som tidigare examen enligt bilaga 1 kan leda till efter 

genomförd kompletterande pedagogisk utbildning och erhållande av 

grundlärar- eller ämneslärarexamen. 

Kraven om särskild behörighet till utbildningen ska inte anses 

uppfyllda för en sökande med en utländsk examen. Detta undantag ska 

dock inte gälla om den sökande kan uppvisa tillräckliga kunskaper i det 

svenska språket och Universitets- och högskolerådet lämnat ett utlåtan-

de om sökandens utländska examensbevis, i enlighet med Lissabon-

konventionen, där det framgår att den utländska examen motsvarar en 

examen som är behörighetsgivande enligt den föreslagna förordningen. 

Vid anmälan till utbildningen ska den sökande ange vilken examen, 

vilken inriktning och vilket ämne, eller vilka ämnen, som anmälan av-

ser.  

Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter och förmåga att till-

godogöra sig utbildningen. I stället för flertalet av bestämmelserna om 

urval i högskoleförordningen ska lärosätena få meddela föreskrifter om 

vilka urvalsgrunder som ska användas. 

Skälen för förslagen 

En ny kompletterande pedagogisk utbildning för personer med en 
tidigare examen föreslås 

Dagens kompletterande pedagogiska utbildning vänder sig till den som har 

tidigare ämnesstudier om 90 eller 120 högskolepoäng. Trots att en tidigare 

examen inte är ett krav, visar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) 

att omkring 60 procent av dem som påbörjar befintlig kompletterande 

pedagogisk utbildning har en tidigare examen. För de flesta av dessa togs 

den tidigare examen ut fem år innan utbildningen påbörjades eller längre 

tillbaka i tiden (drygt 60 procent), medan de övriga (knappt 40 procent) 

tog ut sin tidigare examen inom fyra år innan utbildningen påbörjades. 

Det är lärosätena som är antagningsmyndigheter och bedömer om den 

sökande har tillräckliga ämneskunskaper i ett undervisningsämne för att 

antas till befintlig kompletterande pedagogisk utbildning. Hälften av dem 

som söker till dagens utbildning bedöms emellertid inte ha tillräckliga 

ämneskunskaper och anses därmed inte uppfylla kraven för särskild 

behörighet. Dessa personer kan då komplettera sina tidigare ämnesstudier 

med kortare ämneskurser för att bli behöriga. På så sätt skapas en tröskel 

in i läraryrket för en stor grupp personer. Det kan också vara så att 

lärosätena gör olika bedömningar av om den sökandes ämneskunskaper är 

tillräckliga eller inte. 

Mot denna bakgrund och vad som angetts i avsnitt 7.1 föreslås att en ny 

kompletterande pedagogisk utbildning för personer med en tidigare 

examen ska införas. Behörighetskraven föreslås vara på examensnivå i 

stället för att kontrolleras mot ämnesstudier av en viss poängnivå som är 

huvudregeln inom befintlig kompletterande pedagogisk utbildning. Det 
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innebär att ämneskunskaperna erkänns på ett bredare sätt. Det innebär 

också att det inte är aktuellt med någon validering eller med några 

kompletteringar för den sökande. Det lärosäte som antar till utbildningen 

och den som söker till utbildningen ska vid ansökningstillfället veta om 

kravet för särskild behörighet är uppfyllt eller inte. När det inte finns 

utrymme för lärosätena att göra olika bedömningar blir det både enklare 

och mer rättssäkert för den enskilde. Fler personer bedöms på detta sätt 

också kunna bli behöriga att studera en kompletterande pedagogisk 

utbildning.  

Utbildningen bör vara förkortad till ett år och omfatta både 
grundlärarexamen och ämneslärarexamen 

Rekryteringsbasen för läraryrket behöver mot bakgrund av vad som 

angetts ovan bli bredare så att den även inkluderar personer med annan 

högskoleutbildning och erfarenhet som vill bli lärare. För denna grupp är 

det särskilt viktigt att en kompletterande utbildning också har en rimlig 

studietid för att det ska vara ett attraktivt alternativ. Detta är särskilt viktigt 

för personer som är mitt i livet och vill vidareutbilda sig. Dagens 

kompletterande pedagogiska utbildning omfattar ett och ett halvt års 

studier (90 högskolepoäng). För den som redan har gått en flerårig hög-

skoleutbildning och sedan vill bli lärare är ett års kompletterande studier 

en mer rimlig nivå. En sådan längd på utbildningen skulle också innebära 

effektivare utnyttjande av tidigare kompetens och därmed även av sam-

hällsresurserna. Man skulle då också kunna börja arbeta som lärare snab-

bare än i dag. Skolverkets bedömning är också att det behövs fortsatta sats-

ningar på snabbare och kortare vägar in i läraryrket (Skolverket, Lärarpro-

gnos 2019, s. 14). Det föreslås därför att den nya kompletterande 

pedagogiska utbildningen ska vara ettårig. 

År 2033 bedömer Skolverket att det kommer behövas omkring 3 000 

fler ämneslärare inom gymnasieskolan och omkring 3 000 fler lärare i 

grundskolans årskurs 7–9. Bedömningen är att det dessutom kommer be-

hövas 3 400 fler lärare i grundskolans årskurs 1–6. Dagens kompletterande 

pedagogiska utbildning leder endast till ämneslärarexamen. Det finns inte 

någon alternativ väg till grundlärarexamen i dag. När en ny, kortare 

kompletterande pedagogisk utbildning nu ska utformas finns det därför 

skäl att utforma den så att den utöver ämneslärarexamen även kan leda till 

grundlärarexamen, vilket också föreslås i denna promemoria. 

Den nya utbildningen bör prövas inom ramen för en försöksverksamhet 

Förslaget att införa en ettårig kompletterande pedagogisk utbildning till 

grundlärare eller ämneslärare för den som har en tidigare examen innebär 

att en rad nya grepp behöver användas. Eftersom förslaget ska genomföras 

inom ramen för dagens utbildnings- och legitimationssystem är det 

lämpligt att det prövas inom ramen för en försöksverksamhet. Dagens 

kompletterande pedagogiska utbildning regleras i förordningen 

(2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till äm-

neslärarexamen och baseras på bedömningar som regeringen gjorde i pro-

positionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89 s. 

43 ff.). För att underlätta för fler att ställa om till läraryrket, till exempel 

för att fler ska vara behöriga till utbildningen och för att korta ned längden 
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 på utbildningen, bedömde regeringen i propositionen Vårändringsbudget 

för 2020 att regeländringar kan behöva göras som avviker från de 

bedömningar som ligger till grund för nuvarande reglering (prop. 

2019/20:99 s. 124–125). Regeringen kan meddela föreskrifter om en 

försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder 

till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen med stöd av sin s.k. 

restkompetens (8 kap. 7 § regeringsformen).  

Den tidigare examen ska vara relevant för skolans undervisningsämnen 

De reguljära utbildningsprogrammen till lärare innefattar ämnes- och äm-

nesdidaktiska studier som är relevanta för de av skolans undervisningsäm-

nen som det finns en fastlagd kurs- eller ämnesplan för. På motsvarande 

sätt kräver befintlig kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare 

tidigare ämnesstudier i ett av skolans undervisningsämnen. För den 

utbildning som nu föreslås ska det krävas att en tidigare examen är inom 

ett ämnesområde som är relevant för minst ett av skolans undervisnings-

ämnen som det finns en fastlagd kurs- eller ämnesplan för.  

De tidigare examina som ger behörighet till utbildningen kan vara gene-

rella examina och yrkesexamina, utifrån de undervisningsämnen som ska 

ingå i försöksverksamheten (se avsnitt 7.5). En generell examen har en 

viss inriktning som varje lärosäte själv bestämmer med successiv fördjup-

ning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. För 

en generell examen ska huvudområdet vara relevant för ett undervisnings-

ämne. En yrkesexamen ger breda och fördjupade kunskaper inom ett eller 

flera ämnesområden som behövs för att utöva yrket. För en yrkesexamen 

ska utbildningens huvudsakliga ämnesområden vara relevanta för ett 

undervisningsämne. Genom den tidigare examen ska man anses ha fått en 

grund i ämnet och därmed förutsättningar att undervisa i skolämnet. 

Utgångspunkten ska vara en generös och flexibel syn på den tidigare 

examen i förhållande till skolans undervisningsämnen. Det centrala 

ämnesinnehållet för ett undervisningsämne består av flera delar eller 

moment, och svårighetsgraden är anpassad till elevernas ålder. Den 

undervisande läraren avgör själv hur djupt de olika delarna i ett ämne ska 

behandlas och om även andra delar i ämnet ska behandlas. Det betyder att 

flera huvudområden kan vara relevanta för samma undervisningsämne. 

Till exempel innehåller ämnet biologi i högstadiet och gymnasiet i 

huvudsak fysiologi/humanbiologi, ekologi, evolution, cellbiologi/genetik 

och bioteknik. Inom exempelvis ekologi är ett av momenten ekosystem. 

För att undervisa i skolämnet biologi kan alltså huvudområden inom olika 

delar av biologiämnet vara relevanta.  

Den tidigare examen ska vara på minst avancerad nivå för inriktning 
mot arbete i gymnasieskolan och på grundnivå i övriga fall  

En examen i högskolan innebär fördjupningsstudier i ett ämne. Den regul-

jära utbildningen till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i för-

skoleklass och grundskolans årskurs 1–3 eller med inriktning mot arbete i 

grundskolans årskurs 4–6 omfattar inte någon fördjupning i de ämnes- och 

ämnesdidaktiska studierna. I stället omfattar den flera ämnen utan något 

krav på fördjupning. Samma ämnesbredd kan inte rymmas inom den tidi-

gare examen som ska ge behörighet till den nya kompletterande 
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pedagogisk utbildning som föreslås. Det är i och för sig möjligt att vissa 

personer ändå kan anses ha rätt ämnesbredd genom att vederbörande har 

ytterligare en examen eller har läst kurser i fler ämnen utan att dessa kurser 

ingår i examen. Detta bedöms dock förekomma enbart i undantagsfall. Den 

reguljära grundlärarutbildningen omfattar ämnes- och ämnesdidaktiska 

studier om 150 högskolepoäng. Det är därför rimligt att ämnesstudierna i 

den tidigare examen har minst samma poängomfattning. Generella 

examina på grundnivå omfattar antingen 120 högskolepoäng (högskole-

examen) eller 180 högskolepoäng (kandidatexamen). För att ämnes-

studierna i den tidigare examen ska ha minst samma poängomfattning som 

i grundlärarexamen ska den som har en generell examen eller en 

yrkesexamen på minst grundnivå om lägst 180 högskolepoäng ha särskild 

behörighet till utbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och 

grundskolans årskurs 1–3 eller i grundskolans årskurs 4–6. 

Den reguljära utbildningen till ämneslärarexamen omfattar fördjup-

ningsstudier i relevant ämne eller ämnesområde. För utbildning med in-

riktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 ska den tidigare examen 

därför, i likhet med den reguljära lärarutbildningen, omfatta en fördjup-

ning om 90 högskolepoäng i relevant ämne eller ämnesområde. Det bety-

der att den som har en generell examen eller en yrkesexamen på minst 

grundnivå om lägst 180 högskolepoäng ska ha särskild behörighet till ut-

bildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9. För utbild-

ning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska den tidigare examen 

därför, i likhet med den reguljära lärarutbildningen, omfatta en fördjup-

ning om 120 högskolepoäng i relevant ämne eller ämnesområde. Det be-

tyder att den som har en generell examen eller en yrkesexamen på minst 

avancerad nivå om lägst 240 högskolepoäng ska ha särskild behörighet till 

utbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.  

Enbart vissa yrkesexamina och generella examina ska ge särskild 
behörighet till utbildningen vilket ska framgå av en bilaga  

De tidigare examina som ska ge behörighet till utbildningen ska specifice-

ras i bilaga 1 till den förordning som föreslås reglera utbildningen. Den 

tidigare examen kan vara en generell examen eller en yrkesexamen. 

När det gäller generella examina utfärdas dessa alltid inom ett huvud-

område, och varje lärosäte bestämmer självt vilket huvudområde som ska 

finnas för en utbildning. Som exempel har Stockholms universitet fyra 

olika huvudområden där fysik ingår, medan Umeå universitet har ett hu-

vudområde som benämns fysik.  

För statistikändamål kopplar lärosätena varje huvudområde till en hu-

vudområdesgrupp. Till exempel är 12 huvudområden kopplade till huvud-

områdesgruppen fysik, däribland astrofysik, beräkningsfysik, fysik, fysi-

kalisk mätteknik, geofysik och medicinsk strålningsfysik. Vilka huvudom-

råden som ingår i varje huvudområdesgrupp framgår av SCB:s universi-

tets- och högskoleregister som i sin tur hämtar sina uppgifter från lärosä-

tenas studieregister. De flesta lärosätens studieregister (37 lärosäten) är 

samordnade i det nationella studieadministrativa systemet Ladok.  

För personer som har en tidigare generell examen som vill läsa den nya 

kompletterande pedagogiska utbildningen föreslås att enbart vissa 

huvudområdesgrupper ska ge behörighet. Dessa grupper bör framgå i 
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 bilaga 1 till den förordning som föreslås reglera utbildningen. Varje 

huvudområde som ingår i respektive huvudområdesgrupp kan dock inte ge 

behörighet till den nya utbildningen. Enbart de huvudområden inom 

gruppen som anses vara relevanta för något eller några av de moment som 

ingår i ett undervisningsämnes centrala innehåll bör kunna ge behörighet. 

För att antagningssystemet ska bli likvärdigt och transparent föreslås att 

dessa huvudområden ska fastställas i en lista. 

Listan ska utgå från de huvudområdesgrupper som framgår av SCB:s 

universitets- och högskoleregister. Som framgår av bilaga 1 till denna pro-

memoria är det en lång rad huvudområden som ingår i respektive huvud-

områdesgrupp. Bilagan är inte uttömmande utan exemplifierande och är 

hämtad från de 37 lärosätena som är knutna till Ladok. Det finns alltså 

ytterligare huvudområden än de som anges i bilaga 1 till denna 

promemoria. Handelshögskolan i Stockholm är ett exempel på ett lärosäte 

som inte är knutet till Ladok och som kan ha ytterligare huvudområden än 

de som anges i bilaga 1. För att hålla listan kontinuerligt uppdaterad och 

för att bedömningarna om vilka huvudområden som ska ingå i respektive 

huvudområdesgrupp ska kunna göras på bästa sätt föreslås en myndighet 

ansvara för att hålla listan uppdaterad och att tillgängliggöra den. Det är 

en fördel om denna myndighet dessutom har rätt ingångsvägar och 

informationskanaler för att listan med dessa uppgifter ska nå relevanta 

aktörer. Därför föreslås att Universitets- och högskolerådet ska få meddela 

föreskrifter om när ett huvudområde får anses relevant för att ingå i en 

huvudområdesgrupp enligt bilagorna till förordningen. Föreskrifterna ska 

alltså bygga på de uppgifter som Universitets- och högskolerådet 

kontinuerligt inhämtar från SCB:s universitets- och högskoleregister och 

de bedömningar som Universitets- och högskolerådet sedan gör av varje 

huvudområde.  

Som framgår av bilaga 1 till den föreslagna förordningen finns det 54 

huvudområdesgrupper som anses vara relevanta för något eller några av 

de moment som ingår i ett undervisningsämnes centrala innehåll. Som 

framgår av bilaga 1 till promemorian finns det nu 1–30 huvudområden i 

varje huvudområdesgrupp. Att det finns ett stort antal huvudområden kan 

bland annat bero på att lärosätena uttrycker samma huvudområde på olika 

sätt. Inom huvudområdesgruppen Biologi finns till exempel huvudområ-

dena Biodiversitet och systematik respektive Biologi med inriktning mot 

biodiversitet och systematik. Huvudområden som antingen har samma be-

nämning som ett undervisningsämne (biologi, engelska, filosofi, geografi 

eller historia) eller har samma namn som något eller några av de moment 

som ingår i undervisningsämnets centrala innehåll får i normalfallet anses 

vara huvudområden som är relevanta för undervisningsämnet. Många 

gånger kan säkerligen gränsdragningsfall uppstå. I dessa fall ska utgångs-

punkten dock vara en generös och flexibel syn på huvudområdet. Själva 

examen innebär att man har en grund inom ämnesområdet.   

När det gäller yrkesexamina används samma benämning oavsett vilket 

lärosäte som har utfärdat examen. Av bilaga 1 till den förordning som 

reglerar utbildningen föreslås det därför framgå vilka yrkesexamina som 

ger särskild behörighet till utbildningen. En äldre examen som motsvarar 

en examen i bilaga 1 till den förordning som reglerar utbildningen föreslås 

också ge särskild behörighet till utbildningen. 
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Behörighetskraven ska endast under vissa förutsättningar anses 
uppfyllda för en sökande med en utländsk examen 

Som beskrivits ovan föreslås att Universitets- och högskolerådet ska 

meddela föreskrifter om den lista med huvudområden som ska ingå i 

respektive behörighetsgivande huvudområdesgrupp enligt bilaga 1 till den 

förordning som reglerar utbildningen. Som framgått kommer dessa huvud-

områden enbart vara vissa av de huvudområden som finns inrapporterade 

i SCB:s universitets- och högskoleregister. Inga andra huvudområden än 

de som finns i registret kan dock komma i fråga. I registret finns vidare 

enbart huvudområden från svenska lärosäten inrapporterade. För att 

likheten och rättssäkerheten ska bli så stor som möjligt vid bedömning av 

den särskilda behörigheten bör därför inte behörighetskraven som 

huvudregel anses uppfyllda för de som ansöker med stöd av en utländsk 

examen.  

Sverige har dock gjort flera åtaganden när det gäller utländska 

utbildningsbevis enligt konventionen om erkännande av bevis avseende 

högre utbildning i Europaregionen den 11 april 1997 (SÖ 2001:46 – 

Lissabonkonventionen). Av artikel IV.4 i konventionen framgår att i fall 

då antagning till viss högre utbildning är beroende av att särskilda krav 

uppfylls utöver de grundläggande behörighetskraven, får den berörda 

parten fordra att dessa ytterligare krav ska gälla även för innehavare av 

utbildningsbevis utfärdade i andra länder eller bedöma om sökande med 

utbildningsbevis utfärdade i andra länder uppfyller likvärdiga krav. Det 

särskilda behörighetskravet om att examen ska ha ett visst innehåll och 

vara av en viss typ, som föreslås i den förordning som ska styra försöks-

verksamheten, måste alltså anses uppfyllt om den utländska examen mot-

svarar en svensk behörighetsgivande examen. Samtidigt framgår av artikel 

IV.7 att nyss nämnda krav kan frångås om en sökande inte kan uppvisa 

tillräckliga kunskaper i det eller de språk som används i undervisningen 

vid lärosätet i fråga, dvs. i detta fall svenska.  

Därför föreslås att kraven om särskild behörighet inte ska anses 

uppfyllda för en sökande med en utländsk examen, såvida inte den sökande 

kan uppvisa tillräckliga kunskaper i det svenska språket och Universitets- 

och högskolerådet lämnat ett utlåtande om sökandens utländska examens-

bevis, i enlighet med Lissabonkonventionen, där det framgår att den 

utländska examen motsvarar en examen som är behörighetsgivande enligt 

den föreslagna förordningen.  

En sådan begränsning skulle kunna uppfattas som en överträdelse av 

reglerna om den fria rörligheten inom EU, eftersom unionsmedborgare 

som har en examen från ett annat land än Sverige i vissa situationer skulle 

förhindras att läsa kompletterande pedagogisk utbildning inom försöks-

verksamheten. Överträdelse av EU-rätten på denna punkt kan dock anses 

godtagbar bl.a. om åtgärden är proportionerlig. Enligt den s.k. Lyyski-

domen från EU-domstolen (C-40/05) kan åtgärden vara godtagbar om den 

har ett legitimt syfte, motiveras av tvingande hänsyn till allmänintresset 

och är proportionerlig.  

Åtgärden i detta fall, att skapa en ny kompletterande pedagogisk utbild-

ning i en försöksverksamhet, sker för att motverka den stora och till-

tagande bristen på behöriga lärare vilket bedöms vara ett legitimt syfte och 

kunna motiveras av tvingande hänsyn till allmänintresset av att Sverige 
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 ska kunna ha ett väl fungerande skolväsende. Åtgärden bedöms också 

proportionerlig eftersom utbildningen anordnas på begränsad tid (5 år) och 

är avsedd att på relativt kort tid kunna påverka den stora bristen på 

behöriga lärare. Försöksverksamheten ska också följas upp och utvärderas. 

Kravet innebär inte heller ett absolut förbud för personer med utländsk 

examen att läsa utbildningen, utan i många fall kommer en sökande från 

ett annat EU-land också ha läst sin examen i ett land som omfattas av 

Lissabonkonventionen. Därtill föreslås även högskoleförordningen gälla 

för denna kompletterande pedagogiska utbildning, om inte annat 

uttryckligen framgår av förordningen som reglerar försöksverksamheten. 

Detta innebär att det alltid finns en möjlighet att i enskilda fall göra 

undantag från ett behörighetsvillkor om det finns särskilda skäl (7 kap. 3 § 

högskoleförordningen).  

Mot bakgrund av det ovanstående bedöms inte heller EU-rätten hindra 

den föreslagna bestämmelsen. I sammanhanget kan det också noteras att 

personer med en utländsk examen i vissa fall även kan avlägga en svensk 

examen och därmed bli behöriga till den nya kompletterande pedagogiska 

utbildningen (se förordning [2008:1101] om högskoleutbildning som 

kompletterar avslutad utländsk utbildning). 

Anmälan ska innehålla uppgift om önskad examen, inriktning och ämne 
och föreskrifter om urval till utbildningen ska kunna meddelas av 
lärosätena 

Den som vill antas till utbildningen ska anmäla det inom den tid och på det 

sätt som lärosätet bestämmer (7 kap. 4 § högskoleförordningen). I anmälan 

föreslås att den sökande ska ange vilken examen och vilken inriktning som 

den sökande vill studera mot, liksom vilket ämne, eller ämnen, som utbild-

ningen ska avse. En sökande kan enbart bli antagen mot studier i ett ämne 

om den tidigare examen efter genomförd kompletterande pedagogisk 

utbildning och erhållande av grundlärar- eller ämneslärarexamen kan leda 

till undervisningsbehörighet i detta ämne. Detta kontrolleras mot bilaga 2 

i förordningen som föreslås reglera vilken undervisningsbehörighet som 

tidigare examen enligt bilaga 1 kan leda till efter genomförd 

kompletterande pedagogisk utbildning och erhållande av grundlärar- eller 

ämneslärarexamen (se avsnitt 7.4).  

Om det blir aktuellt med urval till utbildningen ska i stället för 

högskoleförordningens bestämmelser hänsyn tas till de sökandes meriter 

och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (motsvarande bestämmelse 

finns i de två förordningar som styr de två olika kompletterande peda-

gogiska utbildning som finns i dag). Precis som i befintlig kompletterande 

pedagogisk utbildning föreslås även att lärosätena ska få meddela 

föreskrifter om vilka urvalsgrunder som ska användas.  

Sökande med omfattande tidigare ämnesstudier är exempel på personer 

som i normalfallet har en hög förmåga att tillgodogöra sig en utbildning 

enligt den nya föreslagna förordningen. Det kan till exempel vara personer 

som läst ytterligare ämnesstudier utanför sin tidigare examen. Som 

exempel kan tas en urvalssituation till inriktningen mot arbete i 

förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3. Hänsyn kan då tas till den 

som har en kandidatexamen med till exempel svenska eller matematik som 

huvudområde (90 högskolepoäng) i kombination med ett–tre andra 
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undervisningsämnen i varierande poängomfattning. Ett annat exempel är 

vid urval till inriktningen mot arbete i gymnasieskolan där hänsyn kan tas 

till den som har en magisterexamen i relevant ämne eller ämnesområde 

som huvudområde (120 högskolepoäng) i kombination med en 

fördjupning i ett undervisningsämne (90 högskolepoäng). En sådan til-

lämpning av urvalsprincipen syftar till att öka antalet personer som kan 

ansöka om utökad behörighet hos Skolverket efter fullföljd utbildning och 

beviljad legitimation. Det är dock viktigt att poängtera att även andra fak-

torer kan vägas in i bedömningen om en person har förmåga att tillgodo-

göra sig utbildningen, såsom exempelvis relevant yrkeserfarenhet.  

7.3 Utbildningen ska innehålla 

utbildningsvetenskaplig kärna, 

verksamhetsförlagd utbildning och 

ämnesstudier  

Förslag: Utbildningens närmare innehåll avgörs av vilken examensin-

riktning som den studerande har valt samt vilket ämne, eller vilka äm-

nen, som den studerandes tidigare examen kan ge undervisnings-

behörighet i. 

Utbildningen ska oavsett inriktning bestå av studier inom utbildnings-

vetenskaplig kärna om 20 högskolepoäng och verksamhetsförlagd 

utbildning om 20 högskolepoäng. För utbildning till grundlärare ska 

den även omfatta ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 35 hög-

skolepoäng. För utbildning till ämneslärare ska de ämnes- och ämnes-

didaktiska studierna i stället omfatta 20 högskolepoäng. Detta innebär 

att utbildningen som leder till grundlärarexamen ska omfatta 75 hög-

skolepoäng och utbildningen som leder till ämneslärarexamen ska 

omfatta 60 högskolepoäng. 

Utbildningen till grundlärare ska anordnas med förhöjd studietakt 

under ett kalenderår. Utbildningen till ämneslärare ska anordnas på 

heltid under ett normalstudieår. 

Utbildningens tre delar ska anpassas efter vald examensinriktning och 

ämne och fokusera på undervisningsprocessen och praktiska undervis-

ningsfärdigheter. 

De ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ska ge sådana kunskaper 

som krävs för undervisning i respektive ämne. För inriktning mot arbete 

i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 ska studierna dessutom 

särskilt ge kunskaper om grundläggande läs- och skrivinlärning eller 

matematikinlärning samt om barns kommunikation och språkutveckl-

ing. För inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 ska studierna 

dessutom särskilt ge kunskaper om läs- och skrivutveckling eller mate-

matikutveckling. 

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska fokusera på 

de moment och delmoment som är absolut nödvändiga för den 

kommande yrkesutövningen och som inte kan inhämtas inom övriga 

delar av utbildningen. Dessa moment och delmoment är  

– skolväsendets villkor,  
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 – skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska 

värderingarna och de mänskliga rättigheterna,  

– utveckling och lärande, som ska ha ett tvärvetenskapligt perspektiv 

där kognitionsvetenskap ingår, samt specialpedagogik, och 

– sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. 

Den verksamhetsförlagda utbildningen ska förläggas inom relevant 

verksamhet och ämne. 

Utbildningen ska kunna kombineras med en anställning som lärare på 

deltid. Den ska då kunna anordnas under längre tid än ett kalenderår 

eller ett normalstudieår och i annan studietakt.  

Skälen för förslagen 

Utbildningen ska i normalfallet vara ettårig och bestå av tre 
samverkande delar 

Den kortare kompletterande pedagogiska utbildning som föreslås vänder 

sig till den som har en akademisk examen sedan tidigare. Utbildningen 

syftar till att komplettera tidigare tillägnade kunskaper och förmågor för 

att den studerande ska kunna uppnå en grundlärarexamen eller en 

ämneslärarexamen. Utgångspunkten är att den tidigare examen har gett 

inte bara fördjupade ämneskunskaper utan även en grund inom 

ämnesområdet. Dessutom har den gett de kunskaper, färdigheter och 

förmågor som i övrigt krävs för en examen. Sammantaget har den tidigare 

examen gett den studerande en bred kompetens som tillsammans med 

denna kortare kompletterande pedagogiska utbildningen ska förbereda för 

arbetet som lärare och ge en grund för att växa in i yrkesrollen. 

För att attrahera personer med en tidigare examen föreslås utbildningen 

vara ettårig (se avsnitt 7.2). Utbildningen som leder till grundlärarexamen 

ska omfatta 75 högskolepoäng och anordnas med förhöjd studietakt under 

ett kalenderår. Utbildningen kan antingen anordnas under tre terminer 

(höst-, vår- och sommartermin) eller med förhöjd studietakt under ett 

normalstudieår. Utbildningen som leder till ämneslärarexamen ska 

omfatta 60 högskolepoäng och anordnas på heltid under ett normal-

studieår. 

En kortare kompletterande pedagogisk utbildning behöver utformas så 

effektivt som möjligt och vara relevant utifrån sitt syfte. Den reguljära 

lärarutbildningen består av tre delar: utbildningsvetenskaplig kärna, 

verksamhetsförlagd utbildning och ämnes- och ämnesdidaktiska studier. 

Befintlig kompletterande pedagogisk utbildning består av utbildnings-

vetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning och förutsätter att 

de tidigare ämnesstudierna motsvarar ämneskunskaper i ett eller flera 

undervisningsämnen. I annat fall måste ämnesstudierna kompletteras 

innan den sökande blir behörig (om inte så kallad villkorad antagning sker, 

vilket innebär att den studerande under utbildningen kompletterar med det 

som saknas i behörighetshänseende). Den kortare utbildning som nu 

föreslås utgår från en annan syn på de tidigare ämnesstudierna, som i vissa 

fall kanske inte kommer vara av den omfattning och innehåll som krävs 

enligt befintlig kompletterande pedagogisk utbildning. De tidigare 

ämnesstudierna ska dock anses ha gett en grund för att undervisa i ämnet 

som kan vidareutvecklas inom ramen för den nya utbildning som föreslås. 
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Till skillnad från befintlig kompletterande pedagogisk utbildning bör 

därför även de tidigare ämnesstudierna kompletteras inom ramen för själva 

utbildningen. Det behövs då ett annat upplägg av utbildningen som därför 

föreslås bestå av tre delar: utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhets-

förlagd utbildning samt ämnes- och ämnesdidaktiska studier. De tre olika 

delarna ska samverka med varandra för att tillsammans ge en komprimerad 

utbildning till lärare som bygger vidare på de kunskaper som den stude-

rande inhämtat tidigare. 

Utbildningen ska ge centrala kunskaper för yrkesutövningen 

Utbildningens innehåll avgörs av vilken examensinriktning som den stu-

derande har valt samt vilket ämne, eller ämnen, som den studerandes tidi-

gare examen ger behörighet att undervisa i enligt bilaga 2 till den förord-

ning som reglerar utbildningen. Utbildningens alla tre delar ska därför an-

passas efter examensinriktning och undervisningsämne. 

Centralt för läraryrket är förmågan att undervisa. Lärarens undervisning 

är en förutsättning för elevens lärande, och läraren ska kunna välja den 

undervisningsform som är lämpligast utifrån ämne och elever. I utbild-

ningens alla tre delar ska det därför vara fokus på undervisningsprocessen 

och praktiska undervisningsfärdigheter.  

Eftersom studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska 

omfatta 20 högskolepoäng, vilket är mindre än i normalfallet, bör de 

fokusera på de moment och delmoment inom den utbildningsveten-

skapliga kärnan som är absolut nödvändiga för den kommande yrkes-

utövningen och som inte kan inhämtas inom övriga delar av utbildningen. 

En nödvändig del av lärarens yrkeskunskap är kännedom om de lagar och 

regler som styr verksamheten. Detta behandlas i delmomentet om 

skolväsendets villkor. Av styrdokumenten för skolan framgår att utbild-

ningsuppdraget innefattar både ett kunskapsuppdrag och ett demokrati-

uppdrag. Delmomentet om skolans värdegrund är därför centralt för 

undervisningen. Eftersom undervisningsprocessen ska vara i fokus för 

denna utbildning är momentet om utveckling och lärande samt special-

pedagogik helt centralt. Mötet med eleverna i klassrummet är centralt för 

undervisningen, och därför är momentet om sociala relationer, konflikt-

hantering och ledarskap nödvändigt. Studierna inom den utbildnings-

vetenskapliga kärnan ska därför omfatta   

– skolväsendets villkor, 

– skolans värdegrund,  

– utveckling och lärande, som ska ha ett tvärvetenskapligt perspektiv där 

kognitionsvetenskap ingår, samt specialpedagogik, och 

– sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.  

För övriga moment och delmoment som ingår i den utbildnings-

vetenskapliga kärnan i normalfallet görs följande bedömning. Momenten 

om läroplansteori och didaktik och om bedömning och betygssättning 

samt delmomentet om skolväsendets organisation kommer att aktualiseras 

inom övriga delar av utbildningen, dvs. inom de ämnes- och ämnes-

didaktiska studierna och den verksamhetsförlagda utbildningen. Momen-

tet om vetenskapsteori och forskningsmetodik förutsätts de studerande ha 

tillgodogjort sig inom ramen för sin tidigare examen. Genom tidigare 
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 studier och erfarenheter har de studerande förutsättningar att kunna delta 

aktivt i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete utan att särskilt ha 

genomfört momentet om utvärdering och utvecklingsarbete. Delmomentet 

om skolväsendets historia anses inte vara absolut nödvändigt för den 

kommande yrkesutövningen. I sammanhanget kan betonas att utbild-

ningen ska ge en grund för läraryrket. En nyanställd lärare kommer också 

att genomgå en introduktionsperiod med stöd av en mentor (5 kap. 1–3 §§ 

behörighetsförordningen). Dessutom ska skolhuvudmannen se till att alla 

lärare ges möjligheter till kompetensutveckling och att de har nödvändiga 

insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet (2 kap. 34 § skol-

lagen). 

Den verksamhetsförlagda utbildningen föreslås omfatta 20 högskole-

poäng och bör som i dag förläggas inom relevant verksamhet och ämne 

samt till minst hälften vara ämnesrelaterad. Den verksamhetsförlagda 

utbildningen kan därmed ses som en del av de ämnes- och ämnesdidak-

tiska studierna men ska inte räknas som en del av de rena ämnes- och äm-

nesdidaktiska studierna (vilka föreslås uppgå till 20 respektive 35 högsko-

lepoäng, se nedan). Den verksamhetsförlagda utbildningen kommer dock 

bidra till att fördjupa förmågan att förmedla ämneskunskaperna. Den 

verksamhetsförlagda utbildningen kan med fördel förläggas så att ut-

bildningen successivt blir mer ämnesinriktad, det vill säga att det finns en 

progression inom utbildningen, men detta överlämnas åt respektive läro-

säte att bestämma. I vissa fall avser utbildningen att leda till behörighet i 

flera undervisningsämnen. Detta gäller till exempel för de som studerar till 

grundlärare där utbildningen avser att ge behörighet i de ämnen som ingår 

i någon av de två ämneskombinationer som föreslås (se avsnitt 7.4). I dessa 

fall ska fokus i den verksamhetsförlagda utbildningen självklart ligga på 

samtliga ämnen som utbildningen avser att ge behörighet i.  

De ämnes- och ämnesdidaktiska studierna i utbildningen ska ge sådana 

kunskaper som krävs för undervisning i respektive ämne. Den tidigare ex-

amen ska anses ha gett en god kunskapsgrund som ska utvecklas vidare i 

syfte att kunna undervisa i det ämne eller de ämnen som utbildningen avser 

att ge behörighet i. Utgångspunkt bör vara de nationella styrdokument som 

finns för skolan och som är relevanta för den kommande undervisningen 

(läroplaner och kurs- eller ämnesplaner). Vidare ska denna del av 

utbildningen ge studenten ett ämnesdidaktiskt perspektiv på ämnes-

kunskaperna och därmed förutsättningar att koppla ihop teori och praktik.  

Den som studerar till grundlärare föreslås undervisa i en ämneskombin-

ation som består av antingen svenska, engelska och samhällsorienterande 

ämnen eller matematik, naturorienterande ämnen och teknik (se vidare 

avsnitt 7.4). De ämnes- och ämnesdidaktiska studierna föreslås avse 

samtliga ämnen i ämneskombinationen. Huvuddelen av studierna föreslås 

dock avse antingen svenska eller matematik, beroende på ämnes-

kombination, eftersom dessa två ämnen har flest antal undervisnings-

timmar i grundskolan. Därutöver behöver studierna ge en specifik kompe-

tens för arbete med yngre elever. I förskoleklassen och de första grund-

skoleåren ska eleverna främst lära sig de basala färdigheterna i läsning, 

skrivning och matematik. Detta lärande ställer särskilda krav på lärarna 

som behöver ha specialkunskaper om inlärning av dessa förmågor och om 

barns kommunikation och språkutveckling. De första åren är även särskilt 

viktiga eftersom det är då som eleverna lägger den grund som de sedan ska 
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vidareutveckla i de högre årskurserna. För inriktning mot arbete i 

förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 ska studierna därför särskilt 

ge kunskaper om grundläggande läs- och skrivinlärning eller matematik-

inlärning, beroende på ämneskombination, samt om barns kommunikation 

och språkutveckling. För att möta elever i mellanstadieåldern krävs också 

en specifik kompetens. I denna utvecklingsfas är eleverna i många 

avseenden annorlunda än de yngre barnen. Det kan också finnas stora 

individuella skillnader i utvecklingen i en elevgrupp. Även för denna 

elevgrupp är det särskilt viktigt att ytterligare befästa den grund som 

eleverna ska vidareutveckla under den fortsatta utbildningstiden – det mest 

grundläggande får dock eleverna i dessa årskurser redan anses ha uppnått. 

För inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 ska studierna därför 

särskilt ge kunskaper om läs- och skrivutveckling eller matematik-

utveckling, beroende på ämneskombination. De ämnes- och ämnes-

didaktiska studierna för grundlärarexamen behöver alltså omfatta både 

ämnesstudier i flera olika ämnen och specifik kompetens för arbete med 

yngre elever. De ämnes- och ämnesdidaktiska studierna föreslås därför 

omfatta 35 högskolepoäng.  

Den som studerar till ämneslärare ska undervisa äldre elever i ett ämne 

eller, i vissa fall, två ämnen och ge eleverna successivt fördjupade kun-

skaper i ämnet eller ämnena (se avsnitt 7.4). De ämnes- och ämnes-

didaktiska studierna föreslås avse relevant ämne eller ämnen. När 

studierna avser att leda till behörighet i två ämnen är det antingen inom 

ämneskombinationerna matematik och teknik, i högstadiet eller gymna-

siet, eller biologi och naturkunskap i gymnasiet. Genom att bygga vidare 

på tidigare ämnesstudier kan studierna med fördel fokusera på ämnes-

didaktik snarare än rena ämnesstudier, och utbildningstiden kan då använ-

das så effektivt som möjligt. De ämnes- och ämnesdidaktiska studierna 

behöver därtill i normalfallet bara omfatta ämnesstudier i ett ämne, eller i 

vissa fall två ämnen. Därför föreslås de ämnes- och ämnesdidaktiska 

studierna omfatta 20 högskolepoäng. 

Det föreslås inte något krav på något självständigt arbete (examensar-

bete) eftersom den studerande har genomfört ett sådant arbete inom ramen 

för sin tidigare examen. 

Exempel på upplägg av en kompletterande pedagogisk utbildning  

Nedan illustreras hur en kortare kompletterande pedagogisk utbildning 

(KPU) om 75 högskolepoäng till grundlärarexamen respektive 60 hög-

skolepoäng till ämneslärarexamen skulle kunna läggas upp. Upplägget 

innehåller tre moment inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK 1, 

UVK 2 och UVK 3), två perioder med verksamhetsförlagd utbildning 

(VFU 1 och VFU 2) samt tre eller fyra ämnes- och ämnesdidaktiska kurser 

(ÄK 1, ÄK 2, ÄK 3 och ÄK 4). 

Tabell 1. Exempel på upplägg av KPU till grundlärare och ämneslärare 

Termin Kurs Poängomfattning 
1 UVK 1 7,5 

 ÄK 1 5,0 

 VFU 1 10,0 
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  UVK 2 7,5 

2 ÄK 2 7,5 

 VFU 2 10,0 

 UVK 3 5,0 

 ÄK 3 7,5 

Totalt  60,0 

3 ÄK 4 15,0 

Totalt  75,0 

Utbildningen ska kunna kombineras med anställning som lärare 

Utbildningen ska kunna anordnas så att den kan kombineras med anställ-

ning som lärare på deltid. Det innebär att man parallellt med studierna 

arbetar som lärare på en skola. Det ger möjlighet att relatera studierna till 

verksamheten på skolan samtidigt som erfarenheter från arbetet som lärare 

kan vara till nytta i studierna. De lärosäten som anordnar utbildning i en 

sådan form föreslås då kunna anordna utbildningen under längre tid än ett 

kalenderår eller ett normalstudieår och i en annan studietakt.  

Samtidigt är det viktigt att utbildningen kan genomföras under så kort 

tid som möjligt eftersom den ska leda till fler legitimerade och behöriga 

lärare så snabbt som möjligt. När det finns möjlighet bör därför den verk-

samhetsförlagda utbildningen organiseras så att denna yrkesverksamhet 

kan tillgodoräknas som verksamhetsförlagd utbildning (6 kap. 6–8 §§ 

högskoleförordningen). Det kan också finnas möjligheter att lägga upp 

utbildningen så att det sammanlagt blir en förhöjd studietakt för individen, 

t.ex. i det fall utbildningen omfattar 75 procent och anställningen är på 

halvtid. 

Möjligheten att arbeta som lärare parallellt med studierna förutsätter 

samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän kring planering och en rad 

praktiska frågor. Samtidigt som man söker till utbildningen behöver man 

till exempel kunna ansöka om anställning hos en skolhuvudman. Bedöm-

ningen är att det för skolhuvudmännens del kan vara intressant att anställa 

en person, även i en mindre omfattning, om det kan leda till att en legiti-

merad och behörig lärare kan anställas i ett senare skede. 

7.4 Den tidigare examen styr vilken 

undervisningsbehörighet som examen efter 

genomförd kompletterande pedagogisk 

utbildning avser att leda till 

Förslag: Kraven för grundlärar- respektive ämneslärarexamen ska vara 

att den studerande har en tidigare fullgjord examen och att en komplet-

terande pedagogisk utbildning om 75 respektive 60 högskolepoäng 

genomförts med godkänt resultat.  

Även de krav som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen ska gälla 

för grundlärarexamen och ämneslärarexamen enligt den nya komp-

letterande pedagogiska utbildningen, om inte kraven är hänförliga till 
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de moment eller delmoment av den utbildningsvetenskapliga kärnan 

som inte har någon motsvarighet i utbildningen. 

Vilken undervisningsbehörighet som utbildningen avser att leda till 

ska framgå av bilaga 2 till förordningen, uppdelat utifrån vilken tidigare 

examen som den studerande har. För grundlärarexamen avser utbild-

ningen att leda till undervisningsbehörighet i en av två ämneskombina-

tioner som i sin tur består av två ämnen (svenska och engelska eller 

matematik och teknik) och en ämnesgrupp (SO eller NO). För ämnes-

lärarexamen avser utbildningen att leda till undervisningsbehörighet i 

ett eller två ämnen. Examen kommer avläggas på avancerad nivå om 

det är en ämneslärarexamen som avser att ge undervisningsbehörighet 

i två ämnen, och i övriga fall på grundnivå. 

Det ska framgå att den sammantagna utbildningen (tidigare examen 

och kompletterande pedagogisk utbildning) får anses omfatta ämnes-

studier med den poängomfattning som krävs för behörighet i ovan 

nämnda ämnen enligt förordningen om behörighet och legitimation för 

lärare och förskollärare. 

Skälen för förslagen 

Utbildningen ska leda till en befintlig lärarexamen  

Det har övervägts om utbildningen ska leda till en ny lärarexamen. Om 

utbildningen ska ha någon effekt på lärarbristen, behöver den leda till 

legitimation och undervisningsbehörighet. Eftersom det ska vara en tids-

begränsad försöksverksamhet (se avsnitt 7.2 och 7.5), bör den i största 

möjliga utsträckning genomföras inom ramen för nuvarande system så att 

befintliga bestämmelser om legitimation och behörighet kan tillämpas 

utan att dessa behöver ändras för en ny tillfällig lärarexamen. Utbildningen 

föreslås därför leda till någon av de två befintliga lärarexamina med inrikt-

ning mot arbete i de årskurser och de verksamheter som gäller för de ordi-

narie utbildningsprogrammen (grundlärarexamen med inriktning mot ar-

bete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 eller med inriktning mot 

arbete i grundskolans årskurs 4–6 eller till ämneslärarexamen med inrikt-

ning mot arbete i årskurs 7–9 eller med inriktning mot arbete i gymnasie-

skolan).  

Utbildningen ska delvis ha andra krav för examen 

För examen som avläggs efter denna kompletterande pedagogiska 

utbildning gäller de krav som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen 

(examensbeskrivningen) om inte kraven är hänförliga till de moment eller 

delmoment av den utbildningsvetenskapliga kärnan som inte har någon 

motsvarighet i utbildningen (se avsnitt 7.3). Det innebär att endast de 

examensmål i examensbeskrivningen som har en motsvarighet i utbild-

ningens innehåll kan tillämpas på utbildningen. 

I fråga om utbildningens omfattning är den sammanlagda poängomfatt-

ningen, inkluderat tidigare examen och kompletterande pedagogisk utbild-

ning, minst densamma som för ett utbildningsprogram till grundlärare eller 

ämneslärare. Ett utbildningsprogram med inriktning mot arbete i för-

skoleklass och i grundskolan omfattar 240 högskolepoäng, vilket är 
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 motsvarande en tidigare examen på kandidatnivå om 180 högskolepoäng 

tillsammans med en kompletterande pedagogisk utbildning om 75 högsko-

lepoäng. Ett utbildningsprogram med inriktning mot arbete i gymnasie-

skolan omfattar 300 högskolepoäng, vilket är motsvarande en tidigare ex-

amen på magisternivå om 240 högskolepoäng tillsammans med en 

kompletterande pedagogisk utbildning om 60 högskolepoäng. 

När det gäller utbildningens olika delar kortas den utbildnings-

vetenskapliga kärnan ned från 60 till 20 högskolepoäng (som berörts i 

avsnitt 7.3). Den verksamhetsförlagda utbildningen kortas ned från 30 till 

20 högskolepoäng men ska som i dag förläggas till relevant verksamhet 

och ämne. De ämnes- och ämnesdidaktiska studierna omfattar inte lika 

många ämnen som utbildningsprogrammen, men examen efter denna 

kompletterande pedagogiska utbildning leder inte heller till samma under-

visningsbehörighet som examen efter ett ordinarie utbildningsprogram. 

För ämneslärare uppfylls dock kravet på en fördjupning om 90 högskole-

poäng eller 120 högskolepoäng i relevant ämne eller ämnesområde genom 

den tidigare examen. 

Grundlärarexamen ska ge behörighet att undervisa i en 
ämneskombination som ska framgå i förordning 

Dagens grundlärarexamen infördes för att tillmötesgå skolhuvudmännens 

behov av både klasslärare och ämneslärare. Den innebär att en grundlärare 

har bredare ämneskunskaper än tidigare, och den är inriktad mot snävare 

åldersintervall än förut (prop. 2009/10:89 s. 18). Examen med inriktning 

mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 ger behörighet att 

undervisa i svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen 

(SO), naturorienterande ämnen (NO) och teknik. Examen med inriktning 

mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 ger behörighet att undervisa i 

svenska, matematik och engelska samt NO och teknik eller SO eller ett 

eller två praktiska eller estetiska ämnen. SO är en ämnesgrupp som består 

av ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. NO 

är en ämnesgrupp som består av ämnena biologi, fysik och kemi. 

Att utforma en alternativ väg till grundlärarexamen som innehåller 

samma ämnesbredd är inte möjligt om utgångspunkten ska vara en tidigare 

examen, som av naturliga skäl oftast inte har samma bredd. Samtidigt är 

det angeläget att ersätta den ökande andelen obehöriga lärare utan någon 

eftergymnasial utbildning med lärare som har högskoleutbildning med 

undervisningsbehörighet. Det kan i sammanhanget också nämnas att det 

finns lärare med en äldre lärarexamen i skolan i dag som inte har behörig-

het att undervisa i grundskolans alla ämnen. En väg till fler grundlärare 

skulle därför kunna vara att utbilda grundlärare som, liksom lärare med en 

äldre examen, inte har behörighet i alla ämnen. Den lärare som vill kan då, 

efter examen och legitimation, på vanligt sätt utöka sin behörighet till fler 

ämnen. Därför föreslås att grundlärarexamen som erhålls efter den nya 

kompletterande pedagogiska utbildningen ska leda till behörighet i färre 

ämnen än en motsvarande examen som erhålls efter ordinarie utbildnings-

program. 

Grundlärare med behörighet i färre ämnen måste dock vara anställnings-

bara. Ett sätt att säkerställa det är att utgå från timplanen för grundskolan 

och fördelningen av antalet undervisningstimmar mellan olika ämnen. Av 
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timplanen framgår att ämnena svenska och matematik har flest undervis-

ningstimmar i lågstadiet och mellanstadiet. De skolämnen som ingår i för-

söksverksamheten ska därför delas in i två ämneskombinationer där den 

ena innehåller svenska och den andra matematik. Den ena ämneskombi-

nationen ska, utöver svenska, innefatta ämnet engelska och ämnesgruppen 

SO. Tillsammans motsvarar de ämnena hälften av undervisningstiden i 

låg- respektive mellanstadiet. Den andra ämneskombinationen ska, utöver 

matematik, innefatta ämnet teknik och ämnesgruppen NO. Tillsammans 

motsvarar de ämnena en tredjedel av undervisningstiden i låg- respektive 

mellanstadiet. En grundlärare ska få behörighet att undervisa i den ena av 

de två ämneskombinationerna. Som berörts i avsnitt 7.2 föreslås att den 

exakta undervisningsbehörighet som utbildningen avser att leda till ska 

framgå av bilaga 2 till förordningen, uppdelat utifrån vilken tidigare exa-

men som den studerande har.  

Som framgår av avsnitt 7.2 ska utgångspunkten vara en generös och 

flexibel syn på den tidigare examen i förhållande till skolans undervis-

ningsämnen. Den tidigare examen får anses ge en god grund för att under-

visa i ämneskombinationen efter genomgången kompletterande pedago-

gisk utbildning. En generell examen ska vara inom en huvudområdesgrupp 

som kan anses vara relevant för undervisningsämnet. Som framgår ovan 

(avsnitt 7.2) består en huvudområdesgrupp i sin tur av flera huvud-

områden, och alla huvudområden anses vara lika relevanta för undervis-

ningsämnet. Inom huvudområdesgruppen matematik finns till exempel 

huvudområdena beräkningsteknik, numerisk analys och problemlösning 

som alla anses vara relevanta för att undervisa i skolämnet matematik (se 

bilaga 1 till denna promemoria för ytterligare exemplifiering). På samma 

sätt ska en yrkesexamen vara inom ett ämnesområde som kan anses vara 

relevant för undervisningsämnet.  

I tabell 2 nedan sammanfattas vilka tidigare examina som avser att ge 

behörighet att undervisa i respektive ämneskombination. Den som har en 

tidigare examen i till exempel litteraturvetenskap eller engelska eller stats-

vetenskap ska, efter genomgången kompletterande pedagogisk utbildning, 

vara behörig att undervisa i ämneskombinationen svenska, engelska och 

SO. Den som har en tidigare examen i till exempel matematik eller 

miljövetenskap eller är civilingenjör ska, efter genomgången komplet-

terande pedagogisk utbildning, vara behörig att undervisa i ämneskombi-

nationen matematik, teknik och NO. 

Som framgår ovan ger den reguljära grundlärarutbildningen breda äm-

neskunskaper i flera ämnen. Det finns andra breda utbildningar i högsko-

lan som omfattar flera ämnen. Utbildningar som leder till examen i jour-

nalistik, kulturvetenskap eller kultur-, samhälls- och ekonomisk geografi 

ger en bred kompetens och därmed en god grund för arbete som grundlä-

rare. Den som har en sådan examen ska därför, efter genomförd komplet-

terande pedagogisk utbildning, vara behörig att undervisa i ämnes-

kombinationen svenska, engelska och SO.    
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 Tabell 2. Examina som ska ge behörighet att undervisa i en ämnes-
kombination 

Ämnes-
kombination 

Huvudområdesgrupp för  
generell examen 

Yrkesexamen 

Svenska, 
Engelska, SO 

Journalistisk, Kulturvetenskap, 
Litteraturvetenskap, Svenska/Nordiska 
språk, Engelska, Ekonomisk historia, 
Historia, Religionsvetenskap och teologi, 
Nationalekonomi, Sociologi, 
Statsvetenskap, Geografi, Geografisk 
informationsteknik, Kultur-, samhälls- 
och ekonomisk geografi 

– 

Matematik, NO,  
Teknik 

Matematik, Statistik, Biologi, 
Molekylärbiologi, Geovetenskap och 
naturgeografi, Miljövetenskap, 
Skogsvetenskap, Fysik, Kemi samt inom 
teknikområdet: Arkitektur, Bioteknik, 
Byggteknik, Datateknik, Elektronik, 
Elektroteknik, Energiteknik, Fordons- och 
farkostteknik, Industriell ekonomi, 
organisation och ledning, Kemiteknik, 
Lantmäteri, Maskinteknik, 
Materialvetenskap och materialteknik, 
Medicinska tekniker, Miljöteknik, 
Produktutveckling, Rymdteknik, 
Samhällsbyggnadsteknik, Teknik, Teknisk 
fysik, Trä- och pappersteknik, Väg- och 
vattenbyggnad 

Agronomexamen,  

Jägmästarexamen, 
Civilingenjörsexamen, 
Högskoleingenjörsexamen 

Av högskoleförordningen framgår att lärosätet på examensbeviset ska 

ange en examens benämning, på vilken nivå som examen avläggs och 

vilka kurser som ingår i en examen på grundnivå och avancerad nivå 

(6 kap. 10 §). Av bilaga 2 (examensbeskrivningen) till högskoleförord-

ningen framgår att det på examensbeviset även ska anges vilken inriktning 

studenten har fullgjort och vilket eller vilka undervisningsämnen som 

examen omfattar.  

De tidigare ämnesstudierna tillsammans med de ämnes- och ämnesdi-

daktiska studierna inom ramen för den kompletterande pedagogisk 

utbildningen om 35 högskolepoäng, men även den ämnesrelaterade 

verksamhetsförlagda utbildningen, gör att de samlade ämnesstudierna bör 

anses omfatta ämnesstudier i den poängomfattning som krävs för 

behörighet enligt förordning (2011:326) om behörighet och legitimation 

för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen). Av examensbeviset 

för de som genomgått den nya kompletterande pedagogiska utbildningen 

kommer det alltså att anges att examen omfattar de ämnen som ingår i 

ämneskombinationen enligt ovan. Enligt behörighetsförordningen ges 

behörighet i den eller de årskurser och i det eller de ämnen som omfattas 

av lärarens utbildning (2 kap. 3 § och 2 kap. 6 §). De ämnen som anges på 

examensbeviset kommer alltså att leda till undervisningsbehörighet enligt 

behörighetsförordningen. Därutöver finns alltid möjligheten att på vanligt 

sätt ansöka hos Skolverket om att utöka sin legitimation med fler 
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undervisningsbehörigheter, exempelvis för den som har ytterligare 

ämnesstudier utanför sin tidigare examen. 

Av behörighetsförordningen framgår att en examen med inriktning mot 

arbete i vissa årskurser även kan ge behörighet i andra årskurser. Den som 

har en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 

4–6 kan till exempel få behörighet att undervisa i årskurs 3 i de ämnen som 

ingår i examen (2 kap. 5 §). 

Grundlärarexamen som avläggs efter den reguljära utbildningen till 

grundlärare avläggs på avancerad nivå i fråga om de examensinriktningar 

som nu är aktuella. Någon kompletterande pedagogisk utbildning till 

grundlärare finns inte i dag. I den kompletterande pedagogiska utbildning 

som nu föreslås ska grundlärarexamen ge behörighet att undervisa i en be-

gränsad grupp av ämnen. Eftersom den kompletterande pedagogiska 

utbildning till grundlärare som nu föreslås ska ge en begränsad under-

visningsbehörighet föreslås att den ska avläggas på grundnivå, i likhet med 

befintlig kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare som är 

begränsad till ett undervisningsämne. 

Ämneslärarexamen ska ge behörighet att undervisa i minst ett ämne som 
ska framgå i förordning 

De flesta som avlägger en ämneslärarexamen efter att ha fullföljt dagens 

kompletterande pedagogiska utbildning om 90 högskolepoäng blir 

behöriga att undervisa i ett ämne, och det är det ämne som de tidigare 

ämnesstudierna avser (se avsnitt 4.2). I försöksverksamheten ska på 

motsvarande sätt den tidigare examen avgöra vilket undervisningsämne 

som man får behörighet att undervisa i. Som berörts i avsnitt 7.2 föreslås 

att undervisningsbehörigheten ska framgå av bilaga 2 till förordningen, 

uppdelat utifrån vilken tidigare examen som den studerande har.  

Som nämnts ska utgångspunkten vara en generös och flexibel syn på den 

tidigare examen i förhållande till skolans undervisningsämnen. Den 

tidigare examen ska anses ge en god grund för att undervisa i ämnet efter 

genomgången kompletterande pedagogisk utbildning. I tabell 3 nedan 

sammanfattas vilka tidigare examina som ska ge behörighet att undervisa 

i respektive ämne. En generell examen ska vara inom en huvudområdes-

grupp som kan anses vara relevant för undervisningsämnet. För hälften av 

undervisningsämnena (12 av 21), till exempel engelska, filosofi, franska, 

historia och psykologi, anses enbart en huvudområdesgrupp vara relevant 

(se tabell 3). För hälften av undervisningsämnena anses två eller flera 

huvudområdesgrupper vara relevanta och därmed ge behörighet att 

undervisa i ämnet efter genomförd kompletterande pedagogisk utbildning. 

Varje huvudområdesgrupp anses då vara relevant för något eller några av 

de moment som ingår i undervisningsämnets centrala innehåll. Till 

exempel anses både litteraturvetenskap och svenska/nordiska språk vara 

relevanta huvudområdesgrupper för undervisningsämnet svenska. För till 

exempel samhällskunskapsämnet anses sex huvudområdesgrupper vara 

relevanta: ekonomisk historia, företagsekonomi, juridik och rättsveten-

skap, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap. För teknikämnet 

anses 22 huvudområdesgrupper vara relevanta. De motsvaras i huvudsak 

av en inriktning inom civilingenjörsexamen. Många som tar ut en civilin-
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 genjörs- eller högskoleingenjörsexamen tar också ut en generell examen 

för samma studier, så kallade dubbla examina.  

Tabell 3. Examina som ska ge behörighet att undervisa i ett ämne 

Undervisningsämne Huvudområdesgrupp för  
generell examen 

Yrkesexamen 

Biologi Biologi, Molekylärbiologi, 
Skogsvetenskap 

Agronomexamen, 
Jägmästarexamen 

Engelska Engelska – 

Filosofi Filosofi – 

Franska Franska – 

Fysik Fysik – 

Företagsekonomi Företagsekonomi Civilekonomexamen 

Geografi Geografi, Geografisk 
informationsteknik 

– 

Grekiska* Grekiska* – 

Historia Historia – 

Juridik Juridik och rättsvetenskap Juristexamen 

Kemi Kemi – 

Latin Latin – 

Matematik Matematik, Statistik samt inom 
teknikområdet: Arkitektur, Bioteknik, 
Byggteknik, Datateknik, Elektronik, 
Elektroteknik, Energiteknik, Fordons- 
och farkostteknik, Industriell ekonomi, 
organisation och ledning, Kemiteknik, 
Lantmäteri, Maskinteknik, 
Materialvetenskap och materialteknik, 
Medicinska tekniker, Miljöteknik, 
Produktutveckling, Rymdteknik, 
Samhällsbyggnadsteknik, Teknik, 
Teknisk fysik, Trä- och pappersteknik, 
Väg- och vattenbyggnad 

Civilingenjörsexamen, 
Högskoleingenjörsexamen 

Naturkunskap Biologi, Geovetenskap och 
naturgeografi, Miljövetenskap, 
Skogsvetenskap 

Agronomexamen, 
Jägmästarexamen 

Psykologi Psykologi Psykologexamen 

Religionskunskap Religionsvetenskap och teologi – 

Samhällskunskap Ekonomisk historia, Företagsekonomi, 
Juridik och rättsvetenskap, 
Nationalekonomi, Sociologi, 
Statsvetenskap 

Civilekonomexamen, 
Juristexamen 

Spanska Spanska – 

Svenska Litteraturvetenskap, Svenska/Nordiska 
språk 

– 
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Teknik Arkitektur, Bioteknik, Byggteknik, 
Datateknik, Elektronik, Elektroteknik, 
Energiteknik, Fordons- och 
farkostteknik, Industriell ekonomi, 
organisation och ledning, Kemiteknik, 
Lantmäteri, Maskinteknik, 
Materialvetenskap och materialteknik, 
Medicinska tekniker, Miljöteknik, 
Produktutveckling, Rymdteknik, 
Samhällsbyggnadsteknik, Teknik, 
Teknisk fysik, Trä- och pappersteknik, 
Väg- och vattenbyggnad 

Civilingenjörsexamen, 
Högskoleingenjörsexamen 

Tyska Tyska – 

*Avser klassisk grekiska och inte nygrekiska. 

En huvudområdesgrupp består av flera huvudområden. Det betyder att 

flera huvudområden kan vara relevanta för samma undervisningsämne. En 

generell examen inom till exempel huvudområdesgruppen biologi ska ge 

behörighet att undervisa i ämnet biologi i grundskolans årskurs 7–9 eller i 

gymnasiet, beroende på vilken examensinriktning man valt. Examen ska 

då vara inom något av de huvudområden som hör till denna huvudområ-

desgrupp enligt den förteckning som Universitets- och högskolerådet 

föreslås ansvara för (se exemplifiering i bilaga 1 till denna promemoria). 

Exempel på huvudområden inom huvudområdesgruppen Biologi är 

biodiversitet, ekologi, marinbiologi och molekylärbiologi. 

På motsvarande sätt ska en yrkesexamen vara inom ett ämnesområde 

som kan anses vara relevant för detta undervisningsämne. En 

psykologexamen ska till exempel ge behörighet att undervisa i ämnet 

psykologi i gymnasiet. Eftersom ämnet endast finns i gymnasiet kan den 

som har en psykologexamen endast välja den examensinriktningen.  

Vissa examina ska ge behörighet att undervisa i två ämnen. Det är 

examina inom huvudområden eller ämnesområden som är tydligt 

relevanta för flera undervisningsämnen. I ett första skede ska generella 

examina inom teknikområdet samt högskoleingenjörs- och civilingenjörs-

examen ge behörighet att undervisa i teknik och matematik. Generella 

examina inom biologi och skogsvetenskap samt agronom- respektive jäg-

mästarexamen ska också ge behörighet att undervisa i två ämnen: biologi 

och naturkunskap. I samband med uppföljning av försöksverksamheten 

kan detta komma att utvidgas till fler examina och undervisningsämnen.  

Reglerna om ämneskombinationer föreslås som framgått av avsnitt 6.1 

flyttas till den nya förordningen om utbildning till lärare och förskollärare. 

Ämneskombinationerna med teknik och matematik respektive biologi och 

naturkunskap är sådana ämneskombinationer som i dag tillåts enligt bilaga 

4 till högskoleförordningen. Det behöver därför inte, i den nya 

förordningen som ska styra försöksverksamheten, anges något undantag 

från förordningen om utbildning till lärare och förskollärare avseende 

reglerna om tillåtna ämneskombinationer. 

Som angetts ovan framgår av högskoleförordningen att lärosätet på ex-

amensbeviset ska ange en examens benämning, på vilken nivå som exa-

men avläggs och vilka kurser som ingår i en examen på grundnivå och 

avancerad nivå (6 kap. 10 §). Av bilaga 2 (examensbeskrivningen) till 
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 högskoleförordningen framgår att det på examensbeviset även ska anges 

vilken inriktning studenten har fullgjort och vilket eller vilka under-

visningsämnen som examen omfattar.  

Tillsammans med genomförd kompletterande pedagogisk utbildning, 

som innehåller ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 20 högskolepoäng 

och ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning, föreslås den tidigare 

examen anses omfatta ämnesstudier i den poängomfattning som krävs för 

behörighet i ett eller två undervisningsämnen i grundskolans årskurs 7–9 

eller i gymnasieskolan enligt behörighetsförordningen. Av examens-

beviset för de som genomgått den nya kompletterande pedagogiska 

utbildningen kommer det alltså att anges att examen omfattar ett eller två 

undervisningsämnen. Enligt behörighetsförordningen ges behörighet i den 

eller de årskurser och i det eller de ämnen som omfattas av lärarens 

utbildning (2 kap. 8 § och 2 kap. 22 §). Det ämne, eller de ämnen, som 

anges på examensbeviset kommer alltså att leda till undervisnings-

behörighet enligt behörighetsförordningen. Därutöver ska det vara möjligt 

att på vanligt sätt ansöka hos Skolverket om att utöka sin legitimation med 

fler undervisningsbehörigheter, exempelvis för den som har ytterligare 

ämnesstudier utanför sin tidigare examen. 

Av behörighetsförordningen framgår att en examen med inriktning mot 

arbete i vissa årskurser även kan ge behörighet i andra årskurser. Den som 

har en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans års-

kurs 7–9 kan till exempel få behörighet att undervisa i årskurs 4–6 och i 

gymnasieskolan i de ämnen som ingår i examen (2 kap. 6 §). Den som har 

en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan kan få 

behörighet att undervisa i årskurs 7–9 i de undervisningsämnen som också 

finns där (2 kap. 8 §). 

Ämneslärarexamen som avläggs efter den reguljära utbildningen till äm-

neslärare ska omfatta ämnes- och ämnesdidaktiska studier i minst två 

undervisningsämnen, och examen avläggs på avancerad nivå. Inom ramen 

för befintlig kompletterande pedagogisk utbildning är det möjligt för 

ämneslärarexamen att omfatta ämnesstudier i enbart ett undervisnings-

ämne. I dessa fall avläggs examen på grundnivå. Omfattar examen minst 

två undervisningsämnen avläggs den på avancerad nivå. För den 

kompletterande pedagogiska utbildning som nu föreslås ska också gälla att 

ämneslärarexamen ska avläggas på grundnivå eller avancerad nivå 

beroende på antal undervisningsämnen. 

För ämneslärarexamen som avläggs efter den reguljära utbildningen till 

ämneslärare är det reglerat vilka undervisningsämnen som får kombineras 

i en sådan examen. Syftet med denna begränsning av antalet ämneskom-

binationer är att öka lärarnas anställningsbarhet (prop. 2009/10:89 s. 28–

29). För befintlig kompletterande pedagogisk utbildning finns det inte 

någon sådan begränsning. För den kompletterande pedagogiska utbildning 

som nu föreslås är endast ett fåtal ämneskombinationer aktuella. Eftersom 

dessa ämneskombinationerna är i linje med den begränsning av 

kombinationer som gäller för den reguljära utbildningen till ämneslärare, 

finns det för tillfället inte behov av någon motsvarande bestämmelse för 

försöksverksamheten. Detta kan dock komma att förändras för det fall yt-

terligare ämneskombinationer kommer införas i framtiden.  
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7.5 Regeringen ska besluta vilka lärosäten som ska 

få i uppdrag att anordna den nya 

kompletterande pedagogiska utbildningen 

Förslag: Försöksverksamheten med den kortare kompletterande 

pedagogiska utbildning ska anordnas vid de universitet eller högskolor 

som regeringen beslutar. Försöksverksamheten ska vara femårig och 

förordningen som ska reglera utbildningen föreslås därför upphöra 

2027. Verksamheten ska följas upp löpande i särskild ordning för att 

identifiera eventuella behov av justeringar och efteråt också utvärderas. 

Universitets- och högskolerådet ska få i uppdrag att informera om den 

nya utbildningen. 

Skälen för förslagen 

Försöksverksamhetens omfattning 

För att möta behovet av fler lärare är det nödvändigt att försöksverksam-

heten har en stor volym. Eftersom det är många lärosäten som har tillstånd 

att utfärda såväl grundlärarexamen som ämneslärarexamen och också er-

farenhet av att anordna kompletterande pedagogisk utbildning i någon 

form, är förutsättningarna goda för en omfattande försöksverksamhet. 

Regeringen ska därför uppdra åt flera lärosäten, oavsett om de omfattas av 

högskolelagen (1992:1434) eller lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda 

vissa examina, att anordna den kompletterande pedagogiska utbildning 

som föreslås. Sedan tidigare har medel avsatts för att öka antalet 

utbildningsplatser inom den reguljära lärarutbildningen, och lärosätena har 

fått möjlighet att omprioritera medlen mellan de olika examens-

inriktningarna. Därutöver har särskilda medel avsatts för fler utbild-

ningsplatser inom kompletterande pedagogisk utbildning i budgetproposi-

tionen för 2021. Bedömningen är därför att försöksverksamheten kan 

genomföras inom ramen för befintliga anslag. 

I ett inledande skede ska försöksverksamheten inte omfatta alla skolans 

undervisningsämnen som det finns en fastlagd kurs- eller ämnesplan för. 

Det ska ske en successiv utbyggnad till fler ämnen i takt med att den nya 

modellen har prövats och justerats efter behov. Till att börja med ska den 

omfatta ämnen inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området (in-

klusive språk) och det naturvetenskaplig-tekniska området (inklusive ma-

tematik). Det betyder att de praktisk-estetiska ämnena bild, dans, hem- och 

konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik, slöjd och teater inte ska ingå 

inledningsvis. Inte heller ska modersmål, svenska som andraspråk och 

teckenspråk omfattas inledningsvis. Bland de moderna språken ska 

franska, spanska och tyska ingå i försöksverksamheten från början.  

Lärosätena ska förbereda för att utbildningen ska kunna genomföras i 

enlighet med den nya förordning som ska reglera utbildningen. Bland an-

nat behöver ett utbildningsinnehåll tas fram (ämnes- och ämnesdidaktiska 

studier, studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och verksam-

hetsförlagd utbildning). Genom tidigare uppdrag från regeringen och egna 

initiativ från lärosätena finns det nu en samlad erfarenhet hos lärosätena 

av att utforma kompletterande pedagogisk utbildning med förhöjd 
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 studietakt, att anordna kompletterande pedagogisk utbildning för en ny 

målgrupp (personer med forskarexamen) samt att utforma kortare ämnes-

kurser och kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (uppdraget 

att skapa fler vägar in i läraryrket, U2018/03202). Det finns också 

erfarenhet av att anordna så kallad arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL), 

det vill säga att göra det möjligt att kombinera studier med arbete som 

lärare. Förutsättningarna är därför goda för ett uppdrag till flera lärosäten 

att utveckla kurser för den nya utbildningen och i övrigt organisera för att 

den ska kunna genomföras.  

Undervisningen kan behöva fördelas och samordnas mellan olika läro-

säten inom ramen för uppdraget. Dessutom bör utbildningen kunna ge-

nomföras på distans vid tillräckligt många lärosäten, och den som studerar 

utbildningen på distans bör också kunna genomföra den verksamhetsför-

lagda utbildningen så nära sin bostadsort som möjligt. Det betyder att 

lärosätena kommer att behöva samverka med varandra kring utbildningen. 

En lämplig myndighet, till exempel ett lärosäte eller Universitets- och 

högskolerådet, ska därför få i uppdrag att samordna försöksverksamheten.  

Försöksverksamheten ska dokumenteras och följas upp kontinuerligt av 

det samordnande lärosätet eller den samordnande myndigheten. Samord-

naren ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) in-

formerat om verksamheten och redogöra för verksamheten och viktigare 

erfarenheter av densamma. Efter två år ska eventuella behov av justeringar 

i verksamheten identifieras. Man kan då överväga att utöka vilka examina 

som ska ge särskild behörighet till utbildningen. Man kan också överväga 

att utöka verksamheten till fler undervisningsämnen, till exempel fler mo-

derna språk eller estetiska ämnen som bild, musik, dans och teater. Man 

kan även överväga hur undervisningsbehörigheten för ämneslärare kan 

utökas till fler ämnen. En samlad utvärdering av försöksverksamheten ska 

göras efter fem år. 

Utbildningen ska leda till arbete som lärare 

Det är viktigt att utbildningen kan leda till arbete som lärare. I uppdraget 

till lärosätena ska det därför framgå att försöksverksamheten också ska in-

nehålla några yrkesorienterande inslag. Dessa inslag bör gå längre än den 

studievägledning och information som lärosätena normalt sett tillhanda-

håller enligt 6 kap. 3 § högskoleförordningen. Lärosätena kan, utöver ut-

bildningen, till exempel anordna seminarier eller annan form av träffar där 

representanter från skolhuvudmän informerar om möjligheterna till en kar-

riär som lärare och där man kan få tips och råd om ansökningsprocessen. 

Lärosätena ska också organisera utbildningen så att studierna kan avslutas 

i tid för att påbörja arbete som lärare vid skolans terminsstart. 

Universitets- och högskolerådet ska ge riktad och samordnad 
information om utbildningen 

Det är nödvändigt att nå ut till målgruppen med information om utbild-

ningen. Informationen behöver därför vara riktad och nå personer med en 

relevant examen som antingen vill yrkesväxla eller nyligen har avlagt sin 

examen. En möjlig målgrupp är personer som har friställts från sitt tidigare 

arbete med anledning av covid-19-pandemin. Lämpliga myndigheter och 

andra kanaler behöver användas för att särskilt nå denna grupp. Eftersom 
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avsikten är att flera lärosäten ska delta i försöksverksamheten behöver in-

formationen också vara samordnad. Universitets- och högskolerådet har i 

dag i uppdrag att informera om vägar till lärar- och förskolläraryrkena 

inklusive olika utbildningsalternativ. Universitets- och högskolerådet ska 

därför få i uppdrag att rikta och samordna information även om denna 

utbildning. 

7.6 Möjligheter till studiefinansiering 

Förslag: Även de som studerar mot en grundlärarexamen inom ramen 

för en kompletterande pedagogisk utbildning ska vara berättigade till 

det högre bidragsbeloppet inom studiemedlen som för närvarande 

enbart gäller för studier på en kompletterande pedagogisk utbildning 

som leder till ämneslärarexamen. 

Skälen för förslagen 

Målgrupp för förslaget om en kortare kompletterande pedagogisk 

utbildning är personer som har en examen sedan tidigare. Examen kan ha 

utfärdats nyligen eller för en längre tid sedan. Det innebär att de som söker 

till utbildningen kommer att vara i olika livssituationer och därmed ha 

olika försörjningsmöjligheter. 

Deltidsanställning som lärare inom ramen för utbildningen 

Som framgår ovan ska den kompletterande pedagogiska utbildning som 

föreslås kunna kombineras med en anställning som lärare på deltid för den 

som vill. En sådan anställning kan vara en möjlighet till studiefinansiering. 

Studiemedel med den högre bidragsnivån och tilläggslån 

En annan möjlighet kan vara att söka studiemedel. Studiemedel består av 

studiebidrag och studielån. Studiebidrag kan i några särskilt reglerade fall 

lämnas med en högre nivå, ett s.k. högre bidrag. Det högre bidragsbeloppet 

inom studiemedlen får lämnas från och med det kalenderår då den 

studerande fyller 25 år (3 kap. 13 § studiestödslagen). Regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om de 

förutsättningar som i övrigt ska gälla för att en studerande ska ha rätt till 

det högre bidragsbeloppet. Med anledning av den tilltagande bristen på 

lärare har regeringen beslutat att studiebidrag får lämnas med ett högre 

belopp per vecka för studier på kompletterande pedagogisk utbildning som 

leder till ämneslärarexamen (3 kap. 10 § studiestödsförordningen 

[2000:655]). Under 2020 uppgick studiebidraget till 823 kronor per vecka 

medan det högre bidragsbeloppet uppgick till 1821 kronor per vecka. Den 

nya utbildning som föreslås i denna promemoria är en kompletterande 

pedagogisk utbildning. Personer som vill studera till en ämneslärarexamen 

inom ramen för denna är alltså redan enligt nuvarande regler berättigade 

till det högre bidragsbeloppet inom studiemedlen. Däremot omfattas inte 

de personer som kommer studera en kompletterande pedagogisk utbild-

ning mot grundlärarexamen av rätten till det högre bidragsbeloppet. Något 

skäl till varför dessa två grupper bör behandlas olika finns inte och därför 
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 föreslås att studiestödsförordningen ska ändras så att även studier på den 

nya kompletterande pedagogiska utbildningen mot grundlärarexamen ska 

berättiga till det högre bidragsbeloppet. Ökningen av antalet studerande 

med det högre bidragsbeloppet bedöms kunna rymmas inom ramen för 

anvisade medel. 

För att underlätta övergången mellan arbete och studier kan den som har 

arbetat tidigare med en inkomst över ca 196 000 kronor per kalenderår 

också söka ett tillägg till studiemedlen, ett så kallat tilläggslån, fr.o.m. det 

kalenderår som den personen fyller 25 år (3 kap. 14 § studiestödslagen 

[1999:1395] och 3 kap. 12 § studiestödsförordningen), vilket kan vara 

värdefullt för den som studerar en kortare kompletteringsutbildning. I 

budgetpropositionen för 2021 förstärks tilläggslånet tillfälligt med ca 25 

procent under de närmaste två åren, dvs. under 2021 och 2022 (prop. 

2020/21:1 utg.omr. 15). 

Förslag om höjd åldersgräns för rätt till studiemedel 

Av punkt 14 i den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokra-

terna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, det s.k. 

januariavtalet, framgår att möjligheten att vidareutbilda sig eller omskola 

sig högre upp i åldrarna ska utökas och att det ska ges mer generösa villkor 

för detta inom studiemedelssystemet. Förslag på åtgärder som syftar till att 

uppnå detta har remitterats i promemorian Bättre studiestöd till äldre 

(U2019/04318). Bland annat föreslås att den övre åldersgränsen för rätt till 

studiemedel ska höjas med fyra år, från 56 år till 60 år, och att den 

nedtrappning i rätten att låna som finns inom studiemedelssystemet i dag 

ska börja vid 51 år i stället för 47 år. I budgetpropositionen för 2021 

beräknas medel som möjliggör bl.a. höjda åldersgränser för rätt till 

studiemedel, och regeringen aviserar att den avser att återkomma med 

sådana förslag under 2021 för studier som bedrivs fr.o.m. 2022 (prop. 

2020/21:1 utg.omr. 15). En sådan höjning av åldersgränsen för rätt till 

studiemedel kan vara en ny möjlighet till studiefinansiering för studerande 

högre upp i åldrarna som vill ställa om till läraryrket. 
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8 Ändringar i befintlig kompletterande 

pedagogisk utbildning för fler 

ämneslärare 

Förslag: En ny bestämmelse ska införas i de två befintliga förordningar 

som styr nuvarande kompletterande pedagogisk utbildning (förordning 

om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärar-

examen och förordning om kompletterande pedagogisk utbildning som 

leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på 

forskarnivå). Även personer som har ämneskunskaper i ett undervis-

ningsämne som har sådan relevans för det undervisningsämne som 

ämneslärarexamen avser att omfatta att det kan anses motsvara poäng-

kraven för särskild behörighet ska kunna antas till utbildningen. 

Personer antagna med stöd av antingen den nya bestämmelsen eller 

bestämmelsen om reell kompetens ska kunna erhålla examen efter 

genomgången kompletterande pedagogisk utbildning, utan någon ny 

prövning av deras ämneskunskaper. En ny lydelse i bestämmelsen om 

vad som krävs för examen via kompletterande pedagogisk utbildning 

införs för att förtydliga detta.   

Det ska också förtydligas att det ska vara möjligt att anordna den 

kompletterande pedagogiska utbildningen så att studenten kan skriva 

ett självständigt arbete inom utbildningen omfattande 15 högskole-

poäng, och därmed uppnå kraven för examen. Personer som erhåller en 

ämneslärarexamen som omfattar två eller tre ämnen ska för samtliga 

inriktningar skriva ett självständigt arbete som motsvarar poängkraven 

som framgår av bilaga 2 till högskoleförordningen.  

För kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade ska 

dock kravet på ett självständigt arbete tas bort eftersom dessa personer 

i sin tidigare forskarutbildning skrivit en vetenskaplig uppsats eller 

avhandling och därmed utvecklat kunskaper och färdigheter för att 

självständigt kunna bedriva forskning.  

Ytterligare språkliga och redaktionella ändringar ska också göras i 

förordningarna i förtydligande syfte. Dessa ändringar innebär inga för-

ändringar i sak mot vad som gäller enligt nuvarande ordning. 

Skälen för förslagen 

Befintliga kompletterande pedagogiska utbildningar är en viktig 
komponent i arbetet för fler ämneslärare… 

Som framgår av avsnitt 4 och 7.1 visar Skolverkets prognos från 2019 att 

bristen på lärare riskerar bli stor under det kommande årtiondet. Enligt 

Skolverkets lärarprognos från 2019 kan det år 2033 komma att saknas 

16 300 ämneslärare i svensk skola. Kompletterande pedagogisk utbildning 

har blivit en allt viktigare komponent i kompetensförsörjningen av ämnes-

lärare. Läsåret 2016/2017 hade en tredjedel av alla examinerade ämnes-

lärare genomgått utbildningen. Universitetskanslersämbetet har också 
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 uppskattat att utbildningen har en högre genomströmning än den reguljära 

ämneslärarutbildningen. Skolverket framhåller i sin prognos att det är 

viktigt att det finns både snabba och flexibla vägar in i läraryrket och att 

personer med olika bakgrund och erfarenheter som vill utbilda sig till 

ämneslärare bereds plats på kompletterande pedagogisk utbildning. 

Samtidigt som betydelsen av utbildningen ökar menar Skolverket att 

utbildningarna måste följas upp så att de utformas så ändamålsenligt som 

möjligt. Cirka 40 procent av studenterna på utbildningen i dag har inte en 

avslutad examen sedan tidigare. Även om en kortare kompletterande 

pedagogisk utbildning för personer med en avslutad examen nu föreslås 

(avsnitt 7) kommer det således fortsatt finnas ett stort behov av befintlig 

utbildning för en stor grupp studenter som inte har någon avslutad examen. 

Den befintliga utbildningen kommer också fortsatt vara viktig för de 

personer som har en examen som inte ger behörighet till den nya 

föreslagna kompletterande pedagogiska utbildningen. Det är därför av stor 

vikt att befintlig kompletterande pedagogisk utbildning finns kvar och 

vidareutvecklas.  

… men många sökande anses inte vara behöriga till utbildningen 

Intresset för att studera en kompletterande pedagogisk utbildning har 

under de senaste åren ökat. Utbildningen infördes 2011 och hade under de 

första åren omkring 30 till 530 nybörjare per läsår. De senaste läsåren har 

antalet nybörjare ökat och stabiliserats på en nivå mellan 1000 och 1100 

nybörjare årligen. I takt med att antalet studenter har ökat har också antalet 

examinerade blivit fler. Läsåret 2018/2019 examinerades 740 personer, 

vilket är det högsta antalet hittills. Antalet sökande till utbildningen har 

också ökat de senaste åren. Höstterminen 2019 var kompletterande 

pedagogisk utbildning den utbildningen som hade högst söktryck av alla 

lärarutbildningar och inför höstterminen 2020 noterades toppnoteringar 

vad gäller antalet sökande. Antalet sökande ökade med 31 procent och 

antalet förstahandssökande ökade med 26 procent. Samtidigt bedömdes 

många av de sökande inte behöriga. Antalet sökande var 4 138, men endast 

2 204 bedömdes behöriga. Liknande mönster kan skönjas även tidigare år. 

Höstterminen 2019 bedömdes 1 603 av totalt 3 103 sökande behöriga och 

höstterminen 2018 bedömdes 1 578 av totalt 3 048 sökande behöriga.  

Att en sökande inte bedöms vara behörig innebär att den sökande inte 

anses uppfylla de grundläggande eller särskilda behörighetskraven. När 

det gäller kraven för särskild behörighet handlar dessa om att lärosätet i 

fråga inte bedömt att den sökande har rätt omfattning eller rätt innehåll i 

sina tidigare ämneskunskaper för att antas. Som berörts i avsnitt 5.2 krävs 

för behörighet som huvudregel ämneskunskaper som motsvarar ämnes-

studier om minst 90 högskolepoäng respektive 120 högskolepoäng 

beroende på inriktning. I många fall upprätthålls dessa poänggränser strikt, 

trots att bestämmelserna anger att ämneskunskaperna just ska motsvara 

nyss angivna poänggränser (och således indikerar att en bedömning måste 

göras från fall till fall).  

I en rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ, 2017:7) framgår att 

de lärosäten som erbjuder kompletterande pedagogisk utbildning har att 

pröva om tidigare studier motsvarar kraven för att antas. 

Universitetskanslersämbetet anger i det sammanhanget följande (s. 20): 
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I förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och 

förskollärare finns bestämmelser om att ämneskunskaperna vid kom-

pletterande ämnesstudier (Utbildningsdepartementets understrykning) i 

huvudsak ska motsvara kraven i en ’vanlig’ ämneslärarexamen. 

Skolverket har tolkat dessa bestämmelser i riktlinjer, daterade 2015-12-

16. Riktlinjerna har utformats efter avstämning med de lärosäten som 

ger ämneslärarutbildning och omfattar dels sådant ämnesinnehåll som 

ska ingå, dels sådana delar som kan ingå. Ett exempel är att för att 

undervisa i biologi i årskurs 7–9 krävs kunskaper i ekologi, där hållbar 

utveckling är ett moment som kan ingå. Det finns inget krav på 

poängfördelning. 

De kompletterande ämnesstudier som nämns i citatet ovan ska dock inte 

förväxlas med de ämnesstudier som den sökande till kompletterande 

pedagogisk utbildning har, eftersom utbildningen leder till ämneslärar-

examen enligt bilaga 2 i högskoleförordningen och alltså inte är att anse 

som kompletterande ämnesstudier. Bestämmelserna i behörighetsförord-

ningen som reglerar behörigheten för den som läst kompletterade 

ämnesstudier avser i stället vad som ska gälla för de lärare som redan har 

en behörighetsgivande examen och vill ansöka om utökad behörighet i ett 

ämne som inte lästs inom ramen för examen (se t.ex. 2 kap. 9 § i 

behörighetsförordningen 2011:326). Som redogjorts för ovan innehåller 

dock inte reglerna om särskild behörighet i de två förordningar som regle-

rar kompletterande pedagogisk utbildning samma krav som de som anges 

i reglerna om vad som krävs för utökad behörighet (dvs. att ämnes-

studierna i huvudsak ska motsvara kraven i en ämneslärarexamen), utan 

enbart att den sökande ska ha ämneskunskaper i ett undervisningsämne 

som motsvarar ämnesstudier om minst 90 eller 120 högskolepoäng. 

Av vad som framgår av ovan nämnda rapport innebär detta i praktiken 

att lärosätena utgår från att tidigare studier i huvudsak ska motsvara äm-

neskursinnehållet i de reguljära ämneslärarutbildningarna. Eftersom de 

som söker till kompletterande pedagogisk utbildning har sina ämnes-

studier från annat än en ämneslärarutbildning menar Universitetskansler-

sämbetet att det kan bli mer eller mindre stora skillnader mellan deras 

tidigare studier och de ämneskunskaper som anses krävas. Det kan till 

exempel vara så att en sökandes ämneskunskaper i vissa fall inte bedöms 

vara tillräckligt djupa, eller att ämneskunskaperna i och för sig är 

tillräckligt djupa, men för smala. Så kan det t.ex. vara för en person som 

disputerat och har väldiga djupa ämneskunskaper inom en del av ämnet. 

Det kan också vara så att en sökande anses ha tillräckligt breda ämnes-

kunskaper, men att de ligger vid sidan av det som lärosätena anser krävs 

(UKÄ, 2017:7). 

Flera lärosäten har på ett tydligt sätt informerat om vilka kurser som 

måste ingå i den sökandes ämnesstudier för att personen ska anses behörig 

och i vissa fall anges också poänggränser för dessa delkurser. Flera läro-

säten har mycket snäva och detaljerade uppställda krav för behörighet. För 

att anses behörig att studera till ämneslärare i biologi i årskurs 7–9 

bedömer till exempel ett lärosäte att de 90 högskolepoängen ska omfatta 

15 högskolepoäng botanik, 15 högskolepoäng zoologi där zoofysiologi ska 

ingå, 15 högskolepoäng cellbiologi och genetik och 15 högskolepoäng 

ekologi. Därutöver 30 högskolepoäng biologi varav minst 15 högskole-
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 poäng ska vara på en högre nivå. Ett annat exempel är behörighet i 

naturkunskap för gymnasiet där kursfordringar i biologi 60 högskole-

poäng, kemi 30 högskolepoäng, fysik 15 högskolepoäng och miljö/geo-

vetenskap om 15 högskolepoäng krävs. Därutöver ställs det krav på vilka 

kurser som ska ingå i respektive ämnesområde. Till exempel krävs det för 

studierna inom kemi 7,5 högskolepoäng vardera i allmän kemi, biokemi 

och organisk kemi samt 7,5 högskolepoäng i antingen analytisk kemi eller 

fysikalisk kemi. Ett ytterligare exempel är att ett lärosäte bedömer att en 

person med flera års studier i statsvetenskap och nationalekonomi behöver 

komplettera med 30 högskolepoäng sociologi för att kunna bli 

samhällskunskapslärare för gymnasiet.  

Samtidigt finns det också exempel på lärosäten som inte uttryckligen har 

samma ämnesspecifika krav som nyss nämnts utan snarare betonar att de 

tidigare studierna ska ha relevans för undervisningsämnet. En sådan til-

lämpning öppnar upp för att de tidigare ämnesstudierna kan bedömas bre-

dare. Vad gäller exemplet om samhällskunskapslärare bedömer till exem-

pel ett annat lärosäte att det inte krävs att en student har tidigare sociolo-

gistudier för att bli samhällskunskapslärare på gymnasiet. Lärosätenas 

olika bedömningar av ämneskunskaperna lyfts också fram som ett problem 

i ovan nämnda rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ rapport 

2017:7). Av rapporten framgår också att de ansvariga för bedömning av 

studenternas kunskaper har en viss förståelse för att man i en större 

utsträckning skulle kunna bedöma de sökandes ämneskunskaper ur ett 

bredare perspektiv och inte endast bedöma det som framgår av 

examensbeteckningen.  

Utöver ämnesspecifika krav finns det också exempel på lärosäten som 

ställer ytterligare krav på behörighet, utöver ämnesstudier om 90 eller 120 

högskolepoäng. Till exempel att den sökande ska ha högskoleutbildning 

omfattande 180 högskolepoäng eller att den sökande ska ha arbetslivs-

erfarenhet inom ämnesområdet för att vara behörig. Några sådana krav 

uppställer dock inte de två förordningar som styr de kompletterande 

pedagogiska utbildningarna, och sådana krav kan också försvåra omställ-

ning till ämneslärare.  Sammantaget finns det därmed skäl att överväga om 

behörighetsreglerna ska förändras i de förordningar som styr utbild-

ningarna i syfte att på ett bredare sätt erkänna tidigare ämnesstudier och 

därmed möjliggöra för fler att studera en kompletterande pedagogisk 

utbildning. 

Åtgärder har tidigare vidtagits för att fler ska anses vara behöriga… 

Problemet med att många inte anses vara behöriga har tidigare adresserats 

i två olika regeringsuppdrag, där lärosätena uppmanats att i större utsträck-

ning bedöma den sökandes samlade kompetens. Inom ramen för regerings-

uppdraget Fler vägar in i läraryrket (U2018/03202) ska Umeå universitet 

tillsammans med Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Linkö-

pings universitet, Karlstads universitet, Malmö universitet och Högskolan 

Dalarna utveckla och använda strukturerade metoder för bedömning och 

validering av reell kompetens. Syftet är att skapa en varaktig struktur för 

likvärdiga bedömningar mellan lärosätena och som ska användas bl.a. för 

antagning till kompletterande pedagogisk utbildning.  Dessa lärosäten ska 

också på ett kommunikativt och lättillgängligt sätt bistå andra universitet 
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och högskolor med information om hur bedömning av reell kompetens kan 

göras. I uppdraget ingår också att lärosätena ska utveckla kompletterande 

ämneskurser, så att personer som inte bedöms uppfylla behörighetskraven 

kan uppnå det genom kompletterande kurser. I syfte att möjliggöra för fler 

att omskola sig till ämneslärare genom kompletterande pedagogisk 

utbildning föreslog regeringen i vårändringsbudgeten för 2020 att univer-

sitet och högskolor bör få ökade resurser för att validera tidigare utbild-

nings- och arbetslivserfarenhet och på så sätt möjliggöra att fler blir be-

höriga att påbörja utbildningen. Medlen ska användas för att täcka 

kostnader vid validering av sökandes reella kompetens och 20 lärosäten 

har fått dela på medlen (regleringsbrev 2:64, ändringsbeslut 2020-06-17). 

Satsningen förlängdes i budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1 s. 

149). Båda dessa uppdrag är viktiga insatser för att underlätta för fler 

akademiker att kunna omskola sig till ämneslärare.  

… men ytterligare åtgärder behövs för att ämneskunskaperna ska kunna 
bedömas på ett mer ändamålsenligt sätt 

Som berörts ovan framgår det redan av nuvarande bestämmelser att en 

person kan antas inte enbart när den exakta poänggränsen för behörighet 

är uppfylld eller när de tidigare ämnesstudierna fullt ut motsvarar 

innehållet i den reguljära utbildningen, utan även när ämneskunskaperna 

motsvarar ämnesstudier med de angivna poänggränserna. Detta öppnar 

upp för en bedömning från fall till fall. Därtill finns bestämmelser om att 

den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller 

på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra 

sig utbildningen (s.k. reell kompetens) ska anses behörig. Att enbart anta 

personer till utbildningen med ämnesstudier som helt överensstämmer till 

innehåll och omfattning med den reguljära ämneslärarutbildningen inne-

bär således att färre bedöms behöriga än vad bestämmelserna medger. 

Detta försvårar för personer som vill ställa om till ämneslärare och riskerar 

leda till att akademiker med gedigen bakgrund, kunskap och kompetens 

väljer bort läraryrket. Personer med redan förvärvade ämneskunskaper bör 

i större utsträckning komma svensk skola till gagn, vilket vore positivt 

både för skolan och individen.  

För att fler sökande ska beredas plats på utbildningen krävs därför att 

det blir tydligt att lärosätena ska göra en mer flexibel bedömning där den 

sökandes samlade ämneskunskaper i större utsträckning tas tillvara. En ny 

bestämmelse bör därför införas som betonar att särskild behörighet till ut-

bildningen ska också den ha som har ämneskunskaper i ett undervisnings-

ämne som har en sådan relevans för undervisningsämnet att det kan anses 

motsvara poängkraven för behörighet. De poängkrav som finns för att be-

döma om ämneskunskaperna är uppfyllda ska alltså finnas kvar men nu-

varande uttryck om att ämneskunskaperna ska motsvara ämnesstudier i 

viss omfattning ska vidgas. Den nya bestämmelsen föreslås placeras i den 

paragraf som för närvarande innehåller bestämmelsen om reell kompetens 

– bland annat för att än mer betona att bedömningen måste göras från fall 

till fall när det gäller personer som inte har exakt de ämnesstudier som 

ingår i den reguljära ämneslärarutbildningen.  

Denna ändring innebär således att en person, vars tidigare ämnesstudier 

inte exakt motsvarar innehållet i den reguljära utbildningen, men som ändå 
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 har ämnesstudier som är närliggande och har relevans för undervisnings-

ämnet ska kunna utbilda sig till ämneslärare via kompletterande peda-

gogisk utbildning. En sådan person bedöms, efter att ha fullgjort utbild-

ningen, ha goda förutsättningar att verka som ämneslärare. Det kan till 

exempel handla om en person med tidigare studier i biologi eller fysik 

omfattande 90 eller 120 högskolepoäng, men som inte når poänggränserna 

för alla områden inom ämnena som i dag krävs av vissa lärosäten. Eller en 

person som vill omskola sig till samhällskunskapslärare och som har 

omfattande tidigare studier i till exempel statsvetenskap, eller en person 

med kurser inom tekniska ämnen och som kan bedömas ha relevans för 

undervisningsämnet teknik eller en person med tidigare studier som 

bedöms ha relevans för ämnet idrott och hälsa. De samlade ämnes-

kunskaperna bedöms vara av sådan beskaffenhet och utgöra en sådan 

grund att personen, efter genomgången utbildning, har förmåga att 

undervisa högstadie- och gymnasieelever även i delar av ämnet som inte 

nödvändigtvis ingått i de tidigare högskolestudierna. Dessa personer kan 

också ha djupare kunskaper i andra delar av ämnet som är högre än kraven 

för den reguljära ämneslärarutbildningen. Det gäller t.ex. personer som 

disputerat eller personer med studier på avancerad nivå. Det är också 

viktigt att betona att ändringen inte innebär att en genväg till ämneslärarex-

amen skapas eller att dessa personers kunskaper ska bedömas lägre. Tvär-

tom, och som redogjorts för ovan, kan dessa personer besitta såväl så 

mycket ämneskunskaper som de personer som studerat den reguljära äm-

neslärarutbildningen, även om inte kunskaperna är identiska. Därtill är det 

också viktigt att understryka den enskildes egen insikt om behov av even-

tuell fortbildning i yrkeslivet. Ett viktigt examensmål för ämneslärarexa-

men i dag är att studenten för examen ska visa förmåga att identifiera sitt 

behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedago-

giska arbetet. Det är därför angeläget att studenten under utbildningen ges 

möjlighet och förutsättningar att utveckla förmågan att identifiera sådana 

behov.  

Utöver den nya bestämmelsen är det viktigt att framhålla att bestämmel-

sen om att kunna antas till utbildningen genom reell kompetens alltjämt är 

gällande. En sökande kan enligt denna bestämmelse genom svensk eller 

utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan om-

ständighet ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen och därmed 

ha särskild behörighet. I dessa fall rör det sig alltså om andra meriter än 

högskolepoäng som ska vägas in och bedömas. Det kan till exempel handla 

om kunskaper och erfarenheter från arbetslivet, språkkunskaper som 

byggts upp utomlands, kunskaper och erfarenheter från ideellt arbete eller 

annan utbildning än högskoleutbildning. Bedömning av sökandes reella 

kompetens kan vara ett resurskrävande arbete. Lärosäten som bedriver 

kompletterande pedagogisk utbildning har under 2020 tilldelats särskilda 

medel som ska täcka kostnader vid validering av sökandes reella 

kompetens, vilket ger lärosätena bättre förutsättningar för att bedriva ett 

sådant arbete. Parallellt med den nya bestämmelsen är det således viktigt 

att understryka att även denna bestämmelse är viktig för att fler ska kunna 

ställa om till läraryrket.  

Nuvarande bestämmelser om krav för examen efter genomförd 

kompletterande pedagogisk utbildning kan tolkas som att poängkraven ska 

tillämpas mer strikt än vid behörighetsprövningen till utbildningen. För att 



  

  

 

152 

inte hindra att personer som antas inte sedan kan erhålla en examen 

föreslås en ändring av examensbestämmelserna som innebär att 

poängkraven för examen också ska anses uppfyllda även när den 

studerande antagits med stöd av reell kompetens eller efter den nya 

bestämmelsen om kravet på relevanta ämnesstudier som får anses 

motsvara poängkravet. Någon ny prövning vid utfärdandet av examen ska 

alltså inte genomföras.  

I de fall där det ändå bedöms att den sökande inte har tillräckliga ämnes-

kunskaper, är det också viktigt att betona möjligheterna att göra undantag 

från något eller några behörighetsvillkor enligt 7 kap. 3 § högskoleförord-

ningen (1993:100), som även gäller vid antagning till kompletterande 

pedagogisk utbildning (4 § andra stycket i förordningen om komplet-

terande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen och 5 § 

andra stycket förordning om kompletterande pedagogisk utbildning som 

leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på 

forskarnivå). Detta innebär att lärosätet kan göra undantag från något eller 

några behörighetsvillkor om en sökande bedöms ha förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren i sin 

helhet. Bestämmelsen innebär således att personer som ännu inte nått 

kraven för behörighet ändå kan antas och påbörja utbildningen. En 

högskola kan då samtidigt erbjuda en student möjlighet att komplettera 

sina kunskaper. Det är oklart i vilken mån lärosätena nyttjar denna möjlig-

het men större användande av denna möjlighet är ytterligare ett verktyg 

för att fler akademiker kan bli behöriga och ställa om till läraryrket via 

kompletterande pedagogisk utbildning.  

Det självständiga arbetet ska kunna skrivas inom utbildningen  

Ett annat hinder för att kunna påbörja kompletterande pedagogisk 

utbildning är att studenten inom ramen för sina tidigare studier inte har 

fullgjort ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Detta är 

inte angivet som ett formellt behörighetskrav men däremot som ett krav 

för att kunna erhålla en examen efter genomförd utbildning. De flesta 

lärosätena anger dock som krav för behörighet att studenten ska ha full-

gjort ett självständigt arbete omfattande minst 15 högskolepoäng, medan 

andra lärosäten erbjuder möjlighet att skriva ett självständigt arbete inom 

ramen för utbildningen. En möjlighet att skriva ett självständigt arbete 

inom ramen för den utbildningsvetenskapliga kärnan inom kompletterande 

pedagogisk utbildning skulle kunna öppna upp för fler att studera utbild-

ningen och därmed förenkla omställningen till läraryrket. Detta gäller både 

för personer som kan vara aktuella för en s.k. ettämnesexamen eller för en 

två- eller treämnesexamen där två självständiga arbeten krävs för examen 

och där studenten endast fullgjort ett sådant. Det bör därför införas en 

bestämmelse som uttryckligen anger att kompletterande pedagogisk 

utbildning inte enbart ska avse verksamhetsförlagd utbildning och 

utbildningsvetenskaplig kärna utan kan även, inom ramen för studierna 

inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, avse ett självständigt arbete 

omfattande 15 högskolepoäng i de fall det krävs för examen. Genom en 

sådan bestämmelse ges en student som avser att ta ut en ettämnesexamen 

men som inte på förhand skrivit ett självständigt arbete den möjligheten 

och kan därmed uppnå kraven för examen. Bestämmelsen möjliggör även 
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 för en student som har ämnesstudier i två ämnen men som endast fullgjort 

ett självständigt arbete att också fullgöra ytterligare ett självständigt arbete 

och därmed nå kraven för en tvåämnesexamen. 

Inom den reguljära ämneslärarutbildningen skriver studenterna de själv-

ständiga arbetena inom ramen för ämnesstudierna. Det självständiga arbe-

tet som ska skrivas inom kompletterande pedagogisk utbildning bör också 

vara kopplat till studentens ämne, även om det föreslås att de studerande 

skriver arbetet inom ramen för den utbildningsvetenskapliga kärnan. Det 

självständiga arbetet kan därmed kombinera både ett ämnes- och ämnes-

didaktiskt perspektiv och knyta an till vissa av de moment som den utbild-

ningsvetenskapliga kärnan innehåller, såsom vetenskapsteori, didaktik, 

bedömning och betygssättning, utvärdering och utvecklingsarbete, utveck-

ling, lärande och specialpedagogik. På så sätt fördjupar studenten sina 

ämneskunskaper samtidigt som ämneskunskaperna tillämpas i ett perspek-

tiv som studenten kommer ha nytta av i sin kommande yrkesroll som 

lärare, utan att den studerande tappar något centralt innehåll av den utbild-

ningsvetenskapliga kärnan. Det självständiga arbetet inom ramen för den 

utbildningsvetenskapliga kärnan kan också relatera till erfarenheter 

studenten har fått genom den verksamhetsförlagda utbildningen och på så 

sätt också få ett mer professionsinriktat och praktiknära fokus. Om studen-

ten gör verksamhetsförlagd utbildning på en övningsskola kan till exempel 

den studerande få inspiration till examensarbetet från något pågående 

projekt inom praktiknära forskning. En sådan ansats har dessutom möjlig-

het att stärka kopplingen mellan teori och praktik i utbildningen och ha en 

hög relevans för den framtida undervisningen som personen ska bedriva.  

Den nya föreslagna bestämmelsen förtydligar möjligheten för lärosätena 

att lägga upp utbildningen så att en kurs också kan inkludera ett självstän-

digt arbete. För de studenter som redan uppfyller detta krav för examen 

läses i stället den utbildningsvetenskapliga kärnan på sedvanligt sätt. Det 

innebär att utbildningens innehåll inte kommer vara identiskt för alla 

studenter, men att de kunskaper och färdigheter som uppnås inom ramen 

för examen är likvärdiga.  

Kraven för det självständiga arbetet vid två- och treämnesexamen ska 
motsvara det ordinarie utbildningsprogrammet 

Precis som i dag föreslås att det självständiga arbetet ska omfatta 

15 högskolepoäng vid ettämnesexamen. Till skillnad från i dag föreslås 

dock att vid två- eller treämnesexamen ska arbetet alltid motsvara poäng-

kraven som framgår av bilaga 2 till högskoleförordningen (examens-

beskrivningen). Av examensbeskrivningen för ämneslärarexamen framgår 

att studenten   inom ramen för kursfordringarna ska ha fullgjort minst ett 

självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng eller 

minst två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två 

av de ämnen som studeras inom utbildningen. Detta krav gäller även i dag 

i förordningarna för kompletterande pedagogisk utbildning för samtliga 

inriktningar med två eller tre undervisningsämnen förutom ämnes-

lärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 som 

omfattar ämnesstudier i två undervisningsämnen, där det i stället anges att 

studenten inom ramen för kursfordringarna ska ha fullgjort minst ett 

självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng, i stället 
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för sammanlagt 30 högskolepoäng. Detta är inte rimligt eftersom det då 

kan uppfattas som att det ställs lägre krav för just den inriktningen, i 

jämförelse med vad som gäller inom det ordinarie utbildningsprogrammet. 

Därför föreslås en ändring även i denna del, så att bestämmelsen hänvisar 

till kraven i bilaga 2 till högskoleförordningen även för denna inriktning, 

dvs. att kraven kommer överensstämma med det som gäller för den 

reguljära ämneslärarexamen. Detta bedöms dock inte försvåra eftersom 

den som studerar till ämneslärare i årskurs 7–9 med två undervisnings-

ämnen och som tidigare endast har fullgjort ett självständigt arbete om 

15 högskolepoäng nu också kommer kunna fullgöra ytterligare ett själv-

ständigt arbete om 15 högskolepoäng (se förslag ovan). 

 

För personer som studerar kompletterande pedagogisk utbildning för 

forskarutbildade bör kravet på självständigt arbete tas bort  

För den särskilda kompletterande pedagogiska utbildningen för forskar-

utbildade är förutsättningarna dock annorlunda. Personer som studerar 

denna utbildning har minst en examen på forskarnivå vilket innebär att 

dessa personer skrivit en vetenskaplig uppsats eller avhandling i sin fors-

karutbildning och utvecklat kunskaper och färdigheter för att självständigt 

kunna bedriva forskning. För att vara behörig till studier på forskarnivå 

ska personen också ha en examen på avancerad nivå, vilket innebär att 

personen inom ramen för den utbildningen skrivit minst ett självständigt 

arbete.  Dessa personer är därmed väl förankrade i vetenskaplig metod och 

teori. 

Universitetskanslersämbetet har utvärderat satsningen (UKÄ, 2020:3). 

Av utvärderingen framgår att flera lärosäten har lagt upp utbildningen så 

att studenterna inom ramen för utbildningen skriver ett självständigt arbete 

motsvarande 15 högskolepoäng. Detta är dock något som ifrågasätts av 

studenterna då de gärna skulle använt tiden till att ytterligare få lära sig om 

vad det praktiskt innebär att vara lärare. Eftersom det självständiga arbetet 

till viss del ligger parallellt med studentens verksamhetsförlagda utbild-

ning vittnar lärosätena också om att studenter inte hinner slutföra arbetet 

och därmed inte kan ta examen inom avsatt tid. Det har också visat sig att 

det heller inte är helt enkelt att slutföra arbetet samtidigt som dessa 

personer börjat arbeta som ny lärare i skolan. Mot bakgrund av 

studenternas forskarutbildning ifrågasätter Universitetskanslersämbetets 

bedömargrupp nyttan med att studenterna inom utbildningen skriver ett 

självständigt arbete. Bedömargruppen anser därför att det vore mer ända-

målsenligt om studenterna får arbeta med skolutvecklingsprojekt eller ut-

vecklingsarbete inom skolans värld. Detta görs vid Karlstads universitet, 

där studenten i stället för ett självständigt arbete genomför ett eget ämnes-

didaktiskt utvecklingsarbete på forskningsmässig grund. För att i större ut-

sträckning uppnå målet med att examinera fler forskarutbildade ämneslä-

rare anser Universitetskanslersämbetet att man bör se över huruvida ett 

självständigt arbete behöver ingå i utbildningen.  

Mot bakgrund av vad som framkommer i rapporten föreslås en 

förändring i den bestämmelse som styr vad studenten ska ha fullgjort för 

att erhålla en ämneslärarexamen. Kravet på att inom ramen för 

kursfordringarna ha fullgjort minst ett självständigt arbete (examens-

arbete) om minst 15 högskolepoäng föreslås därför tas bort. Bestämmelsen 

är visserligen öppen för tolkning på så sätt att det självständiga arbetet inte 
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 behöver ske inom ramen för utbildningen, utan det räcker att det skett inom 

ramen för den studerandes tidigare ämnesstudier. Med hänsyn till att flera 

lärosäten ändå tolkat det som ett krav att arbetet ska ske inom ramen för 

utbildningen bör kravet utgå. Syftet med ändringen är att tydliggöra att den 

studerandes tidigare genomförda självständiga arbete och vetenskapliga 

uppsats eller avhandling ska vara tillräckliga och att något självständigt 

arbete därför inte bör skrivas inom ramen för kompletterande pedagogisk 

utbildning för forskarutbildade. Ändringen innebär att utbildningen mer 

anpassas till studentgruppens sammansättning och kompetens och att mer 

tid kan vikas till att förbereda studenterna för att undervisa i skolan. Av 

utvärderingen framgår att en särskild utmaning för studenterna är att på 

kort tid göra ett perspektivbyte från forskare och högskolelärare, det vill 

säga till att bli lärare i skolan. Bland annat innebär detta att studenterna 

ska få verktyg för att kunna lägga undervisningen på rätt nivå för eleverna 

i skolan. Utifrån de samlade intrycken anser Universitetskanslersämbetet 

att fokus tydligt behöver vara riktat mot praktiska undervisnings-

färdigheter för den här studentgruppen. Med denna föreslagna ändring 

bedöms fler studenter inom avsatt tid kunna erhålla examen samtidigt som 

utbildningen på ett mer ändamålsenligt sätt kan rikta fokus på att förbereda 

studenterna för sin framtida roll som ämneslärare.  

Ytterligare ändringar föreslås för att göra förordningarna tydligare  

Utöver de ändringar som hittills nämnts föreslås även en rad andra änd-

ringar i de två förordningar som styr kompletterande pedagogisk utbild-

ning. Som anmärkts ovan öppnar vissa bestämmelser upp för en tolkning 

av vad som avses och i andra fall ter sig vissa bestämmelser i förord-

ningarna onödigt svårtillgängliga. 

I de bägge förordningarna föreslås bland annat en ny paragraf i början 

av respektive förordning som tidigt anger vilka inriktningar av ämneslärar-

examen som kan erhållas efter att en studerande fullgjort utbildningen. 

Därtill föreslås tre nya paragrafer i respektive av de två förordningarna 

som anger författningarnas förhållande till annan reglering.  

De bägge förordningarna föreslås också få ytterligare en rubriknivå, med 

underrubriker till bl.a. rubriken Ämneslärarexamen, som i sin tur i stället 

föreslås lyda Särskilda examenskrav och nivå på examen.  

Många av examensbestämmelserna är gemensamma oavsett vilken 

inriktning eller hur många ämnen som examen omfattar. Enligt nuvarande 

lydelse leder det till en lång rad upprepningar som kan undvikas genom att 

det under den första nya underrubriken under rubriken om särskilda 

examenskrav anges samlat vilka examenskrav som gäller dels för alla 

inriktningar dels oavsett antalet ämnen som omfattas av examen. Under 

den andra nya rubriken föreslås en bestämmelse om att det för examen 

krävs att ett självständigt arbete genomförts. Under den tredje nya rubriken 

föreslås samtliga krav framgå som gäller för den examen som omfattar ett 

ämne, oavsett om det är en examen med inriktning mot arbete i årskurs 7–

9 eller gymnasieskolan (enligt nuvarande lydelse står dessa två inrikt-

ningar i två separata paragrafer). På motsvarande sätt föreslås bestämmel-

serna som gäller för examen som omfattar två respektive tre ämnen stå 

samlat under den fjärde respektive femte nya rubriken. När det gäller de 

två senare kommer inte den totala poängomfattningen anges i förord-
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ningen utan i stället föreslås, precis som enligt nuvarande lydelse, förord-

ningen i den delen i stället hänvisa till bilaga 2 i högskoleförordningen.  

Utöver detta föreslås en rad smärre språkliga och redaktionella ändringar 

samt följdändringar med anledning av förslaget om den nya lärarutbild-

ningsförordning som föreslås (se kapitel 6). Denna nya förordning (förord-

ning [0000:0000] om utbildning till lärare och förskollärare) föreslås också 

gälla för de utbildningar som anordnas enligt de två befintliga förordningar 

som styr den kompletterande pedagogiska utbildningen om inte något 

annat uttryckligen anges. Eftersom en kompletterande pedagogisk utbild-

ning t.ex. inte innefattar några ämnesstudier föreslås det framgå att 3 och 

4 kap. förordning [0000:0000] om utbildning till lärare och förskollärare 

inte ska gälla för de kompletterande pedagogiska utbildningarna. Detta 

innebär bl.a. att kraven om att utbildningen till ämneslärarexamen bara kan 

ges med vissa ämneskombinationer (som i dag framgår av bilaga 4 till 

högskoleförordningen) inte kommer att gälla för utbildningen enligt de 

bägge förordningar som styr de befintliga kompletterande pedagogiska 

utbildningarna.

9 En mer flexibel grundlärarexamen som 

omfattar svenska som andraspråk och 

modersmål 

I detta kapitel lämnas förslag om hur grundlärarexamen kan justeras så att 

fler kan få en behörighetsgivande examen som omfattar ämnena svenska 

som andraspråk eller modersmål. Förslagen har tidigare presenterats i 

betänkandet Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för 

lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17) som 

remitterats, men tas upp i denna remisspromemoria för att de förslag på 

förändringar som rör lärarutbildningarna ska kunna behandlas samlat. 

Några av förslagen har också reviderats i förhållande till förslagen i 

betänkandet.  

9.1 Grundlärarutbildningen med inriktning mot  

F–3 och 4–6 ska kunna omfatta svenska som 

andraspråk och modersmål 

Förslag: Kraven på utbildning till grundlärare ska ändras så att ämnena 

svenska som andraspråk eller modersmål inklusive nationella minori-

tetsspråk kan ingå även i utbildningar mot grundlärarexamen med 

inriktningarna mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 

respektive mot arbete i grundskolans årskurs 4–6.  

Studier i ämnet modersmål ska i vissa fall kunna ges enbart i form av 

språkdidaktiska studier med inriktning mot undervisning i ämnet 

modersmål. 
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 Om en persons grundlärarexamen omfattar ämnet svenska ska det 

krävas 15 högskolepoäng studier i ämnet svenska som andraspråk för 

behörighet i ämnet. För en person som ansöker om utökad behörighet, 

men som har en examen som inte omfattar ämnet svenska, ska nuva-

rande krav om 30 högskolepoäng för behörighet fortfarande gälla.  

Det ska göras följdändringar i behörighetsförordningen som innebär 

att personer med grundlärarexamen som omfattar studier i ämnet 

modersmål är behöriga att undervisa i ämnet samt att personer med en 

grundlärarexamen som är behöriga att undervisa i svenska som 

andraspråk även ska bli behöriga att undervisa i kommunal vuxen-

utbildning i svenska för invandrare. För den senare gruppen personer 

ska dock fortsatt gälla en poänggräns om 30 högskolepoäng ämnes-

studier i svenska som andraspråk för behörighet i kommunal vuxen-

utbildning i svenska för invandrare.  

 

Skälen för förslaget 

Det råder stor brist på lärare i ämnet modersmål inklusive nationella 

minoritetsspråk 

Även om lärarbristen är omfattande är den mer påtaglig i vissa ämnen. 

Modersmål i grundskolan är ett ämne där bristen på behöriga lärare är 

särskilt stor. Det beror främst på att antalet elever i den svenska skolan 

som har ett annat modersmål än svenska har ökat. Läsåret 2019/20 var 

knappt 308 000 elever i grundskolan och sameskolan berättigade till 

modersmålsundervisning, vilket motsvarar knappt 29 procent av samtliga 

elever. Antalet berättigade elever som också deltar i undervisningen i 

ämnet är knappt 183 000, vilket är 17 procent av samtliga elever och 

60 procent av de berättigade eleverna (Skolverket: Elever och skolenheter 

läsåret 2019/20). Läsåret 2019/20 var knappt 12 900 elever berättigade till 

modersmålsundervisning i ett av de nationella minoritetsspråken. För en 

mer utförlig genomgång av undervisning, elevunderlag och lärarbehörig-

het när det gäller modersmål hänvisas till betänkandet (SOU 2018:17).  

I kursplanen för modersmål anges att syftet med undervisningen bl.a. är 

att elever ska utveckla kunskaper i och om sitt modersmål, men också att 

de ska ges möjlighet att utveckla sin kulturella identitet och sina kunskaper 

om kulturen och samhället där modersmålet talas. Vilket språk som helst 

kan vara en elevs modersmål. Antalet språk som de elever som är berätti-

gade till modersmålsundervisning i grundskolan talar är ca 150. De tio 

största undervisningsspråken i modersmål är arabiska, somaliska, eng-

elska, bosniska/kroatiska/serbiska, persiska, spanska, kurdiska, finska, 

albanska och polska. Dessa står för ca två tredjedelar av elevantalet.  

Bland de efterfrågade modersmålen har minoritetsspråken en särställ-

ning, dels på grund av en mer långtgående skyldighet att erbjuda under-

visning i språken, dels då ett minoritetsspråk inte behöver vara elevens 

förstaspråk utan kan vara ett s.k. arvsspråk. I grundskolan har varje 

nationellt minoritetsspråk också en egen kursplan. 

Bestämmelser om vilka elever som har rätt till modersmålsundervisning 

regleras i skollagen och skolförordningen (10 kap. 7 § skollagen 

[2010:800] och 5 kap. 10 § skolförordningen [2011:185]). En elev som har 

en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas 
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modersmålsundervisning om språket är elevens dagliga umgängesspråk i 

hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket. En elev som 

tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmåls-

undervisning i elevens nationella minoritetsspråk. En huvudman är skyldig 

att anordna modersmålsundervisning i ett språk om minst fem elever 

önskar sådan undervisning och det finns en lämplig lärare. Detta gäller 

dock inte minoritetsspråken då dessa ska erbjudas oavsett antal elever.  

Undervisningen i modersmål ligger utanför de nationellt fastställda 

timplanerna som finns i bilaga 1 till skolförordningen. Huvudmannen har 

en frihet att anordna modersmålsundervisningen på olika sätt. Det är 

vanligt att undervisningen bedrivs utanför den garanterade undervisnings-

tiden, t.ex. utanför ordinarie skoltid, men undervisningen kan också 

anordnas som språkval, elevens val eller skolans val (5 kap. 8 § skolförord-

ningen). En elev i grundskolan som får modersmålsundervisning utanför 

den garanterade undervisningstiden har rätt till sju års modersmåls-

undervisning, om inte undervisningen rör ett minoritetsspråk eller ett 

nordiskt språk eller om eleven har särskilt behov av sådan undervisning 

(5 kap. 11 §). I dessa fall kan undervisningen pågå under längre tid.  

För den som vill läsa ett sammanhållet utbildningsprogram för att bli 

lärare i ämnet modersmål är ämneslärarutbildningen i dag det enda alterna-

tivet (enligt bilaga 2 till högskoleförordningen). I dag finns det tre läro-

säten som anordnar en ämneslärarutbildning i modersmål. Uppsala univer-

sitet erbjuder arabiska och turkiska, Stockholms universitet anordnar 

finska medan samiska kan läsas som modersmål vid Umeå universitet. 

Samtliga dessa utbildningar har dock få sökande. För tillträde till en 

ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–

9 eller gymnasieskolan, undervisningsämne modersmål, krävs att student-

en har språket som sitt modersmål. Som särskild behörighet anges Moders-

mål 2 eller motsvarande, vilket innebär att enbart de personer som är 

berättigade till modersmålsundervisning i gymnasiet kan läsa modersmål 

på högskolan (UHRFS 2019:1).  

Exempel på andra utbildningsvägar för att kunna läsa modersmål på 

högskolan är kompletterande pedagogiska utbildningar enligt någon av de 

två förordningar som styr dessa. Ytterligare ett alternativ är komplette-

rande utbildning för personer med utländsk utbildning motsvarande en 

svensk förskollärar- eller lärarutbildning och vidareutbildning av lärare 

som saknar en examen (VAL) (se avsnitt 4.2). Dessutom finns alltid en 

möjlighet för den som redan har en befintlig examen att komplettera med 

ämnesstudier i 30 högskolepoäng i modersmål.  

Flera lärosäten anordnar också kurser med syfte att höja kompetensen 

inom modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. Fler 

exempel på utbildningsvägar finns i betänkandet För flerspråkighet, 

kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och 

studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18).  

Bestämmelser om behörighet att undervisa i modersmål regleras i 2 kap. 

34 § behörighetsförordningen. En ämneslärarutbildning med inriktning 

mot årskurs 7–9 eller gymnasieskolan ger behörighet att undervisa i 

modersmål i alla årskurser (punkt 1). Den som redan har en lärarexamen 

kan uppnå behörighet genom att komplettera med 30 högskolepoäng 

ämnesstudier i modersmål (punkt 3). I dagsläget är dock modersmålslärare 

undantagna från legitimationskravet och kan därför bli tillsvidareanställda 
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 som modersmålslärare om det inte finns någon behörig lärare att tillgå 

(2 kap. 18 § skollagen).  

Det finns även en omfattande brist på lärare i svenska som andraspråk 

Behovet av lärare i svenska som andraspråk i grundskolan är omfattande. 

Det beror bland annat på att antalet elever som deltar i svenska som 

andraspråk har ökat under de senaste åtta åren. Läsåret 2019/20 deltog 

drygt 137 000 av eleverna i grundskolan och sameskolan i svenska som 

andraspråk, vilket motsvarar ca 13 procent av samtliga elever (Elever och 

skolenheter i grundskolan läsåret 2019/20, Skolverket). Undervisning i 

svenska som andraspråk ska, vid behov, anordnas för elever som har ett 

annat språk än svenska som modersmål, elever som har svenska som 

modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, och invandrarelever 

som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnads-

havare (5 kap. 14 § skolförordningen). Rektorn beslutar om undervisning 

i svenska som andraspråk för en elev. Behov av svenska som andraspråk 

finns alltså även för andra elever än elever med invandrarbakgrund. För en 

mer utförlig genomgång av undervisning, elevunderlag och lärarbehörig-

het när det gäller svenska som andraspråk hänvisas till betänkandet (SOU 

2018:17). 

För att vara behörig att undervisa i svenska som andraspråk i grund-

skolans åk 1–3 eller 4–6 krävs en examen som ger behörighet att undervisa 

i dessa årskurser i grundskolan och som omfattar minst 30 högskolepoäng 

svenska som andraspråk (2 kap. 3 och 6 §§ behörighetsförordningen). 

Trots detta är det i dag inte möjligt att läsa svenska som andraspråk inom 

ramen för ett sammanhållet utbildningsprogram mot en grundlärarexamen. 

Behörighet kan dock nås genom att komplettera en befintlig grundl-

ärarexamen med ämnesstudier i svenska som andra språk med en omfatt-

ning av 30 högskolepoäng eller motsvarande (2 kap. 3 a och 7 §§). En 

ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i årskurs 7–9 som 

omfattar svenska som andraspråk ger även behörighet att undervisa i 

årskurs 4–6. Även för en sådan lärare gäller dock poängkravet om 30 

högskolepoäng ämnesstudier (2 kap. 6 § andra stycket). 

 

Tidigare förslag om en förändrad grundlärarexamen 

Avsaknaden av möjligheten att studera till grundlärare med ämnena 

modersmål och svenska som andraspråk har tidigare uppmärksammats. 

Redan 2016 lämnade 12 lärosäten med examensrättigheter för lärarutbild-

ningen förslag om att svenska som andraspråk ska kunna ingå i en grund-

lärarexamen (U2016/02881). I en annan skrivelse föreslår tre lärosäten att 

studier i ett nationellt minoritetsspråk ska kunna inkluderas som ett valbart 

ämne i en grundlärarexamen med inriktning mot årskurs 4–6 

(U2016/03132). Slutligen finns det också ett förslag om en grundlärar-

utbildning i modersmål med inriktning mot arbete i förskoleklass och 

grundskolans årskurs 1–3 (U2014/02339). I det sistnämnda förslaget 

föreslås att studier i svenska ersättas med studier i modersmål som också 

ska omfatta generiska kunskaper om språkinlärning och språkutvecklande 

arbetssätt.  

Hösten 2016 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att bl.a. 

lämna förslag på hur fler behörighetsgivande examina kan omfatta ämnena 
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modersmål eller svenska som andraspråk (dir. 2016:76). Utredningen, som 

tog sig namnet Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner 

lämnade i sitt slutbetänkande Med undervisningsskicklighet i centrum – 

ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling 

(SOU 2018:17) förslag om hur grundlärarexamen kan göras mer flexibel 

så att studier i modersmål och svenska som andraspråk kan ingå. 

Betänkandet har remitterats och remissinstanserna har i huvudsak varit 

positiva till en justering av grundlärarexamen. Mot denna bakgrund görs 

bedömningen att förändringar av grundlärarutbildningen bör göras för att 

bli mer flexibel och möta det behov av lärare i svenska som andraspråk 

och modersmål som finns.  

Grundlärarexamen ska kunna omfatta svenska som andraspråk och 
modersmål inklusive nationella minoritetsspråk som valbara alternativ 

Trots att undervisning i både svenska som andraspråk och modersmål 

förekommer i hela grundskolan och trots att det finns ett stort behov av 

behöriga lärare även i de lägre årskurserna finns det i dag ingen möjlighet 

att studera något av dessa ämnen inom ramen för en grundlärarexamen. 

Utredningens förslag innebär att grundlärarexamen justeras så att den även 

kan omfatta svenska som andraspråk eller modersmål (inklusive de natio-

nella minoritetsspråken) som valbara alternativ. En student kan då välja att 

studera svenska som andraspråk eller modersmål, men inte båda dessa 

inom ramen för en examen. Dessutom införs en ny regel om att språk-

didaktiska studier med inriktning mot undervisning i ämnet modersmål ska 

ligga till grund för behörighet att undervisa i ämnet modersmål (förslaget 

beskrivs utförligare i avsnitt 9.2). Med hänsyn till den stora brist på lärare 

i dessa ämnen som redogjorts för ovan bör utredningens förslag genom-

föras. Därför föreslås en ändring av bestämmelserna om utbildningens 

utformning i denna del samt av bestämmelserna som styr undervisnings-

behörigheten i ämnena.  

Grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans 

årskurs 1–3 omfattar 240 högskolepoäng. Den utbildningsvetenskapliga 

kärnan (UVK) ska omfatta 60 högskolepoäng och den verksamhets-

förlagda utbildningen (VFU) ska omfatta 30 högskolepoäng, varav 

15 högskolepoäng ska utgöra ämnesrelaterad verksamhetsförlagd 

utbildning. De återstående 150 högskolepoängen ska omfatta ämnes- och 

ämnesdidaktiska studier i svenska, matematik, engelska, samhälls-

orienterande ämnen, naturorienterande ämnen och teknik. För svenska och 

matematik krävs minst 30 högskolepoäng i vartdera ämnet och för 

engelska krävs minst 15 högskolepoäng. För övriga ämnen finns inga 

bestämmelser om poängomfattningen. Inom ramen för kursfordringarna 

ska studenten också ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) 

om minst 30 högskolepoäng eller två sådana arbeten om vardera minst 

15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som studeras inom respektive 

inriktning.  

I grundlärarexamen med inriktning mot F–3 finns således ett visst 

utrymme för fördjupning eller profilering. Här har lärosätena valt att 

använda det flexibla utrymmet på olika sätt (se bilaga 2 till denna pro-

memoria). Ett exempel är att utöka omfattningen på studierna i SO samt 

NO och teknik om 22,5 högskolepoäng vardera, medan en annan variant 
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 är att utöver 15 högskolepoäng i respektive område erbjuda ett val för 

studenten att fördjupa sig med ytterligare 30 högskolepoäng inom ett av 

områdena. Ytterligare en modell är att utöka omfattningen av studierna i 

svenska till 45 högskolepoäng. Lärosätena använder också examens-

arbetet på olika sätt. Ett sätt är att låta studenten skriva två självständiga 

arbeten om 15 högskolepoäng vardera, t.ex. ett självständigt arbete på 

grundnivå som då har en mer orienterande karaktär och ett självständigt 

arbete på avancerad nivå med en mer fördjupande karaktär. Det finns 

också lärosäten som låter studenterna skriva ett självständigt arbete som 

omfattar 30 högskolepoäng.  

Det förslag som nu lämnas innebär att svenska som andraspråk eller 

modersmål kan ingå i en grundlärarexamen. Som tidigare nämnts finns ett 

visst utrymme för fördjupning i de ingående ämnena eller för profilering. 

Detta utrymme föreslås nu också kunna användas till att studenten kan 

välja att läsa ytterligare ett ämne, nämligen svenska som andraspråk eller 

modersmål. Till följd av att ämnet modersmål bara kan läsas inom ett 

begränsat antal språk i dag bör det räcka med språkdidaktiska studier med 

inriktning mot undervisning i ämnet modersmål om modersmåls-

undervisningen inte finns i språket vid något lärosäte i Sverige (se mer om 

denna fråga i följande avsnitt 9.2). Någon särskild reglering föreslås dock 

inte om detta utan frågan överlämnas till lärosätena.  

Tabellen nedan visar hur strukturen för grundlärarutbildningen med 

inriktning mot F–3 kommer att se ut när svenska som andraspråk eller 

modersmål kan ingå som valbara alternativ. 

Tabell 4. Grundlärarutbildning F–3 med nya valbara alternativ 

Grundlärarutbildning F–3, 240 
högskolepoäng 
Nuvarande ordning 

Grundlärarutbildning F–3, 240 
högskolepoäng  
Förslag i kursiv stil 

UVK, 60 högskolepoäng 
VFU, 30 högskolepoäng 
 
Svenska, 30 högskolepoäng 
Matematik, 30 högskolepoäng 
Engelska, 15 högskolepoäng 
 
SO, NO och teknik 
Totalt 75 högskolepoäng 
 
 
 
Inom ramen för kursfordringarna ska ett 
självständigt arbete om 30 
högskolepoäng eller två arbeten om 
15+15 högskolepoäng ingå 

UVK, 60 högskolepoäng 
VFU, 30 högskolepoäng 
  
Svenska, 30 högskolepoäng 
Matematik, 30 högskolepoäng 
Engelska, 15 högskolepoäng 
 
SO, NO och teknik men svenska som 
andraspråk eller modersmål kan ingå 
som valbara alternativ. 
Totalt 75 högskolepoäng 
 
Inom ramen för kursfordringarna ska ett 
självständigt arbete om 30 
högskolepoäng eller två arbeten om 
15+15 högskolepoäng ingå 

 

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 

omfattar också 240 högskolepoäng. Poängomfattningen på UVK och VFU 

är densamma som ovan (även här gäller att 15 högskolepoäng ska utgöra 
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ämnesrelaterad VFU). De återstående 150 högskolepoängen ska omfatta 

ämnes- och ämnesdidaktiska studier i svenska, matematik, engelska om 30 

högskolepoäng i vardera ämne samt 30 högskolepoäng i antingen SO, NO 

och teknik eller ett eller två praktiska eller estetiska ämnen.  

Det förslag som nu lämnas innebär att utbildningen även kan utformas 

så att utbildningen kan omfatta svenska som andraspråk eller modersmål. 

Som framgår i tabellen nedan kommer det enbart krävas 15 högskolepoäng 

för behörighet i svenska som andraspråk om den studerande inom ramen 

för utbildningsprogrammet även läst svenska (vilket är fallet för samtliga 

som läser till grundlärare i dag). Det föreslås därför att den studerande ska 

kunna kombinera sina 15 högskolepoäng ämnesstudier i svenska som 

andraspråk med ett annat ämne där det enbart krävs 15 högskolepoäng 

ämnesstudier i dag, dvs. ett praktiskt eller estetiskt ämne. Den studerande 

ska även ha valet att kunna fördjupa sig i svenska som andraspråk och då 

läsa 30 högskolepoäng inom ramen för utbildningsprogrammet. Studier i 

modersmål föreslås dock alltid omfatta 30 högskolepoäng. Till följd av att 

ämnet modersmål i dag bara kan läsas inom ett begränsat antal språk bör i 

stället behörighetsgrundande studier i modersmål kunna bestå av 

språkdidaktiska studier med inriktning mot undervisning i ämnet 

modersmål om modersmålsundervisningen inte finns i språket vid något 

lärosäte i Sverige (se mer om denna fråga i följande avsnitt 9.2). Tabellen 

nedan visar hur strukturen för grundlärarutbildningen med inriktning mot 

4–6 kommer att se ut när svenska som andraspråk eller modersmål kan 

ingå som valbara alternativ.  

Tabell 5. Grundlärarutbildning 4–6 med nya valbara alternativ  

Grundlärarutbildning 4–6, 240 
högskolepoäng  
Nuvarande ordning 

Grundlärarutbildning 4–6, 240 
högskolepoäng  
Förslag i kursiv stil 

UVK 60 högskolepoäng 
VFU 30 högskolepoäng 
Svenska 30 högskolepoäng 
Matematik 30 högskolepoäng 
Engelska 30 högskolepoäng 
 
Studier om 30 högskolepoäng i ett av 
följande ämnen: 
- SO 
- NO och teknik  
- Ett eller två praktiska eller estetiska 
ämnen 
 
 
 
 
 
Ett självständigt arbete om 
30 högskolepoäng eller två 
självständiga arbeten om 

UVK 60 högskolepoäng 
VFU 30 högskolepoäng 
Svenska 30 högskolepoäng 
Matematik 30 högskolepoäng 
Engelska 30 högskolepoäng 
 
Studier om 30 högskolepoäng i ett av 
följande ämnen: 
- SO 
- NO och teknik  
- Ett eller två praktiska eller estetiska 
ämnen 
- Svenska som andraspråk (valbart att 
kombinera detta med ett praktiskt eller 
estetiskt ämne) 
- Modersmål  
 
Ett självständigt arbete om 
30 högskolepoäng eller två 
självständiga arbeten om  
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 15+15 högskolepoäng 15+15 högskolepoäng 
 

Som framgår av tabellen kan en grundlärarexamen med inriktning mot 4–

6 som omfattar svenska som andraspråk eller modersmål inte samtidigt 

omfatta SO eller NO och teknik. Det kan medföra att antalet behöriga 

lärare i dessa ämnen minskar något. Eftersom modersmålslärare också kan 

fungera som studiehandledare så hade det dessutom varit önskvärt att de 

studenter som vill studera modersmål också hade kunnat studera SO eller 

NO och teknik, precis som studenter som väljer modersmål inom inrikt-

ningen 1–3 kommer att kunna göra. Bristen på behöriga modersmålslärare 

är dock så omfattande att de som har förutsättningar att nå en grundlärar-

examen som omfattar modersmål bör få möjlighet att gå en sådan 

utbildning, trots dessa invändningar.  

När examen omfattar 30 högskolepoäng i svenska ska 15 högskolepoäng 
i svenska som andraspråk räcka för behörighet 

Huvudregeln i behörighetsförordningen är att de ämnen som den 

behörighetsgivande examen omfattar blir läraren också behörig att 

undervisa i. Detta uttrycks i förordningen som att en lärare är ”behörig att 

undervisa i det eller de ämnen som omfattas av lärarens examen” (se t.ex. 

2 kap. 3 § behörighetsförordningen). För lärare med en grundlärarexamen 

är därtill angivet en särskild regel angående svenska som andraspråk. En 

sådan lärare är endast behörig att undervisa i svenska som andraspråk om 

läraren i sin utbildning har fullgjort 30 högskolepoäng eller motsvarande 

omfattning i ämnet.  

Svenska och svenska som andraspråk är två olika ämnen med skilda 

kurs- och ämnesplaner. I grundskolan är dock likheterna mellan kurs-

planerna större än skillnaderna då det centrala innehållet i ämnena i stor 

utsträckning sammanfaller. I praktiken sker också undervisningen i 

svenska och svenska som andraspråk i många fall integrerat, i synnerhet i 

grundskolans lägre årskurser. Det är därför ändamålsenligt att en lärare i 

svenska även i många fall bör vara behörig att undervisa i svenska som 

andraspråk. Mot denna bakgrund föreslogs i det ovan nämnda betänkandet 

(SOU 2018:17) att reglerna för behörighet att undervisa i svenska som 

andraspråk skulle ändras till 15 högskolepoäng om läraren samtidigt är 

behörig att undervisa i ämnet svenska i årskurs 1–3 eller 4–6 (detta oavsett 

om behörigheten vilar på studier inom utbildningsprogrammet eller om 

läraren kompletterat med ämnesstudier i svenska). Poängkravet om 30 

högskolepoäng ämnesstudier i svenska som andraspråk skulle alltså vara 

oförändrat för den som inte har ämnesstudier i svenska i tillräcklig 

omfattning.  

Förslaget i denna del av betänkandet är välmotiverat och bör genom-

föras. Motsvarande författningsändringar föreslås därför även i denna 

promemoria.    

En lärare som är behörig att undervisa i svenska som andraspråk ska 
också vara behörig att undervisa i svenska för invandrare (sfi) 

I dag kan behörighet i svenska som andraspråk endast nås inom ramen för 

en ämneslärarexamen. En sådan examen ger även behörighet att undervisa 

i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (2 kap. 31 a § 
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behörighetsförordningen). När bestämmelserna förändras så att en grund-

lärarexamen kan omfatta svenska som andraspråk föreslås att dessa lärare 

också blir behöriga för att undervisa i sfi. För behörighet att undervisa i sfi 

ska dock alltjämt gälla en poänggräns om 30 högskolepoäng ämnesstudier 

i svenska som andraspråk.  

En grundlärarexamen som omfattar modersmål ska också ge behörighet 
att undervisa i det ämnet 

I dag är en ämneslärarutbildning den enda möjligheten att inom en 

sammanhållen examen få behörighet i modersmål. I behörighetsförord-

ningen anges att en ämneslärarexamen som omfattar ämnet modersmål ger 

behörighet att undervisa i ämnet (2 kap. 34 §). På samma sätt som för 

svenska som andraspråk behöver därför bestämmelserna för behörighet att 

undervisa i modersmål förändras när ämnet kan ingå i en grundlärar-

examen. En grundlärarexamen som omfattar modersmål bör därför ge 

behörighet att undervisa i ämnet, på samma sätt som i dag gäller för 

personer med ämneslärarexamen. Ytterligare ändringar föreslås 

beträffande behörighetsreglerna för ämnet modersmål, vilket kommer 

anges närmare i efterföljande avsnitt (avsnitt 9.2).   

Synpunkter inkomna på utredningens förslag  

Avslutningsvis kan nämnas något om de remissvar som inkommit med 

anledning av remitteringen av det ovan nämnda betänkandet 

(SOU 2018:17). Totalt kommenterade 25 remissinstanser förslaget. En 

majoritet av dessa var positiva, bl.a. Statens skolverk, Statens skol-

inspektion, Universitetskanslersämbetet, Göteborgs universitet, Lunds 

universitet, Uppsala universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet, 

Södertörns högskola, Lärarförbundet och Sveriges Kommuner och 

Regioner. Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget om en förändrad 

examensordning för grundlärarutbildningen när det gäller årskurserna  

4–6, men avstyrker när det gäller F–3 på grund av att poängutrymmet för 

SO och NO inte är reglerat. De ser då en risk för att ämneskunskaperna 

inom dessa områden blir för grund. Även Mälardalens högskola och 

Högskolan i Halmstad anser att ämneskunskaperna i de andra valbara 

ämnena blir för grund för F–3-lärarna om grundlärarexamen ändras. Som 

angivits ovan finns det dock ett visst utrymme för fördjupning i de 

ingående ämnena eller för profilering. Därför bedöms ämneskunskaperna 

i SO eller NO fortsatt kunna vara tillräckligt omfattande för att kunna 

undervisa i årskurs 1–3 i grundskolan.  

9.2 Nya bestämmelser om utökad behörighet och 

tillträde till studier i ämnet modersmål  

Förslag: Utökad behörighet ska inte bara ges till den som kompletterat 

en grund- eller ämneslärarexamen med ämnesstudier i själva moders-

målet utan även för den som har kompletterat sin examen med minst 

30 högskolepoäng eller motsvarande i språkdidaktik med inriktning 

mot undervisning i ämnet modersmål.  
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 Bestämmelsen om att ha språket som modersmål för behörighet att 

undervisa i ämnet ska ersättas med ett nytt krav om särskild behörighet 

till utbildningen. Dokumenterat goda kunskaper i språket bör krävas för 

tillträde till en utbildning som leder till en grund- eller ämneslärar-

examen som omfattar ämnet modersmål, eller för den som vill komplet-

tera sin examen med studier i ämnet. Universitets- och högskolerådet 

ska få i uppdrag att utforma ett sådant krav för särskild behörighet.   

Skälen för förslaget 

Bristen på modersmålslärare har berörts i flera utredningar 

Som tidigare konstaterats råder en stor brist på behöriga och legitimerade 

lärare i modersmål. En orsak är bristen på möjliga utbildningsvägar, där 

den enda sammanhållna lärarutbildningen som ger behörighet i ämnet är 

ämneslärarutbildningen. Den anordnas i sin tur endast vid ett fåtal läro-

säten och i ett fåtal språk. Förslaget om en ny möjlighet att inrymma 

modersmål i en grundlärarexamen och att personer som har en sådan 

examen ska vara behöriga att undervisa i ämnet (avsnitt 9.1) syftar till att 

stärka möjligheten att ännu fler elever får den undervisning som de har rätt 

till.  

I dag anordnas ämneslärarutbildningen i modersmål med inriktning mot 

fyra språk: arabiska, turkiska, finska och samiska. Utbildning i jiddish och 

romani chib är dock också under utveckling. Inom den svenska grund-

skolan anordnas modersmålsundervisning i ca 150 olika språk. Det skapar 

utmaningar, både gällande utbildningsvägar till modersmålslärare inom 

högskolan och möjligheten för lärosätena att pröva tillgodoräknande av de 

studerandes språkkunskaper.  

Utredningen Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner 

föreslog i sitt delbetänkande Utbildning, undervisning och ledning – 

reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) att ämnet 

modersmål och möjligheten till studiehandledning på modersmålet borde 

utredas i särskild ordning bl.a. vad gäller innehåll, mål och organisering. 

Utredningen stod också fast vid detta i sitt slutbetänkande Med undervis-

ningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers profes-

sionella utveckling (SOU 2018:17) som lämnades i mars 2018. I avvaktan 

på en sådan utredning föreslogs dock ändå förändringar av behörighets-

reglerna för behörighetsgivande examen och utökad behörighet i ämnet 

modersmål.  

I maj 2018 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att 

bl.a. analysera vilka faktorer som påverkar tillgången till modersmåls-

undervisning (dir. 2018:38). Uppdraget omfattade inte att lämna förslag 

om lärarutbildningen och behörighetskrav för modersmålslärare. 

Utredningen, som tog sig namnet Modersmål och studiehandledning på 

modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer, hänvisar dock i sitt 

betänkande För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – 

modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål 

(SOU 2019:18) till förslaget i ovan behandlat betänkande (SOU 2018:17), 

som man också ställer sig bakom.  
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Även de med språkdidaktiska studier med inriktning mot undervisning i 
ämnet modersmål föreslås kunna få utökad behörighet i ämnet 
modersmål  

Enligt examensordningen ska en lärare visa sådana kunskaper i didaktik 

och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och 

lärande inom de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i 

övrigt (bilaga 2 till högskoleförordningen). I betänkandet (SOU 2018:17) 

resoneras kring vad detta kan innebära i praktiken när det gäller vilken 

kunskap och kompetens som en språklärare behöver. Utredningen konsta-

terar att inom språk bör en lärare ha uppnått en egen språklig medvetenhet, 

till exempel i frågor om språkets grammatiska och fonetiska strukturer, 

liksom en didaktisk medvetenhet om vad som krävs för att någon annan 

ska lära och utvecklas i ämnet. Vidare anges att modersmålsundervis-

ningen också ska bl.a. bidra till en medvetenhet om modersmålets bety-

delse för det egna lärandet i olika skolämnen och ge eleven förutsättningar 

att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Dessa områden 

utgörs till viss del av kunskaper som är gemensamma för undervisning i 

modersmål generellt.  

Med hänsyn till detta, och eftersom det saknas möjlighet att utbilda sig 

i ämnet modersmål i flertalet språk, bör det övervägas om utökad 

behörighet att undervisa i ämnet modersmål bör kunna ges även till den 

som har allmänna språkdidaktiska studier med inriktning mot modersmål. 

Detta var också något som föreslogs i betänkande (SOU 2018:17). För en 

blivande modersmålslärare med omfattande och djupa kunskaper i sitt 

språk bör därför språkdidaktik med inriktning mot undervisning i ämnet 

modersmål också kunna ligga till grund för behörighet.  

Redan i dag finns utbildningsverksamhet vid högskolor som exempelvis 

syftar till att fortbilda yrkesverksamma modersmålslärare och studiehand-

ledare på modersmål. Med en förändrad behörighetsregel för modersmål 

skulle universitet och högskolor kunna utveckla sådana kurser, t.ex. inom 

ramen för det reguljära grundlärarprogrammet, sommarkurser och kurser 

inom satsningen på fler vägar in i läraryrket, som kan ligga till grund för 

utbildning till modersmålslärare inom grundlärarutbildningen och för de 

som vill läsa in en kompletterande behörighet i modersmål. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås därför att utökad behörighet även 

ska ges till den som har en behörighetsgivande examen som kompletterat 

sin behörighet med ytterligare ämnesstudier om minst 30 högskolepoäng 

eller motsvarande i språkdidaktik med inriktning mot undervisning i ämnet 

modersmål.  

Krav på språkkunskaper ska inte formuleras som krav på behörighet att 
undervisa utan som krav för tillträde till utbildningen 

I betänkandet (SOU 2018:17) föreslogs att den nya regeln om utökad 

behörighet för ämnet modersmål för personer med språkdidaktiska studier 

även skulle förenas med ett krav på att språket skulle vara personens 

modersmål. Det är nämligen viktigt att den som ska undervisa i modersmål 

också har goda kunskaper i språket. Utredningen problematiserade dock 

frågan om huruvida kravet på att ha språket som sitt modersmål garanterar 

den språkliga kompetens som efterfrågas och konstaterar också att det kan 

finnas andra personer som av olika anledningar besitter lika god språklig 
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 kompetens fast den har tillägnats på andra grunder. Utredningen 

konstaterar att denna fråga bör utredas vidare. Till dess bör bestämmelsen 

om att ha språket som sitt modersmål för behörighet ligga fast.  

 En majoritet av remissinstanserna var positiva till förslaget om 

förändrade behörighetsregler för att undervisa i modersmål som presen-

terades i betänkandet, däribland Skolverket, Skolinspektionen, Lunds 

universitet, Uppsala universitet, Södertörns högskola, Lunds kommun, 

Göteborgs kommun, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges 

Kommuner och Regioner. Umeå universitet påtalade dock att kravet att 

personen ska ha ett språk som modersmål inte garanterar tillräcklig 

språklig eller kulturell kompetens. Lärosätet lyfte också det faktum att en 

person som t.ex. har bott länge i ett annat land än Sverige men inte har 

språket som modersmål aldrig kan bli behörig modersmålslärare. 

I betänkandet (SOU 2019:18) gjordes också en annan bedömning av 

kravet på att läraren ska ha språket som sitt modersmål. I stället 

rekommenderades att kravet bör vara att studenten ska ha dokumenterat 

goda kunskaper i språket.  

Bestämmelser om behörighet för att undervisa i ämnet modersmål 

regleras i behörighetsförordningen och tillämpas av Skolverket när läraren 

ansöker om lärarlegitimation. Om ett krav för behörighet att undervisa i 

ämnet modersmål är dokumenterat goda kunskaper i språket är det 

Skolverkets uppgift att pröva om kravet är uppfyllt. I sitt remissvar ställer 

sig Skolverket dock frågande till vad som avses med goda kunskaper och 

hur dessa kunskaper ska bedömas.  

Generellt gäller att för att kunna få undervisningsbehörighet i ämnet 

modersmål måste personen ha genomgått studier i ämnet, antingen inom 

ramen för en utbildning som ska leda till grund- eller ämneslärarexamen 

eller som fristående studier för att komplettera en nyssnämnd examen. Av 

den anledningen blir tillträdesreglerna till sådan utbildning indirekt 

styrande över vilka som sedan kan få undervisningsbehörighet i ämnet. 

Om läraren ska ha språket som sitt modersmål eller dokumenterat goda 

kunskaper i språket bör därför regleras i reglerna om tillträde till moders-

målsutbildning och inte i reglerna om undervisningsbehörighet. Därför 

föreslås, till skillnad från förslaget i betänkandena (SOU 2018:17) och 

(SOU 2019:18), att den nya regeln om utökad behörighet för den med 

språkdidaktiska studier inte ska förenas med något krav på att personen 

ska ha språket som sitt modersmål eller ha dokumenterat goda kunskaper 

i språket. Om det ena eller andra kravet ska gälla bör i stället framgå av 

tillträdesreglerna till modersmålsutbildningen, vilket kommer behandlas i 

nästa delavsnitt.  

Kravet på språkdidaktiska studier kräver förändrade tillträdesregler till 
utbildningen 

Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vilka krav på 

särskild behörighet som ska gälla för ett utbildningsprogram som vänder 

sig till nybörjare (7 kap. 9 § högskoleförordningen) och för andra 

utbildningar (7 kap. 10 § högskoleförordningen). För tillträde till studier i 

modersmål har Universitets- och högskolerådet ställt upp ett krav om 

Modersmål 2 för särskild behörighet till utbildningen (UHRFS 2020:4). I 

sitt remissvar skriver Universitets- och högskolerådet att Modersmål 2 
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som särskilt behörighetskrav ger möjlighet för lärosätena att själva 

bedöma om den sökande har tillräckliga förkunskaper, både vad gäller 

språket och övrig kulturell kompetens. Universitets- och högskolerådet 

lyfter också att enligt 7 kap. 8 § högskoleförordningen ska de krav som 

ställs för särskild behörighet vara helt nödvändiga för att studenten ska 

kunna tillgodogöra sig utbildningen. Slutligen skriver Universitets- och 

högskolerådet att en eventuell ändring av behörighetskraven för tillträde 

till modersmålsutbildningen ska utgå från vilka förkunskaper som 

utbildningen kräver, snarare än från syftet att få fler behöriga sökande. 

Det nuvarande behörighetskravet för tillträde till modersmålsutbildning 

innebär att studenter med goda språkkunskaper men som inte har språket 

som sitt modersmål utesluts från utbildningsmöjligheten till modersmåls-

lärare. Dessutom så utesluts de personer som har goda kunskaper i sitt 

modersmål, men inte har fått möjlighet att få undervisning på gymnasial 

nivå eller motsvarande i språket. Det kan också konstateras att det förslag 

som presenterats ovan, att modersmålsundervisningen i vissa fall enbart 

kan bestå av språkdidaktiska studier, innebär att de som genomgår sådana 

studier måste ha särskilt goda språkkunskaper i språket sedan tidigare 

(eftersom inga rena språkstudier i aktuellt språk ges inom utbildningen). 

Att studera språkdidaktik med inriktning mot modersmål för att sedan 

kunna undervisa i modersmål kräver alltså att studenten har dokumenterat 

goda kunskaper i språket och inte enbart har språket som sitt modersmål.  

Mot denna bakgrund bör den tillträdesregel som framgår av föreskrifter 

ändras så att ett krav för särskild behörighet till utbildningen är att den 

studerande har väldokumenterat goda kunskaper i språket. Detta gäller i 

normalfallet om personen har språket som sitt modersmål, men kan även 

gälla i andra fall, t.ex. en svensk medborgare som vuxit upp och gått hela 

sin skolgång i ett land utanför Sverige. Eftersom de studenter som påbörjar 

utbildningen då har dokumenterat goda kunskaper i språket behövs ingen 

ytterligare reglering om detta i behörighetsförordningen (på det sätt som 

redovisats i slutet av delavsnittet under föregående rubrik).  

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att Universitets- och högskole-

rådet ska få i uppdrag att utforma krav med nyss nämnd innebörd. Det är 

önskvärt att bestämmelsen är på plats när förordningen om en mer flexibel 

grundlärarexamen börjar gälla. Kravet bör utformas på ett väl avgränsat 

sätt så att lärosätena enkelt kan kontrollera om kravet är uppfyllt i det 

enskilda fallet.  

Med en ny bestämmelse om särskild behörighet till utbildningen betonas 

vikten av de goda kunskaperna i språket mer än att språket enbart är ett 

modersmål. Sammantaget får detta, tillsammans med andra förslag i denna 

promemoria, anses innebära att kraven på studenterna höjs och kvaliteten 

på utbildningen stärks.  

Förslag på förändringar gällande behörighet för undervisning i 
modersmål kommer även de nationella minoritetsspråken till gagn 

Den undervisning i nationella minoritetsspråk som anordnas i grundskolan 

sker inom ramen för modersmålsundervisningen. Det finns dock, som 

tidigare konstaterats, vissa skillnader mellan modersmål och de nationella 

minoritetsspråken. En elev som tillhör en nationell minoritet har mer långt-

gående rättigheter att få modersmålsundervisning i ett nationellt 
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 minoritetsspråk. Det krävs varken att eleven har språket som det vardag-

liga umgängesspråket i hemmet eller att eleven har grundläggande 

kunskaper i språket (10 kap. 7 § skollagen).  

Samtidigt som de nationella minoritetsspråken har en särställning i 

Sverige är volymerna av elever som efterfrågar modersmålsundervisning 

i språken få och antalet lärare ännu färre. Flest modersmålslärare finns i 

finska. År 2017 fanns 207 modersmålslärare i finska varav 55 var 

behöriga. I jiddish fanns däremot ingen modersmålslärare. I romani chib 

fanns 39 lärare som undervisade i modersmål. Tre av dem hade en 

högskoleutbildning och endast en av dem var behörig. För varje nationellt 

minoritetsspråk finns det ett lärosäte som har ett särskilt ansvar för 

lärarutbildning i det språket enligt tabell 6 nedan. Därutöver anordnar 

Stockholms universitet kurser i meänkieli, och Skolverket anordnar en 

uppdragsutbildning i samiska på uppdrag av regeringen.  

Tabell 6. Lärarutbildning i de nationella minoritetsspråken 

Nationellt minoritetsspråk Lärosäte med lärarutbildning 
Finska Stockholms universitet 

Jiddisch Lunds universitet 

Meänkieli Umeå universitet 

Romani chib Södertörns högskola 

Samiska Umeå universitet 
Uppsala universitet 

 

I betänkandet Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrade förutsätt-

ningar till undervisning och revitalisering (SOU 2017:91) föreslås bl.a. att 

möjligheten att inkludera nationella minoritetsspråk som valbart ämne 

inom grundlärarexamen mot arbete i årskurs 4–6 och möjligheten att skapa 

en mer anpassad utbildning och behörighetsgivande examen för lärare med 

inriktning nationella minoritetsspråk bör utredas. Som tidigare beskrivits 

tog utredningen om Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner 

(dir. 2016:76) frågan vidare och lämnade i sitt slutbetänkande förslag om 

en justerad grundlärarexamen som kan omfatta modersmål. Tillsammans 

med förslaget om en förändrad inriktning på de studier som ska ligga till 

grund för behörighet i modersmål skapar detta också nya möjligheter för 

blivande lärare i de nationella minoritetsspråken. 

Under en nätverksträff om lärarutbildning med företrädare för de natio-

nella minoriteterna i Regeringskansliet (U2016/03132) påpekades att 

förutsättningarna för att genomföra en lärarutbildning varierar mellan de 

olika språken. Framför allt lyftes utmaningarna med kravet om akade-

miska studier i romani chib där en större del av befolkningen saknar en 

akademisk bakgrund. För alla de nationella minoritetsspråken gäller att 

intresset för utbildningar inom modersmål är lågt. Därför är det svårt för 

lärosätena att anordna och erbjuda utbildningar och sällan eller aldrig finns 

möjlighet att skapa sammanhållna studentgrupper. Här görs bedömningen 

att förändrade krav på behörighet i modersmål som i större utsträckning 

ska rikta fokus mot studier i didaktik och ämnesdidaktik med metodik 

erbjuder nya möjligheter, både när det gäller studenters möjlighet att 
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bedömas behöriga till utbildningen och för lärosätena att samordna och 

anordna kurser inom lärarutbildning för blivande modersmålslärare. 

10 Ikraftträdande- och övergångsbestäm-

melser 

Förslag: Samtliga författningsändringar ska träda i kraft den 1 augusti 

2021.  

Förordningen om utbildning till lärare och förskollärare, ändringarna 

i högskoleförordningen, och ändringarna i den s.k. VAL-förordningen 

ska tillämpas första gången i fråga om utbildning som bedrivs och 

examina som utfärdas efter utgången av december 2021. Äldre 

bestämmelser i de två senare förordningarna ska fortfarande gälla för 

utbildning som bedrivs och för examina som utfärdas före den 1 januari 

2022. 

Förordningen om försöksverksamhet med kompletterande pedago-

gisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärar-

examen ska tillämpas första gången vid antagningen till utbildning som 

börjar efter utgången av december 2021. Förordningen ska upphöra att 

gälla den 1 juli 2027. En student som har gått igenom utbildning enligt 

denna förordning och som uppfyller kraven för grundlärarexamen eller 

ämneslärarexamen ska ha rätt att få en sådan examen till och med den 

30 juni 2031. 

Ändringen i studiestödsförordningen ska tillämpas för studiemedel 

som lämnas för tid från och med den 1 januari 2022. 

Ändringarna i behörighetsförordningen ska tillämpas på studier som 

har fullgjorts den 1 januari 2022 eller senare. Äldre bestämmelser ska 

fortsätta att gälla för studier som har fullgjorts före den 31 december 

2021. 

Ändringarna i de två befintliga KPU-förordningarna ska tillämpas 

första gången vid antagningen till utbildning som börjar efter utgången 

av december 2021. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för utbild-

ning som slutförs före utgången av december 2021. 

Skälen för förslagen 

Författningsförslagen, främst avseende den föreslagna förordningen om 

utbildning till lärare och förskollärare, innebär sådana ändringar att 

riksdagen bör informeras om att de bedömningar som regeringen tidigare 

meddelat riksdagen inte längre gäller. Detta bedöms tidigast kunna ske 

under första halvåret 2021. Tidigaste tillfälle för att författningsförslagen 

ska kunna träda i kraft bedöms mot denna bakgrund vara den 1 augusti 

2021. Detta eftersom vare sig den närmare tidpunkten för när ändringarna 

ska aviseras till riksdagen eller när riksdagen har färdigbehandlat frågan 

är känd.  

Ändringarna bedöms inte kunna börja tillämpas redan från och med den 

1 augusti 2021, främst eftersom relevanta aktörer behöver viss förberedel-
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 setid innan författningsförslagen ska börja tillämpas. Förordningen om ut-

bildning till lärare och förskollärare, ändringarna i högskoleförordningen 

(1993:100), och ändringarna i den s.k. VAL-förordningen (förordning om 

ändring i förordning [2011:689] om vissa behörighetsgivande examina för 

legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för 

vidareutbildning av lärare och pedagogisk personal inom förskolan som 

leder till lärar- eller förskollärarexamen) föreslås därför tillämpas första 

gången i fråga om utbildning som bedrivs och examina som utfärdas efter 

utgången av december 2021. Äldre bestämmelser i de två senare 

förordningarna ska fortfarande gälla för utbildning som bedrivs och för 

examina som utfärdas före den 1 januari 2022. 

Till följd av att samtliga förordningar innehåller hänvisningar till den 

nya förordningen om utbildning till lärare och förskollärare bör samtliga 

ändringar i övriga förordningar börja tillämpas från årsskiftet 2021/2022 

enligt följande.  

Ändringarna i behörighetsförordningen föreslås tillämpas på studier 

som har fullgjorts den 1 januari 2022 eller senare. Äldre bestämmelser ska 

fortsatt gälla för studier som har fullgjorts före den 31 december 2021. 

Ändringarna i de två befintliga KPU-förordningarna (förordningen 

[2011:686] om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till 

ämneslärarexamen och förordningen [2016:705] om kompletterande 

pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som 

har en examen på forskarnivå) föreslås tillämpas första gången vid 

antagningen till utbildning som börjar efter utgången av december 2021. 

Äldre bestämmelser föreslås fortfarande gälla för utbildning som slutförs 

innan utgången av december 2021. 

Ändringen i studiestödsförordningen föreslås tillämpas för studiemedel 

som lämnas för tid från och med den 1 januari 2022. 

Förordningen om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk 

utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen före-

slås tillämpas första gången vid antagningen till utbildning som börjar efter 

utgången av december 2021. Förordningen ska upphöra att gälla den 1 juli 

2027, dvs. försöksverksamheten är tidsbegränsad till fem år. Även förord-

ning (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till 

ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå är 

tidsbegränsad. I den senare förordningen finns en bestämmelse om att en 

student som har gått igenom utbildning enligt denna förordning och som 

uppfyller kraven för ämneslärarexamen har rätt att få en sådan ämneslärar-

examen till och med en viss tidpunkt efter att förordningen upphört att 

gälla. En motsvarande bestämmelse bör införas även för förordningen om 

försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder 

till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen. Därför föreslås att en 

student som har gått igenom utbildning enligt förordningen och som upp-

fyller kraven för grundlärarexamen eller ämneslärarexamen i förordningen 

ska ha rätt att få en sådan examen till och med den 30 juni 2031. 
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11 Konsekvenser  

Berörda av regleringen 

De som främst berörs av förslaget om en ny förordning om utbildning till 

lärare och förskollärare, samt följdändringarna i högskoleförordningen 

(1993:100) med flera förordningar, och förslaget om fler lärarledda timmar 

i lärar- och förskollärarutbildningen är de lärosäten som har examens-

tillstånd för lärar- och förskollärarutbildning och de studenter som går 

någon av dessa utbildningar. I förlängningen berörs också huvudmän inom 

skolväsendet samt barn och elever i verksamheterna. 

De som främst berörs av förslaget om en försöksverksamhet med en kor-

tare kompletterande pedagogisk utbildning är de lärosäten som regeringen 

beslutar ska anordna denna utbildning. Därutöver berörs Universitets- och 

högskolerådet som föreslås få vissa uppdrag med anknytning till denna 

försöksverksamhet. Dessutom berörs personer som har en sådan tidigare 

examen som ger behörighet att antas till denna utbildning. I förlängningen 

berörs också de huvudmän inom skolväsendet som anställer lärare som har 

examen från denna utbildning samt de elever som får undervisning av 

sådana lärare. 

De som främst berörs av förslaget om ändringar i nuvarande 

kompletterande pedagogiska utbildning är de lärosäten som anordnar 

sådan utbildning och den bredare krets av personer som blir behöriga att 

studera denna utbildning i och med de ändringar som föreslås. I förläng-

ningen berörs också de huvudmän inom skolväsendet som anställer lärare 

som har examen från denna utbildning samt de elever som får under-

visning av sådana lärare. 

De som främst berörs av förslaget om en mer flexibel grundlärarexamen 

som omfattar svenska som andraspråk och modersmål är lärosäten som 

anordnar en sådan utbildning och de studenter som utnyttjar denna nya 

utbildningsmöjlighet. I förlängningen berörs också de huvudmän inom 

skolväsendet som anställer lärare som har examen från denna utbildning 

samt de elever som får undervisning i dessa ämnen. Lärosätenas kursutbud 

berörs även av förslaget om ändrade behörighetsregler i svenska som an-

draspråk och modersmål. De lärare som vill studera för att få utökad behö-

righet i dessa ämnen berörs också av förslaget.  

Konsekvenser för lärosäten med examenstillstånd för lärar- och 
förskollärarutbildning 

Förslaget om en ny förordning om utbildning till lärare och förskollärare, 

samt följdändringarna i högskoleförordningen och andra förordningar, 

väntas leda till att lärosätena fortsätter utveckla utbildningen i de delar som 

berörs av förslagen. Förslaget om fler lärarledda timmar i lärar- och 

förskollärarutbildningen kan innebära att lärosätena får avsätta ökade 

resurser till denna utbildning. Det kan i så fall få konsekvenser för lärosä-

tenas interna fördelning av resurser till övriga utbildningar. 
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 Förslaget om en försöksverksamhet med en kortare kompletterande 

pedagogisk utbildning väntas leda till att de lärosäten som får i uppdrag att 

genomföra denna verksamhet utvecklar en utbildning i enlighet med den 

förordning som reglerar utbildningen. Det innebär att utbildningsinne-

hållet behöver anpassas och att kurser behöver utvecklas eller modifieras. 

Lärosätena behöver även i övrigt organisera för att utbildningen ska kunna 

genomföras. Undervisningen kan behöva fördelas och samordnas mellan 

olika lärosäten inom ramen för uppdraget.  

Förslaget om ändringar i regleringen av nuvarande kompletterande 

pedagogisk utbildning väntas leda till att lärosätena förändrar antagningen 

till denna utbildning i enlighet med de ändringar som föreslås. Genom 

ändringarna förväntas fler personer antas till utbildningen, som därmed 

ökar i volym. Förslaget väntas även leda till att lärosätena organiserar 

nuvarande kompletterande pedagogiska utbildning så att studenterna ska 

kunna fullgöra ett självständigt arbete (examensarbetet) inom ramen för 

utbildningen. Förslaget om att i den kompletterande pedagogiska utbild-

ningen för forskarutbildade ta bort kravet på ett självständigt arbete 

innebär att berörda lärosäten behöver planera om utbildningens upplägg.   

Förslaget om en mer flexibel grundlärarexamen som omfattar svenska 

som andraspråk och modersmål innebär att de lärosäten som anordnar 

grundlärarutbildning behöver ta ställning till om utbildning till en sådan 

examen ska erbjudas. Här bör understrykas att förändringen innebär en 

möjlighet för lärosätena, men inte en skyldighet. För de lärosäten som vill 

erbjuda en grundlärarexamen som omfattar svenska som andraspråk eller 

modersmål kan det krävas en omställningsperiod för att få utbildningen på 

plats.  

Förslaget om förändrade krav för undervisningsbehörighet i svenska 

som andraspråk till att omfatta 15 högskolepoäng för en lärare som samti-

digt är behörig i svenska kan kräva att kompletterande kurser i svenska 

som andraspråk utvecklas. På samma sätt kan förslaget om ändrade krav 

för undervisningsbehörighet i modersmål med fokus på språkdidaktik 

erbjuda möjligheter att utveckla nya kurser som studenter med olika mo-

dersmål kan läsa tillsammans för att uppnå behörighet som modersmålslä-

rare. En sådan utveckling kan också innebära förändringar av kurs-

innehållet för ämneslärarutbildningen i modersmål. 

Konsekvenser för huvudmän inom skolväsendet 

Förslaget om en ny förordning om utbildning till lärare och förskollärare, 

samt följdändringarna i högskoleförordningen med flera förordningar, 

bedöms, tillsammans med förslaget om fler lärarledda timmar i lärar- och 

förskollärarutbildningen, få positiva konsekvenser för huvudmän inom 

skolväsendet. Detta eftersom förslagen sammantaget avser att öka 

kvaliteten i utbildningen, vilket innebär att de lärare och förskollärare som 

har en examen från denna utbildning och anställs i skolväsendet kommer 

att vara ännu bättre förberedda för sitt yrke. Några förslag berör den 

samverkan mellan skolhuvudmän och lärosäten som är en förutsättning för 

en utbildning av hög kvalitet. Förslagen rör till exempel en 

vidareutveckling av den verksamhetsförlagda utbildningen, som är en del 

av utbildningen där samverkan mellan skolhuvudmän och lärosäten är 

extra viktig. I denna del föreslås bland annat att samtliga lärosäten ska ha 
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verksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. Förslagen rör också 

en struktur på lärosätena för att underlätta samverkan kring utbildningen 

och forskning med anknytning till utbildningen. Ett förslag avser att 

lärosätena ska sträva efter att inkludera särskilt yrkesskickliga lärare från 

skolväsendet i lärar- och förskollärarutbildningen. Förslaget förutsätter att 

skolhuvudmännen ger yrkesverksamma lärare och förskollärare möjlighet 

att medverka i sådan utbildning.  

För att få fler behöriga lärare i skolväsendet, och även kunna ersätta da-

gens obehöriga lärare, föreslås en tidsbegränsad försöksverksamhet med 

en kortare kompletterande pedagogisk utbildning till grundlärare eller 

ämneslärare. Förslaget innebär att den som får en grundlärarexamen efter 

utbildningen kommer att vara behörig att undervisa i en av två ämnes-

kombinationer, antingen i svenska, engelska och samhällsorienterande 

ämnen (SO) eller i matematik, teknik och naturorienterande ämnen (NO). 

Det betyder att denna grundlärare inte kommer att ha samma ämnesbredd 

som den grundlärare som följt den reguljära lärarutbildningen. Samtidigt 

utgör ämnet svenska hälften av undervisningstiden i de aktuella 

årskurserna och ämnet matematik utgör en tredjedel av tiden. 

Bedömningen är därför att dessa grundlärare kommer att vara an-

ställningsbara, i likhet med de lärare som har en äldre examen med en mer 

begränsad behörighet. Förslaget innebär också att den som får en ämnes-

lärarexamen efter utbildningen i de flesta fall kommer att vara behörig att 

undervisa i enbart ett ämne. Denna ämneslärare kommer därmed att ha en 

mer begränsad behörighet än den ämneslärare som följt den reguljära lä-

rarutbildningen som ger behörighet i två eller tre ämnen. Samtidigt visar 

statistiken att de flesta ämneslärare som genomgått dagens kompletterande 

pedagogiska utbildning också blir behöriga i enbart ett undervisnings-

ämne. Bedömningen är därför att dessa ämneslärare kommer att vara 

anställningsbara. Dessa grundlärare och ämneslärare kommer även kunna 

ansöka om utökad behörighet hos Skolverket när det finns grund för det. 

Sammantaget väntas förslaget leda till att skolhuvudmännen kommer att 

kunna anställa fler behöriga grundlärare och ämneslärare. 

Ytterligare ett förslag som förväntas leda till fler ämneslärare är de änd-

ringar som föreslås i den reglering som styr nuvarande kompletterande 

pedagogiska utbildning.  

Förslaget om ändringar i grundlärarexamen så att fler kan få undervis-

ningsbehörighet i svenska som andraspråk eller modersmål bedöms på sikt 

öka skolhuvudmännens tillgång till behöriga lärare i svenska som andra-

språk och modersmål. Det tar dock tid att få effekt av en sådan förändring 

av grundlärarutbildningen. Samtidigt kan förslaget leda till färre behöriga 

lärare inom SO samt NO och teknik i årskurs 4–6 om studenter i stället 

väljer något av de nya ämnena. Under läsåret 2018/19 examinerades totalt 

670 lärare med inriktning mot grundskolans årskurs 4–6. Av dessa hade 

290 inriktning mot NO och teknik och 290 hade inriktning mot SO 

(Nybörjare och examinerade på lärarutbildning. Statistisk analys, UKÄ 

2020-03-17). En betydligt färre andel valde ett eller två praktiska eller 

estetiska ämnen eller idrott och hälsa. Snarare är en trolig konsekvens att 

fler studenter kan lockas att studera till grundlärare när utbildningen kan 

ge ett ökat fokus mot språkstudier. När det gäller frågan om anställ-

ningsbarhet för de lärare som väljer bort SO eller NO/teknik i årskurs 4–6 

är bedömningen att denna lärargrupp kommer att vara eftertraktad på 
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 arbetsmarknaden eftersom bristen på behöriga lärare i svenska som 

andraspråk liksom i modersmål är omfattande. Det kan också konstateras 

att dessa lärare är behöriga i svenska och matematik, vilket är de i särklass 

största ämnena i grundskolans tidigare årskurser.  

Konsekvenser för studenter 

De förslag som rör en ny förordning om utbildning till lärare och 

förskollärare, samt följdändringarna i högskoleförordningen med flera för-

ordningar, och fler lärarledda timmar i lärar- och förskollärarutbildningen 

väntas leda till en utbildning av högre kvalitet för studenterna. Förslagen 

innebär en tydligare styrning av utbildningens innehåll med bland annat 

krav på fler timmar lärarledd undervisning. 

Förslaget om en försöksverksamhet med en kortare kompletterande 

pedagogisk utbildning kommer underlätta för den som har en tidigare 

högskoleutbildning och vill ställa om till läraryrket. För den som väljer att 

söka studiemedel för att finansiera studierna kommer ett eventuellt 

studielån inte att behöva vara så omfattande eftersom utbildningen föreslås 

vara ettårig och det också ska finnas möjlighet att få det högre 

bidragsbeloppet för den som läser denna utbildning. En kortare 

kompletterande pedagogisk utbildning innebär att man kan ställa om till 

läraryrket på kortare tid samtidigt som det ställer krav på studenterna. 

Denna grupp studenter har dock en tidigare studievana och bedöms därför 

klara av det. I sammanhanget kan vikten av en god introduktion i läraryrket 

understrykas. Eftersom utbildningen föreslås leda till grundlärar- eller äm-

neslärarexamen kommer den som genomfört utbildningen att ha samma 

möjligheter att till exempel gå en påbyggnadsutbildning till speciallärare 

eller specialpedagog som den som följt ett reguljärt utbildningsprogram. 

Förslaget om ändringar i nuvarande kompletterande pedagogiska 

utbildning kommer underlätta för den som har tidigare ämnesstudier från 

högskolan att antas till utbildningen. Möjligheten att kunna skriva ett 

självständigt arbete inom ramen för den kompletterande pedagogiska 

utbildningen bedöms också som positivt för den enskilde studenten.  

För studenter som är intresserade av att undervisa i svenska som andra-

språk och modersmål kommer förslaget om en grundlärarutbildning som 

omfattar dessa ämnen att innebära bättre möjligheter att bli behörig lärare 

i något av dessa ämnen. 

Konsekvenser för lärare och förskollärare i skolväsendet 

Två av de förslag som tas in i den nya förordningen om utbildning till 

lärare och förskollärare bedöms få konsekvenser för de lärare och 

förskollärare som redan är verksamma i skolväsendet. Det ena förslaget 

avser uppdraget som handledare under den verksamhetsförlagda 

utbildningen. En bestämmelse föreslås om att lärosätena ska anordna 

handledarutbildning för de lärare som är handledare under den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Det föreslås också finnas 

högskolelärare som ger handledarna stöd för bedömning av studenter 

under den verksamhetsförlagda utbildningen. Dessa förslag väntas ha 

positiva konsekvenser för de lärare och förskollärare som är handledare i 

sina verksamheter. Därutöver föreslås lärosätena sträva efter att särskilt 
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yrkesskickliga lärare och förskollärare används i den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Förslaget väntas förbättra möjligheten för dessa lärare att 

medverka i sådan utbildning. 

Det andra förslaget innebär att en bestämmelse införs om att lärosätena 

ska sträva efter att inkludera särskilt yrkesskickliga lärare från skolväsen-

det i utbildning till lärare och förskollärare. Detta är möjligt redan i dag, 

och det förekommer också. Sådana lärare kan till exempel anställas i hög-

skolan för en begränsad tid, så kallade adjungerade lärare (4 kap. 9 § hög-

skoleförordningen). Den nya regleringen väntas innebära att det blir aktu-

ellt för fler lärare och förskollärare att medverka i lärar- och förskollärar-

utbildningen, under förutsättning att möjligheten erbjuds.  

Förslaget om en justering av kraven på undervisningsbehörighet i 

svenska som andraspråk och modersmål kommer att underlätta för de lä-

rare som redan har en behörighetsgivande examen att studera för utökad 

behörighet i svenska som andraspråk och modersmål.  

Förslagen som syftar till att få fler behöriga lärare genom en försöks-

verksamhet med en kortare kompletterande pedagogisk utbildning och 

ändringar i befintlig kompletterande pedagogisk utbildning bedöms på sikt 

också vara positiva för yrkesverksamma lärare, då de förväntas leda till att 

de får fler behöriga kollegor.  

Sammantaget bedöms förslagen i promemorian vara positiva för lärare 

och förskollärare i skolväsendet.  

Konsekvenser för barn, elever och deras familjer 

De förslag som rör en ny förordning om utbildning till lärare och 

förskollärare, samt följdändringarna i högskoleförordningen med flera för-

ordningar, och fler lärarledda timmar i lärar- och förskollärarutbildningen 

syftar till att öka kvaliteten i utbildningen. För barn, elever och deras fa-

miljer innebär det att blivande lärare kommer att vara ännu bättre förbe-

redda för sitt yrke och därmed kan förändringen komma nyss nämnda per-

soner till godo.  

Förslagen om en kortare kompletterande pedagogisk utbildning och om 

ändringar i nuvarande kompletterande pedagogisk utbildning syftar till att 

öka antalet behöriga lärare i skolväsendet. Det innebär att sannolikheten 

för att eleverna ska undervisas av behöriga grundlärare eller ämneslärare i 

skolan ökar. Därmed höjs kvaliteten på undervisningen i skolan, vilket 

ytterst får positiva konsekvenser för elevernas resultat.  

 Detsamma gäller förslaget om justeringar i grundlärarexamen så att fler 

lärare kan få behörighet i ämnena svenska som andraspråk eller moders-

mål. För eleverna innebär det att sannolikheten att undervisas av en behö-

rig lärare i ämnena svenska som andraspråk och modersmål ökar. Därmed 

höjs kvaliteten på undervisningen i dessa ämnen, vilket ytterst får positiva 

konsekvenser för elevernas resultat.  

Konsekvenser i fråga om jämställdhet mellan kvinnor och män  

De förslag som rör en ny förordning om utbildning till lärare och för-

skollärare, samt följdändringarna i högskoleförordningen med flera för-

ordningar, fler lärarledda timmar i lärar- och förskollärarutbildningen, en 

försöksverksamhet med kortare kompletterande pedagogisk utbildning 
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 och ändringar i regleringen av nuvarande kompletterande pedagogisk 

utbildning bedöms inte ha någon särskild betydelse i fråga om jämställdhet 

mellan kvinnor och män, utan bedöms vara positiva för såväl kvinnliga 

som manliga studenter. Den föreslagna förändringen av grundlärarexamen 

(avseende svenska som andraspråk och modersmål) bedöms inte heller ha 

vare sig positiva eller negativa konsekvenser ur ett jämställdhets-

perspektiv. Sammantaget bedöms samtliga förslag ge förbättrade möjlig-

heter för både kvinnor och män. 

Integrationspolitiska konsekvenser 

De förslag som rör lärar- och förskollärarutbildningen, en försöksverksam-

het med kortare kompletterande pedagogisk utbildning och ändringar i 

regleringen av nuvarande kompletterande pedagogisk utbildning bedöms 

inte ha några särskilda integrationspolitiska konsekvenser. Förslaget att bli 

behörig i svenska som andraspråk eller modersmål inom ramen för en 

grundlärarutbildning bör däremot få stora positiva konsekvenser ur ett 

integrationspolitiskt perspektiv. Först och främst är det gynnsamt att få fler 

behöriga lärare i svenska som andraspråk och modersmålslärare eftersom 

många elever har ett annat modersmål än svenska. Det skapar goda förut-

sättningar för elever att utveckla sin språkliga förmåga och i förlängningen 

kunskaper i svenska, vilket är grunden för delaktighet i samhället. Bedöm-

ningen är att en grundlärarutbildning med möjlighet att bli behörig mo-

dersmålslärare kan få personer som flyttat till Sverige senare i livet att på-

börja en sådan utbildning. Det bidrar till att skapa arbete i skolan för denna 

grupp och ta tillvara deras kompetens.  

Konsekvenser för Sveriges internationella åtaganden och 
förhållandet till EU-rätten 

Förslagen bedöms inte ha några konsekvenser för Sveriges internationella 

åtaganden. En särskild bedömning har i avsnitt 7.2 gjorts i förhållande till 

åtagandena i konventionen om erkännande av bevis avseende högre 

utbildning i Europaregionen den 11 april 1997 när det gäller den särskilda 

reglering som ska gälla för personer med utländsk examen. Utifrån denna 

bedömning av bestämmelsen och förslagen i övrigt får Sveriges åtaganden 

anses uppfyllda.  

Nyss nämnda bestämmelse har även bedömts utifrån förenligheten med 

EU-rätten i avsnitt 7.2. Bestämmelsen har bedömts uppfylla kraven som 

ställs på Sverige även i EU-rätten. Även i övrigt får förslagen i denna 

promemoria anses förenliga med EU-rätten och inte få några konsekvenser 

för samarbetet inom unionen.  

Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen 

Förslagen bedöms inte ha några konsekvenser för den kommunala själv-

styrelsen. 

Konsekvenser för företag 

Förslagen bedöms inte har några särskilda konsekvenser för enskilda hu-

vudmän inom skolväsendet som är företag. Den generella tillgången på 
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grundlärare och ämneslärare kommer att öka för både offentliga och en-

skilda skolhuvudmän, liksom den specifika tillgången på behöriga grund-

lärare i modersmål och svenska som andraspråk.  

Ekonomiska konsekvenser 

Flera förslag med anknytning till den nya förordningen om utbildning till 

lärare och förskollärare, samt följdändringarna i högskoleförordningen 

med flera förordningar, gäller redan enligt nuvarande ordning. De helt nya 

förslag som föreslås utgår från olika satsningar som antingen pågår eller 

nyligen har permanentats. Det har till exempel avsatts medel för 

verksamhet med övningsskolor och övningsförskolor vid samtliga lä-

rosäten med lärar- och förskollärarutbildning och för förbättrade möjlig-

heter till verksamhetsförlagd utbildning vid distansstudier (Regleringsbrev 

för budgetåret 2020 avseende anslag 2:64 inom utgiftsområde 16 

Utbildning och universitetsforskning, prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, s. 240–

242). Vidare har den särskilda höjningen av ersättningsbeloppen för 

utbildningsområdena Undervisning (dvs. den utbildningsvetenskapliga 

kärnan) och Verksamhetsförlagd utbildning permanentats från 2020. 

Höjningen ska användas för att införa fler lärarledda timmar i utbildningen 

(prop. 2019/20:1 utg.omr. 16). Sammantaget bedöms därför att änd-

ringarna i den nya förordningen och fler lärarledda timmar i lärar-

utbildningen kan genomföras inom ramen för befintliga anslag.  

Avsikten är att uppdraget att anordna den försöksverksamhet med en 

kortare kompletterande pedagogisk utbildning som föreslås ska ges till 

flera lärosäten. Sedan tidigare har medel avsatts för att öka antalet utbild-

ningsplatser inom den reguljära lärarutbildningen och den kompletterande 

pedagogiska utbildningen, och lärosätena har fått möjlighet att ompriori-

tera medlen mellan de olika examensinriktningarna (prop. 2019/20:1 

utg.omr. 16, s. 172). Därutöver har ytterligare särskilda medel avsatts för 

fler utbildningsplatser inom kompletterande pedagogisk utbildning 2021–

2024 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, s. 149 och 151). Bedömningen är där-

för att försöksverksamheten kan genomföras inom ramen för befintliga an-

slag, liksom det ökade antal studenter som väntas bli följden av de änd-

ringar som föreslås i reglerna för nuvarande kompletterande pedagogisk 

utbildning och i grundlärarexamen. 

Sammanfattningsvis bedöms samtliga förslag i denna promemoria end-

ast innebära marginellt ökade kostnader vilka ska finansieras inom berörda 

lärosätens befintliga ekonomiska ramar.  

Ekonomiska konsekvenser för Universitets- och högskolerådet 

Universitets- och högskolerådet bör få ett par uppdrag med anknytning till 

den försöksverksamhet med en kortare kompletterande pedagogisk 

utbildning som föreslås. Myndigheten föreslås få i uppdrag att rikta och 

samordna information om denna utbildning inom ramen för sitt nuvarande 

uppdrag att informera om vägar till lärar- och förskolläraryrkena inklusive 

olika utbildningsalternativ. Myndigheten föreslås också få meddela före-

skrifter som rör antagningen till försöksverksamheten. Därutöver är 

Universitets- och högskolerådet ett av två alternativa förslag till myndighet 

som är lämplig att samordna försöksverksamheten. Uppgiften att meddela 

föreskrifter och ett eventuellt uppdrag att samordna försöksverksamheten 
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 innebär endast marginellt ökade kostnader och ska därför finansieras inom 

ramen för myndighetens befintliga anslag.  

Konsekvenser för studiestödet 

Studiemedel består av studiebidrag och studielån. Den som i dag studerar 

på kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen 

kan få studiebidrag med ett högre belopp. Även den som studerar mot 

grundlärarexamen inom ramen för kompletterande pedagogisk utbildning 

föreslås vara berättigad till det högre bidragsbeloppet. Ökningen av antalet 

studerande med det högre bidragsbeloppet kommer rymmas inom ramen 

för anvisade medel.
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Huvudområdesgrupper och huvudområden för 

generella examina 

 
Källa: Ladok 
 

Huvudområdesgrupp Huvudområden 

Arkitektur Arkitektur 

Arkitektur, med fördjupning i avancerad arkitektonisk 
gestaltning 

Arkitektur, med fördjupning i bebyggelsevård 

Arkitektur, med fördjupning i Human Shelter - urbana 
rum 

Arkitektur, med fördjupning inom hållbar 
stadsgestaltning 

Arkitektur, med fördjupning i spatiala experiment 

Arkitektur och teknik 

Biologi Biodiversitet och bevarandebiologi 

Biodiversitet och systematik 

Bioinformatik 

Biologi 

Biologi med fördjupning i akvatisk ekologi 

Biologi med fördjupning i bevarandebiologi och naturvård 

Biologi med fördjupning i ekologi 

Biologi med fördjupning i marinbiologi 

Biologi med fördjupning i växtbiologi 

Biologi med fördjupning i växtekologi 

Biologi med fördjupning i zooekologi 

Biologi med inriktning mot biodiversitet och systematik 

Biovetenskap 

Ekologi och biodiversitet 

Etologi 

Evolutionsbiologi 

Genetisk och molekylär växtbiologi 

Kognitiv neurovetenskap 

Molekylärbiologi 

Marinbiologi 

Marin biologi 

Neurokemi med molekylär neurobiologi 

Systembiologi 

Toxikologi 

Bioteknik Bioenergiteknik 

Bioinformatik 

Bioteknik 

Kemisk biologi 

Molekylär bioteknik 

Molekylära livsvetenskaper 

Teknisk biologi 
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Bilaga 1 Tillämpad bioteknik 

Byggteknik Byggnadsteknik 

Byggteknik 

Byggteknik inriktning förnybar energi 

Energi- och miljöeffektiva byggnader  

Datateknik Datalogi 

Datalogi och datateknik 

Datateknik 

Datorsystemteknik 

Datorteknik 

Inbyggda system 

Informationsteknik 

Mikrodatorteknik 

Programvaruteknik  

Signalbehandling 

Systemteknik 

Ekonomisk historia Demografi 

Ekonomisk demografi 

Ekonomisk historia 

Ekonomi och samhälle 

Elektronik Elektronik 

Elektroteknik Elektronikkonstruktion 

Elektroteknik 

Kommunikationssystem 

Energiteknik Energi- och inneklimatteknik 

Energi- och materialåtervinning 

Energi- och miljöteknik 

Energi- och miljöteknologi 

Energisystem 

Energisystemteknik 

Energiteknik 

Förnybar elproduktion 

Hållbar energiomställning 

Hållbar energiteknik 

Miljö- och energisystem 

Solenergiteknik 

Vindkraftprojektering 

Engelska Engelska 

Engelska med specialisering i engelsk 
litteraturvetenskap 

Engelska med specialisering i engelsk språkvetenskap 

Engelskspråkig litteratur 

Språk och språkvetenskap med specialisering i engelska 

Tillämpad engelsk lingvistik 

Filosofi Evidensbasering 

Filosofi 

Logik 
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Praktisk filosofi 

Teoretisk filosofi 

Vetenskapsteori 

Fordons- och farkostteknik Flygteknik 

Franska Franska 

Språk och språkvetenskap med specialisering i franska 

Fysik Astrofysik 

Astronomi 

Beräkningsfysik 

Fysik 

Fysik med inriktning mot datorstödd fysikalisk mätteknik 

Fysik med inriktning mot komplexa adaptiva system 

Fysik med inriktning mot materialfysik och biologiska 
system 

Geofysik 

Medicinsk strålningsfysik 

Radiofysik 

Synkrotronljusbaserad vetenskap 

Teoretisk fysik 

Företagsekonomi Accounting 

Affärssystem 

Ekonomi med IT 

Entreprenörskap 

Företagsadministration  

Företagsekonomi 

Företagsekonomisk analys 

Företagsekonomi med fördjupning i företagsfinansiering 

Företagsekonomi med fördjupning i globalisering, 
varumärken och konsumtion 

Företagsekonomi med fördjupning i internationell 
strategisk ledning 

Företagsekonomi med fördjupning i internationell 
marknadsföring och varumärken 

Företagsekonomi med fördjupning i ledarskap, kunskap 
och förändringsprocesser 

Företagsekonomi med fördjupning i redovisning och 
ekonomistyrning 

Företagsekonomi med fördjupning i redovisning och 
finansiell kommunikation 

Företagsekonomi med fördjupning i redovisning och 
finansiering 

Företagsekonomi med fördjupning i redovisning och 
revision 

Industrial Management 

Innovation, entreprenörskap och management 

International business 

Internationellt företagande 

Internationell företagsekonomi 

Kostekonomi 
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Bilaga 1 Ledarskap 

Marketing and Consumption 

Management 

Marknadsföring 

Redovisning 

Technology Management 

Textilekonomi 

Transportekonomi och materialadministration 

Geografi Geografi 

Landskapsvetenskap 

Geografisk informationsteknik Geografisk informationsvetenskap 

Geografisk infovetensk o fjärranalys, modellering 

Geografiska informationssystem (GIS) 

Geospatial informationsvetenskap 

Geomatik 

Kart- och mätningsteknik 

Mät- och kartteknik 

Tillämpad geografisk informationsteknologi 

Geovetenskap och natur-
geografi 

Geologi 

Geologiska vetenskaper 

Geokemi 

Geomatik 

Geovetenskap 

Geovetenskap/Naturgeografi 

Hydrologi 

Marin geologi 

Marin geovetenskap 

Meteorologi 

Meteorologi, oceanografi och klimat 

Naturgeografi 

Naturgeografi och ekosystemanalys 

Naturgeografi och ekosystemvetenskap 

Naturgeografi och kvartärgeologi 

Naturresursteknik 

Oceanografi 

Grekiska Antik grekiska 

Grekiska 

Grekiska och bysantinologi  

Språk och språkvetenskap med specialisering i grekiska 

Historia Afrikanska studier 

Assyriologi 

Egyptologi  

Historia 

Historia med inriktning mot militärhistoria 

Historisk arkeologi 

Historiska studier 

Historiska studier - specialisering i historia 
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Industriell ekonomi, organisa-
tion och ledning 

Industriell ekonomi 

Industriell ekonomi och management 

Industriell ekonomi och organisation 

Industriell organisation 

Industriell organisation och ekonomi 

Industriell projektledning 

Industriell teknik 

Kvalitetsledning 

Kvalitetsteknik 

Processindustriledning 

Produktionssystem 

Systemekonomi 

Journalistik Journalistik 

Journalistik med inriktning mot undersökande journalistik 

Juridik och rättsvetenskap Affärsjuridik 

Affärsrätt 

Design och Innovation Law 

Europeisk ekonomisk rätt 

Europeisk handelsrätt 

Europeisk immaterialrätt 

Europeisk och internationell handelsrätt 

Europeisk och internationell skatterätt 

Folkrätt 

Handelsrätt 

Internationell handelspolicy och regelverk för handel 

Internationell kommersiell skiljedomsrätt  

Juridik 

Juridik med inriktning folkrätt 

Miljörätt  

Offentlig rätt 

Rättssociologi 

Rättsvetenskap 

Sjörätt 

Skatterätt 

Kemi Analytisk kemi 

Humanekologi 

Kemi 

Kemi med inriktning mot läkemedelskemi 

Kemi med inriktning mot organisk kemi och 
läkemedelskemi 

Kemiteknik 

Läkemedelskemi 

Materialkemi 

Miljökemi 

Nanokemi 

Organisk kemi 

Peptid- och proteinkemi 

Proteinvetenskap 
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Bilaga 1 Kemiteknik Kemi och kemiteknik 

Kemisk teknologi 

Kemiteknik 

Kemiteknik med fysik 

Miljö- och processteknik 

Polymerteknik 

Kultur-, samhälls-, och 
ekonomisk geografi 

Ekonomisk geografi 

Kulturgeografi 

Samhällsgeografi 

Samhälls- och kulturanalys 

Samhällsplanering 

Kulturvetenskap ABM: Kommunikation av information och kultur i arkiv, 
bibliotek och museer 

ABM: kommunikation av information och kultur i arkiv, 
bibliotek och museer med specialisering i bokhistoria 

ABM: kommunikation av information och kultur i arkiv, 
bibliotek och museer med specialisering i museologi 

Barn- och ungdomskultur 

Bok- och bibliotekshistoria 

Globala studier av kultur och samhälle 

Kultur och medier 

Kulturarv 

Kulturarvsstudier 

Kultur- och samhällsanalys 

Kulturpedagogik 

Kulturstudier 

Kulturvetenskap 

Kulturvetenskap med samtidsinriktning 

Kulturvetenskaper med specialisering i 
kulturadministration 

Kulturvetenskaper med specialisering i bokhistoria 

Kulturvetenskaper med specialisering i digitala kulturer 

Kulturvetenskaper med specialisering i förlags- och 
bokmarknadskunskap 

Kulturvetenskaper med specialisering i humanistisk 
informatik 

Kulturvetenskaper med specialisering i intermediala 
studier 

Kulturvetenskaper med specialisering i modevetenskap 

Kulturvetenskaper 

Museologi 

Språk och kulturstudier 

Tillämpad kulturanalys 

Visual Culture 

Lantmäteri Lantmäteriteknik 

Latin Latin 

Språk och språkvetenskap med specialisering i latin 

Litteraturvetenskap Barn- och ungdomslitteratur 



  

  

Bilaga 1 

186 

Drama-teater-film 

Litteratur-Kultur-Medier 

Litteratur-Kultur-Medier med specialisering i allmän 
litteratur 

Litteratur-Kultur-Medier med specialisering i 
allmän/skandinavisk litteratur 

Litteratur-Kultur-Medier med specialisering i barn- och 
ungdomslitteratur 

Litteratur-Kultur-Medier med specialisering i 
engelskspråkig litteratur 

Litteratur-Kultur-Medier med specialisering i 
franskspråkig litteratur 

Litteratur-Kultur-Medier med specialisering i 
jiddischlitteratur Litteratur-Kultur-Medier med 
specialisering i rysk litteratur 

Litteratur-Kultur-Medier med specialisering i 
skandinaviska studier 

Litteratur-Kultur-Medier med specialisering i 
spanskspråkig litteratur 

Litteratur-Kultur-Medier med specialisering i tyskspråkig 
litteratur 

Litteraturvetenskap 

Litteraturvetenskap: kultur och medier 

Litteraturvetenskap med specialisering i barnlitteratur 

Manusförfattande för film, TV och nya medier 

Maskinteknik Bearbetningsteknik 

Industriell organisation och ekonomi 

Maskininlärning, system och reglerteknik 

Maskinteknik 

Produktionsteknik 

Teknisk design 

Matematik Beräkningsteknik 

Finansiell matematik 

Försäkringsmatematik 

Matematik 

Matematik med fördjupning i numerisk analys 

Matematik med inriktning mot problemlösning 

Matematik/Tillämpad matematik 

Matematiska vetenskaper  

Matematisk statistik 

Optimeringslära 

Tillämpad matematik 

Materialvetenskap och 
materialteknik 

Material och produktutveckling 

Materialteknik 

Materialvetenskap 

Medicinska tekniker Audiologi 

Biomedicinsk metodik och teknologi 

Medicinsk nuklidteknik  

Medicinsk strålningsfysik 
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Bilaga 1 Medicinsk strålningsvetenskap med inriktning mot 
medicinsk strålningsfysik 

Medicinsk strålningsvetenskap med inriktning mot 
strålskydd 

Medicinteknik 

Optometri 

Ortopedteknik 

Radiografi 

Miljöteknik Miljöteknik 

Vattenkvalitetsbedömning 

Miljövetenskap Ekologi 

Hållbar utveckling  

Miljöanalys och miljöförvaltning 

Miljöarbete ur ett management- och policyperspektiv 

Miljövetenskap 

Miljövetenskap med inriktning mot atmosfärsvetenskap 

Miljövetenskap med inriktning mot atmosfärsvetenskap, 
klimat och ekosystem 

Miljövetenskap med inriktning mot ekotoxikologi 

Miljövetenskap med inriktning mot miljö- och hälsoskydd 

Miljövetenskap med inriktning mot problemlösning 

Miljövetenskap med inr mot uthålligt företagande 

Miljö- och hållbarhetsvetenskap 

Miljö- och hälsoskydd 

Miljö- och naturresursförvaltning 

Miljövetenskap 

Miljövetenskap med fördjupning i tillämpad 
klimatstrategi 

Miljövård och fysisk planering 

Social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling 

Vatten i natur och samhälle 

Molekylärbiologi Mikrobiologi 

Molekylär biofysik 

Molekylära livsvetenskaper 

Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna 

Molekylärbiologi 

Molekylärbiologi med fördjupning i medicinsk biologi 

Molekylärbiologi med fördjupning i mikrobiologi 

Molekylärbiologi med fördjupning i molekylär genetik och 
bioteknik 

Molekylärbiologi med inriktning mot genomik och 
systembiologi 

Nationalekonomi Accounting and Financial Management 

Economics 

Ekonometri 

Ekonomisk tillväxt, innovationer och rumslig dynamik 

Ekonomisk utveckling 

Ekonomisk utveckling och tillväxt 
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Finance 

Finans 

Finansiell ekonomi 

Hälsoekonomi 

Innovation och global hållbar utveckling 

Innovation och rumslig dynamik 

Internationell ekonomi med fokus på Kina 

Nationalekonomi 

Nationalekonomi/forskningsmetodik 

Produktutveckling Biomekanik 

Integrerad produktutveckling 

Produkt- och processutveckling 

Produktrealisering 

Produktutveckling 

Produktutveckling och innovationsledning 

Teknisk design 

Teknisk produkt- och produktionsframtagning 

Psykologi Arbets- och organisationspsykologi 

Kognitionsvetenskap 

Kognitiv psykologi 

Miljöpsykologi 

Missbruks- och beroendevetenskap med inriktning mot 
psykologi 

Psykologi 

Psykologi med inriktning mot arbets- och 
organisationspsykologi 

Psykologi med inriktning mot missbrukspsykologi 

Psykologi med inriktning mot samhällspsykologi 

Psykologi med inriktning mot sexologi 

Socialpsykiatri  

Teknisk psykologi 

Tillämpad psykologi 

Religionsvetenskap och teologi Bibelvetenskap 

Diakoni 

Judaistik 

Kyrko- och missionsstudier 

Religionshistoria 

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap 

Religionsvetenskap/kunskap 

Religionsvetenskap 

Religionsvetenskap med specialisering i 
migrationsvetenskap 

Religionsvetenskap med specialisering i etik 

Religionsvetenskap med specialisering i islamologi 

Religionsvetenskap med specialisering i judaistik 

Religionsvetenskap med specialisering i 
religionsbeteendevetenskap 

Religionsvetenskap med specialisering i religionsfilosofi 
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Bilaga 1 Religionsvetenskap med specialisering i religionshistoria 

Religionsvetenskap och teologi 

Religionsvetenskap och teologi med specialisering i 
bibelvetenskap 

Religionsvetenskap och teologi med specialisering i 
kyrko- och missionsstudier 

Religionsvetenskap och teologi med specialisering i 
religionshistoria och religionsbeteendevetenskap 

Religionsvetenskap och teologi med specialisering i tros- 
och livsåskådningsvetenskap 

Religious Roots of Europe 

Teologi 

Teologi med specialisering i Gamla testamentets exegetik 

Teologi med specialisering i kyrkohistoria 

Teologi med specialisering i missionsvetenskap med 
ekumenik 

Teologi med specialisering i Nya testamentets exegetik 

Teologi med specialisering i praktisk teologi 

Teologi med specialisering i systematisk teologi 

Tros- och livsåskådningsvetenskap 

Rymdteknik Rymdteknik 

Samhällsbyggnadsteknik Restproduktteknik 

Samhällsbyggnad 

Samhällsbyggnadsteknik 

Samhällsplanering 

Vattenteknik 

Skogsvetenskap Skogshushållning 

Skogs- och träteknik 

Skogsvetenskap 

Sociologi Arbetsvetenskap 

Demografi 

Den praktiska kunskapens teori 

Praktisk kunskap 

Rättssociologi 

Sexologi 

Sociologi 

Sociologi med inriktning mot arbetsintegrerat lärande 

Sociologi med inriktning mot samhällsanalys 

Spanska Spanska 

Språk och språkvetenskap med specialisering i spanska 

Statistik Demografi 

Matematisk statistik 

Mikrodataanalys 

Statistik 

Statsvetenskap Internationella relationer 

Miljövetenskap med inriktning mot miljöpolitik 

Offentlig förvaltning 

Politologi 
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Samhällskunskap  

Statskunskap 

Statsvetenskap 

Statsvetenskap/kunskap 

Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och 
internationell samverkan 

Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och 
säkerhet 

Statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik 

Svenska/Nordiska Språk Nordiska språk 

Nusvenska 

Skandinavistik 

Språk och språkvetenskap med specialisering i 
svenska/nordiska språk 

Svenska 

Svenska med didaktisk inriktning 

Svenska med specialisering i språkkonsultarbete  

Svenska med specialisering i svenska som andraspråk 

Svenska med specialisering i svenska, språklig inriktning 

Svenska/nordiska språk  

Svenska som andraspråk 

Svenska språket 

Svenska språket med inriktning mot 
språkkonsultverksamhet 

Svenska - språk och litteratur 

Teknik Produktionsteknik 

Resursåtervinning 

Teknik 

Teknisk design 

Teknisk fysik och elektroteknik 

Teknologi 

Virtuell produktframtagning 

Teknisk fysik Teknisk fysik 

Teknisk fysik och elektroteknik 

Trä- och pappersteknik Skog och träteknik 

Träteknik 

Tyska Språk och språkvetenskap med specialisering i tyska 

Tyska 

Väg- och vattenbyggnad Underhållsteknik 

Väg- och vattenbyggnad 
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Bilaga 2 Studievägar inom grundlärarprogrammet med 

inriktning mot arbete i förskoleklass och i 

grundskolans årskurs 1–3  

 

Karlstads universitet 
Svenska 30 högskolepoäng 
Matematik 30 högskolepoäng 
Engelska 15 högskolepoäng  
Samhällsorienterande ämnen (SO) 22,5 högskolepoäng 
Naturorienterande ämnen (NO) och teknik 22,5 högskolepoäng 
Ett examensarbete om 30 högskolepoäng i något av ovanstående ämnesblock 

 

Göteborgs universitet 
Språk som kommunikativ resurs 15 högskolepoäng  
Svenska 30 högskolepoäng 
Matematik 30 högskolepoäng  
Engelska 15 högskolepoäng  
Samhällsorienterande ämnen (SO) 15 högskolepoäng 
Naturorienterande ämnen (NO) och teknik 15 högskolepoäng  
Två examensarbeten om 15+15 högskolepoäng 

 

Stockholms universitet 
Svenska 30 högskolepoäng 
Matematik 30 högskolepoäng 
Engelska 15 högskolepoäng 
Naturorienterande ämnen (NO) och teknik 15 högskolepoäng 
Samhällsorienterande ämnen (SO) 15 högskolepoäng 
Samhällsorienterande ämnen (SO) eller Naturorienterande ämnen (NO) och teknik  
15 högskolepoäng 
Examensarbete om 15+15 högskolepoäng 
 

Högskolan i Halmstad 
Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 75 högskolepoäng  
Svenska 30 högskolepoäng 
Matematik 30 högskolepoäng 
Engelska 15 högskolepoäng 
Naturorienterande ämnen (NO) 30 högskolepoäng (inklusive verksamhetsförlagd 
utbildning, VFU) 
Samhällsorienterande ämnen (SO) 30 högskolepoäng (inklusive verksamhetsförlagd 
utbildning, VFU) 
Examensarbeten om 15+15 högskolepoäng 



   

 

Remiss 
 
 
2021-01-15 
U2021/00301 
  
 

 
 

Utbildningsdepartementet 
Universitets- och högskoleenheten 

  

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Drottninggatan 16 
E-post: u.registrator@regeringskansliet.se 

 

Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan 

Remissinstanser 

Arvika kommun 

Borås kommun 

Centrala studiestödsnämnden 

Chalmers tekniska högskola AB 

Dals-Eds kommun 

Diskrimineringsombudsmannen 

Finspångs kommun 

Frantzwagner Sällskapet - Sinti Kettanepa 

Friskolornas riksförbund 

Fria förskolor FSO (Föräldrakooperativens Samverkansorganisation) 

Gnosjö kommun 

Gymnastik- och idrottshögskolan 

Gällivare kommun 

Göteborgs stad 
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Göteborgs universitet 

Hallsbergs kommun 

Hudiksvalls kommun 

Högsby kommun 

Högskolan i Borås 

Högskolan Dalarna 

Högskolan i Gävle 

Högskolan i Halmstad 

Högskolan Kristianstad 

Högskolan Väst 

Hörby kommun 

Idéburna skolors riksförbund 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering  

Järfälla kommun 

Karlskrona kommun 

Karlstads universitet 

Kungsbacka kommun 

Konstfack 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 

Kungl. Tekniska högskolan 

Ladokkonsortiet 
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Landsorganisationen i Sverige 

Linköpings universitet 

Linnéuniversitetet 

Luleå tekniska universitet 

Lunds universitet 

Lycksele kommun 

Lärarförbundet 

Lärarnas Riksförbund 

Malmö stad 

Mittuniversitetet 

Melleruds kommun 

Mullsjö kommun 

Mälardalens högskola 

Nora kommun 

Nykvarns kommun 

Nyköpings kommun 

Orsa kommun 

Riksdagens ombudsmän 

Riksförbundet Romer i Europa 

Roma Institutet 

Romano Pasos Research Centre 
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Sameskolstyrelsen 

Sametinget 

Sandvikens kommun 

Skolforskningsinstitutet 

Skolväsendets överklagandenämnd 

Skövde kommun 

Staffanstorps kommun 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Statens skolinspektion 

Statens skolverk 

Statistiska centralbyrån 

Stiftelsen Högskolan i Jönköping 

Stiftelsen Teach for Sweden 

Stockholms stad 

Stockholms konstnärliga högskola 

Stockholms universitet 

Storfors kommun 

Svalövs kommun 

Svenska Tornedalingars Riksförbund - Tornionlaaksolaiset (STR-T) 

Svenskt Näringsliv 

Sverigefinländarnas Delegation  
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Sveriges akademikers centralorganisation 

Sveriges jiddischförbund  

Sveriges Kommuner och Regioner 

Sveriges förenade studentkårer  

Sveriges Skolledarförbund 

Sveriges universitets- och högskoleförbund 

Södertörns högskola 

Tingsryds kommun  

Tjänstemännens Centralorganisation 

Trygghetsrådet 

Töreboda kommun 

Umeå universitet 

Universitetskanslersämbetet 

Universitets- och högskolerådet 

Uppsala universitet 

Älvkarleby kommun 

Örebro universitet 

Överklagandenämnden för högskolan 

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast  

den 15 april 2021. Svaren bör lämnas per e-post till 

u.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer U2021/00301 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 
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Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i promemorian.  

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

 

 

 

Eva Lenberg 

Rättschef 

 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 
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Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 
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Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Natalia Pérez Nyberg 
Handläggare 
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Datum 

2021-03-23 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2020-00152 3.5.4.0 
 

  

 

Yttrande över remiss: Skolbiblioteksprogram 2021-2024 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden tillstyrker Skolbiblioteksprogrammet 2021-2024.      

Ärendet i sin helhet 

Skolbiblioteksprogrammet anger riktning och  förhållningssätt om hur  

skolbiblioteken ska arbeta och utvecklas i  grundskolorna. Skolbiblioteken drivs 

av Kulturnämnden. Programmet har uppdaterats  för 2021-2024 i samverkan 

mellan förvaltningarna. Grundskolenämnden har fått programmet på remiss.  

Programmet fokuserar på de delar där bibliotekarierna har sin främsta 

kompetens och på att skolbiblioteken ska integreras i undervisningen. 

Programmet är indelat i följande rubriker: mötesplats, integrerad del av 

undervisningen, digital kompetens, värdera och använda information, 

språkutveckling och läsfrämjande, aktivitetsplan för skolbibliotek samt det 

systematiska kvalitetsarbetet. 

Grundskolenämnden anser att programmet är  mycket viktigt och att innehållet 

är välstrukturerat och relevant. Grundskolenämnden tillstyrker härmed 

programmet.               

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Skolbiblioteksprogrammet 2021-2024. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kulturnämnden. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Olof Berge Kleber  
Handläggare 
033 357627 
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Datum 

2020-12-07 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2020-00131 1.2.3.1 
 

  

 

Skolbiblioteksprogram 2021-2024 

Remissinstanser 

 

1. Grundskolenämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kulturnämnden senast 2021-03-01. 
Remissvaren skickas i elektronisk form till KN.diarium@boras.se  
gärna i både Word- och PDF-format och med filnamn som innehåller 
remissinstansens namn.  Ange diarienummer KUN 2020-00131 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer 
i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i 
det beslutsunderlag som presenteras för Kulturnämnden.  

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det 
remitterade ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). 
Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar skall alltid 
redovisas tillsammans med nämndens/styrelsens beslut.  

Separata protokollsutdrag skall inte sändas.  

 
Olof Berge-Kleber  
Handläggare/Bibliotekschef 
033 357627 
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Skolbiblioteksprogram 2021–2024 
Inledning
 I Borås Stad ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Det kan vara integrerat med folkbibliotek, 
i den egna skolenheten eller med stöd av bokbuss och skolbibliotekarie. Skolbibliotek ska främja 
de demokratiska värdena, inspirera till nyfikenhet, intresse för läsning, bidra till lärande och 
främja sökande efter kunskap.

Verksamheten ska sträva efter likvärdighet och hög kvalitet. Skolbiblioteket ska bemannas 
av fackutbildad bibliotekarie.

Mötesplats 
Skolbiblioteket ska vara ändamålsenligt, inkluderande och välkomnande. Det ska vara tillgängligt 
för alla med öppettider anpassade till verksamheten. På skolbiblioteket ska det finnas plats för 
samtal, studier och vägledning till digitala medier och resurser.

Skolbiblioteket ska erbjuda ett aktuellt, varierat och elevanpassat medieutbud till alla oavsett 
inlärningssvårigheter, funktionsnedsättning eller språksvårigheter. 

Integrerad del av undervisning och lärande 
Skolbiblioteket ska vara en naturlig del av skolans verksamhet och vara en pedagogisk resurs i alla 
ämnen. I samverkan med skolans personal ska skolbibliotekarien bidra till ökad måluppfyllelse, 
resultat och kunskapsutveckling för alla elever.

Digital kompetens 
Skolbiblioteket ska bidra till att ge alla elever förmågan att kunna använda Internet och digital 
teknik för att stödja det egna lärandet. Detta ska också leda till ett ökat kritiskt förhållningssätt 
och ett användande som är säkert och ansvarsfullt. Skolbiblioteket ska öka kunskapen hos 
eleverna om hur digitaliseringen påverkar vårt samhälle och inspirera till ökad kreativitet i 
användandet av digitala resurser och verktyg. 

Värdera och använda information
Skolbiblioteket ska bidra med stöd och vägledning kring faktasökning och källkritik. Eleverna 
ska ges kunskap om hur sökmotorer och sociala medier fungerar och om hur information sprids. 
De ska även ges möjlighet att utveckla strategier för att söka, välja och granska olika källor. 

Språkutveckling och läsfrämjande 
Skolbiblioteket ska stimulera, utmana elevernas språkutveckling och fantasi samt inspirera 
till ett ökat intresse för litteratur och läsning. Skolbiblioteket ska också bidra till att utveckla 
elevernas multimodala läsförmåga.

Aktivitetsplan för skolbiblioteket
Varje skolenhet ska skriva en aktivitetsplan för varje läsår som är tydligt kopplad till skolans 
behov och skolbibliotekets uppdrag. Aktivitetsplanen ska utvärderas och följas upp varje år.

Det systematiska kvalitetsarbetet
Varje skolenhet ska arbeta med skolbiblioteksverksamheten i sitt systematiska kvalitets-arbete. 
Kvalitetsarbetet ska sträva efter att uppnå skolbiblioteksprogrammets intentioner.
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Skolbiblioteksprogram 2021-2024 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner förslaget till Skolbiblioteksprogram 2021-2024 och 

sänder det på remiss till Grundskolenämnden.        

Ärendet i sin helhet 

Skolbiblioteksprogrammet anger hur skolbiblioteken, som drivs av 

Kulturnämnden, ska arbeta och utvecklas på grundskolorna. 

Programmet är framtaget i samarbete mellan de båda förvaltningarna. 

I programmet uttrycks att skolbiblioteken ska vara en integrerad del av 

undervisningen och fokusera på de delar där bibliotekarierna har sin främsta 

kompetens. Det vill säga inom områdena språkutveckling och läsfrämjande, att 

värdera och använda information samt att ge en grundläggande digital 

kompetens. Biblioteken ska också fungera som mötesplatser i skolan och vara 

en naturlig samlingspunkt i elevernas vardag. 

Till Skolbiblioteksprogrammet kopplas en aktivitetsplan som gäller för varje 

skola och skolbibliotek.              

Beslutsunderlag 

1. Skolbiblioteksprogram 2021-2024             
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§ 164 Dnr KUN 2020-00131 1.2.3.1 

Skolbiblioteksprogram 2021-2024 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner förslaget till Skolbiblioteksprogram 2021-2024 och 
sänder det på remiss till Grundskolenämnden.        

Sammanfattning av ärendet 

Skolbiblioteksprogrammet anger hur skolbiblioteken, som drivs av 
Kulturnämnden, ska arbeta och utvecklas på grundskolorna. Programmet är 
framtaget i samarbete mellan de båda förvaltningarna. I programmet uttrycks 
att skolbiblioteken ska vara en integrerad del av undervisningen och fokusera på 
de delar där bibliotekarierna har sin främsta kompetens. Det vill säga inom 
områdena språkutveckling och läsfrämjande, att värdera och använda 
information samt att ge en grundläggande digital kompetens. Biblioteken ska 
också fungera som mötesplatser i skolan och vara en naturlig samlingspunkt i 
elevernas vardag. 

Till Skolbiblioteksprogrammet kopplas en aktivitetsplan som gäller för varje 
skola och skolbibliotek.              

Beslutsunderlag 

1. Skolbiblioteksprogram 2021-2024     

 
Vid protokollet 

 
Evelina Lövnord  Eva-Lotta Franzén 
Nämndsekreterare                       Kulturchef   

 
Justeras 

 
Sara Andersson (S)  Falco Güldenpfennig (KD) 
Ordförande    
     
Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 10 december 2020 

 
Evelina Lövnord    
Nämndsekreterare 

    
Rätt utdraget betygar 
   
Evelina Lövnord 
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Hej, 
 
Översänder remiss över Skolbiblioteksprogram 2021-2024, med bilagor i ärendet.  
Sista svarsdag enligt missiv är den 1 mars 2021. 
 

Med vänliga hälsningar, 
 
Evelina Lövnord 
Nämndsekreterare 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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boras.se 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur 
Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub 
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Yttrande över Remiss: Avfallsplan för Borås och för 

Boråsregionen 2021-2030 

Grundskolenämndens beslut 

Tillstyrka Avfallsplan för Borås och för Boråsregionen 2021-2030.        

Sammanfattning 

Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad remiss. 

Grundskolenämnden tillstyrker remissen. Grundskolenämnden lämnar 

synpunkter som avser avfallsplanens omfattning samt genomförande och 

implementering.              

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad remiss. 

Grundskolenämnden tillstyrker remissen. 

Grundskolenämndnem har valt att fokusera i sitt svar på den delen som avser 

nämndens ansvarsområde och där påverkan på verksamheten och miljönyttan 

är stor tex genom upphandling. Grundskolenämnden lämnar synpunkter som 

avser planens omfattning samt genomförande och implementering.      

Synpunkter på avfallsplanens omfattning samt genomförande och 

implementering 

Grundskolenämndens samlade uppfattning är att planen är skriven på ett enkelt 

och lättförståeligt sätt, är väl genomarbetad, men mycket omfattande då den  

består av 93 sidor inklusive bilagor. Denna stora omfattning skapar en 

otydlighet i vad som är Borås Stads ansvar, vilket går att läsa om först i bilaga 2 

på sida 41. Hur målområdena i avfallsplanen är tänkta att ansvarsfördelas inom 

Borås Stad står dock omnämnt i missivet från Stadsledningskansliet. Att 

renodla planen och skilja den från bilagorna skulle troligen bidra till en ökad 

tydlighet. 

Grundskolenämnden vill framföra synpunkten gällande genomförande och 

implementering av planen som beskrivs på sida 11. Här framgår att ”för att nå 

målen i avfallsplanen kommer handlingsplaner eller motsvarande arbetas fram 

kommunvis.” Arbetet med att minimera avfallet berör flera andra styrdokument 

i Borås Stad. I de nuvarande miljömålen som gäller till och med 2021 finns 

liknande målsättningar vilket gör att avfallsplanen blir ett viktigt underlag nu när 

nya miljömål ska tas fram. Stadens energi- och klimatstrategin är även den 
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berörd av den regionala avfallsplanen. Grundskolenämnden önskar att 

implementering och uppföljning av avfallsplanen samordnas med andra 

uppföljningar för att förhindra att samma frågor följs upp parallellt i och med 

att frågorna tangerar flera styrdokument.  

I Borås Stads vision, Vision 2025, beskrivs Borås Stad som kretsloppsstaden. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för avfallsfrågor i Borås Stad 

och arbetet berörs i flera andra av stadens styrdokument. För samtliga mål i 

Boråsregionens avfallsplan gäller att målen ska nås till år 2030. I de fall där det 

redan idag finns ett uppföljningsmått eller en indikator som kommunerna 

använder sig av är basåret 2021. I de fall där målen och det arbete som kommer 

krävas för att nå målen är relativt nya för kommunerna, behöver ett mätbart 

utgångsläge tas fram och därför är basåret för dessa mål istället 2022. I detta 

arbete är det viktigt att Kommunstyrelsen identifierar och samordnar 

uppföljningen av arbetet så att inte insatser och uppföljning sker parallellt i 

olika spår.  

Nämndens bedömning   

Nämnden anser att avfallsplanen har ett tydligt fokus på förebyggande av avfall 

och återvinning. I avfallsplanen föreslås en rad åtgärder bland annat små och 

enkla anläggningar med en strategisk (tillgänglig) placering för insamling och 

återvinning. Nämnden anser att åtgärder i åtgärdsbanken är relevanta.   

Grundskolenämnden ser det positivt att skolorna deltar i avfallsförebyggande 

projekt, vilket föreslås som en åtgärd för att nå målet i åtgärdsbanken. 

Möjligheter att genomföra ett sådant projekt bör undersökas, men projektet kan 

till exempel inkluderas inom ramen för kärnuppdraget, utbildningar och 

pågående aktiviteter. 

 

Kommunikation och utbildningsinsatser för allmänheten är en grundläggande 

faktor för en hållbar avfallshantering. Grundskolenämnden anser att de 

framtagna målområdena med tillhörande mål är relevanta. Det är tydligt för 

varje aktör vilka målområden och mål som de berörs av och har ansvar för. I 

målområdet 1: Hushåll med maten ingår minskat matsvinn i storkök. Storköken 

arbetar systematiskt för att minska matsvinn. I detta arbete ingår rutiner för att 

kontinuerligt mäta matsvinn (detta görs i kostdatasystemet Matilda samt 

redovisas i Borås Stads digitala styr- och ledningssystem Stratsys), optimera 

schemaläggning av luncher och genomföra riktade kommunikationsinsatser. 

Sist nämnda för att  öka elevernas medvetenhet kring matsvinnet samt för att 

föra dialog med eleverna genom matråd kring meny/maträtter som eleverna 

äter. Borås Stad har redan idag som mål att matsvinn ska minimeras, vilket slås 

fast i stadens kostpolicy. Nämnden vill därför göra ett medskick gällande att 

uppföljning av mål 1.1 och punkten om matsvinn i Kostpolicyn bör samordnas. 

Målområdet 2: Konsumera hållbart handlar om ett förändrat 

konsumtionsmönster. En hållbar konsumtion innefattar de val som görs när det 

finns behov av att införskaffa sig en produkt. Livslängd och hållbarhet på det 

som ska köpas in är en tungt vägande faktor. Ett exempel på hållbar 

konsumtion är minskat konsumtion av engångsartiklar. Förvaltningen har så 
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långt som möjligt tagit bort engångsartiklar och ersatt dessa med 

flergångsartiklar. Skolköken strävar efter att minimera användande av 

plastförpackningar och plastredskap. I målområde 2 ingår mål 2.1: 

Konsumtionen av engångsartiklar i kommunens verksamheter ska minska 

jämfört med år 2022 samt mål 2.2: Livslängden på arbetskläder i kommunens 

verksamheter ska öka jämfört med år 2022. Förvaltningens möjlighet att bidra 

till måluppfyllelsen inom mål 2.2 är begränsad. Förvaltningen kan bidra med 

återanvändning av arbetskläder genom ett förråd av begagnade arbetskläder, 

men det täcker inte de behov som verksamheten har avseende arbetskläder. Det 

finns en ambition, utifrån en miljö- och hållbarhetsaspekt, att i kommande 

upphandlingar även inkludera möjligheter till enklare sömnadsreparationer och 

ändringar av arbetskläder. Vid beställning finns ett upphandlat sortiment och en 

rutin för hur inköpen ska gå till, exempelvis ska samtliga beställningar vara 

godkända av en chef och inköpen görs centralt av stödfunktion. Nämnden är 

positiv till att Stadsledningskansliet undersöker möjligheten att hyra 

arbetskläder.   

Upphandling är ett effektivt verktyg där Borås Stad har stor möjlighet att 

påverka stadens hållbara utveckling. Förvaltningen köper in produkter som är 

upphandlade av Upphandlingsenheten. Målområden och mål som berörs av 

upphandling dvs. målområdet 2 med mål 2.1 och 2.2. Målområdet 3: Använd de 

resurser vi har med mål 3.1, 3.2 och 3.3 samt målområdet 4: Sortera mera är 

relevanta. I upphandlingen ingår krav på leverantörer gällande produktens 

kvalitet, produktionskedja, livscykel, förpackningar och transporter utifrån olika 

perspektiv så som: ekonomi, hälsa, miljö och hållbarhet, vilket kan bidra till 

avfallsminimering.  

Arbete med Borås Stads avfallsplan i verksamheterna 

Hur kan Grundskoleförvaltningen bidra till målformulering och 

måluppfyllelse?  

Grundskoleförvaltningen har tagit fram en rutin för avfallshantering som utgår 

från gällande lagstiftning samt stadens styrdokument som berör miljömål och  

avfallshantering. Förvaltningen är miljöcertifierad, vilket innebär bland annat  

att det finns ett fungerande system för en hållbar hantering av avfall. Alla våra 

storkök är KRAV-certifierade och avfallshanteringssystem uppfyller lagens och 

styrdokumentens krav. Elever får kunskap om miljö, klimat och hållbarhet i 

ordinarie undervisning som är kopplad till de globala målen i Agenda 2030.  

Det är 60 procent av skolor som arbetar med Grön flagg. Skolor genomför en 

mängd av aktiviteter med fokus på kretslopp, förebyggande av avfall, 

återvinning tex. skräpplockardagar med Håll Sverige Rent. Skolor samarbetar 

med Navet. Hållbar utveckling genomsyrar hela Navets verksamhet och 

integreras i alla utställningar, teman och utbildningar. Navet är en 

samarbetspartner för förverkligande av Agenda 2030. 

Grundskolenämnden kommer utifrån angivet svar göra sin del för att bidra till 

genomförandet av avfallsplanen. 
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Bakgrund 

Syftet med en regional avfallsplan är att tillsammans över kommungränserna 

verka för att förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska 

negativ miljö och klimatpåverkan och arbeta för en långsiktigt hållbar region. 

Förslaget till Avfallsplan för Boråsregionen 2021-2030 sätter avfall i ett nytt 

fokus. Avfall definieras som en värdefull resurs vilket möjliggör ett hållbart 

kretslopp, en hållbar materialanvändning och en hållbar produktion och 

konsumtion. Avfall är inte bara ett miljöproblem utan även en ekonomisk 

förlust. Avfall uppkommer exempelvis på våra skolor, på våra kontor samt i 

matsalar. Vi ger alla upphov till avfall och behöver därmed alla ta ett ansvar 

tillsammans. Avfallsplan utgår från avfallstrappan och cirkularitet. 

Avfallstrappan bygger på EU:s avfallshierarki som är en del av EU:s 

avfallsdirektiv och är även införd i miljöbalken. Avfallstrappan anger vad som 

ska prioriteras. Att minimera och förebygga uppkomsten av avfall är det 

viktigaste följt av att återanvända, materialåtervinna, energiåtervinna och 

deponera. Avfallsplanen utgår från Globala mål - Agenda 2030, lagstiftning på 

EU- och nationellnivå, Nationell avfallsplan, det svenska miljömålssystemet, 

producentansvar samt 25/25 målet Avfall Sverige. Förslaget till Avfallsplan är 

kopplat till Borås Stads styrdokument om avfallshantering. 

Vid framtagande av förslaget till Avfallsplan har nyckelpersoner från olika 

verksamheter inom: avfall, miljö, kost, samhällsplanering, förskola, skola, 

äldreomsorg, fastighet, kommunala bostadsbolag, gata och park deltagit i  

fokusgrupper. Fokusgrupperna har belyst utmaningarna och behoven inom 

respektive målområdet och formulerat ett antal mål som utgör huvuddelen av 

Borås Stads och Boråsregionens avfallsplan.  

 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Avfallsplan för Borås och för Boråsregionen 2021-2030. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Antagen
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Avfallstrappan och cirkularitet

Förändrat synsätt

En gemensam avfallsplan för en hållbar Boråsregion � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �9

Bakgrund

Styrning av avfallsplanen

Regleringar inom avfallsområdet 

Tidsram för Boråsregionens avfallsplan

Implementering och genomförande� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �11

Genomförande av avfallsplanen
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Avfall i nytt fokus
Till avfall räknas alla föremål, material eller ämnen som innehavaren vill göra sig av 
med eller är skyldig att göra sig av med� Avfall är något som vi alla kan relatera till och 
som berör oss på olika sätt� Avfall uppkommer exempelvis hemma i köket, i garaget, 
i äldreomsorgen, i förskolan och skolan, på våra kontor, i matsalar, vid byggnationer, 
i våra parker och på våra gator� Vi ger alla upphov till avfall och behöver därmed 
alla ta ett ansvar tillsammans� De kommande åren behöver vi därför sätta avfall 
i ett nytt fokus� Avfall är inte något vi gör oss av med, avfall är en värdefull resurs 
vilket möjliggör ett hållbart kretslopp, en hållbar materialanvändning och en hållbar 
produktion och konsumtion�

Avfallstrappan och cirkularitet
Sedan flera decennier tillbaka arbetar 
avfallsbranschen enligt den så kallade 
avfallstrappan� Avfallstrappan bygger på 
EU:s avfallshierarki som är en del av EU:s 

avfallsdirektiv och är även införd i miljöbalken� 
Avfallstrappan är betydelsefull då den tydligt 
visar hur viktigt det är att tänka till redan i ett 
tidigt skede för att förebygga avfall� Den visar 
prioriteringen, det vill säga att det till exempel är 

Avfall är inte något vi gör oss av med, avfall är 
en värdefull resurs vilket möjliggör ett hållbart 
kretslopp, en hållbar materialanvändning och 
en hållbar produktion och konsumtion.
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viktigare att fokusera på förebyggande 
av avfall än på att materialåtervinna� 
Eller att det är bättre att 
materialåtervinna än att elda upp 
resurserna� Men hur gör vi då med det 
avfall som ändå uppstår? Vi behöver 
tänka mer cirkulärt och hållbart� 
Uttaget av jungfruligt material måste 
minska och vi måste istället bli bättre 
på att nyttja det material som redan 
finns i kretsloppet. Detta leder också 
till att minimera det avfall som uppstår 
eftersom produkter eller material kan 
användas på nytt� 

Förändrat synsätt
Avfall är inte bara ett miljöproblem 
utan även en ekonomisk förlust� En 
genomsnittlig svensk producerar 467 
kilo kommunalt avfall per år� En allt 
större del av detta återvinns och allt 
mindre avfall deponeras� Men hur 
kan vi ändra vårt sätt att producera 
och konsumera så att vi ger upphov 
till mindre mängd avfall? Vi som 
konsumenter har makt att ställa krav 
på producenterna� Det ska vara ett 
försäljningsargument att designa en 

Figur 1. Avfallstrappan inklusive nedskräpning som ett sista trappsteg. Avfallstrappan anger 
vad som ska prioiteras. Att minimera och förebygga uppkomsten av avfall är det viktigaste 
följt av att återanvända, materialåtervinna, energiåtervinna och deponera. 

Visste du att:

• Tillverkningen av en mobiltelefon genererar 86 kg 
avfall (Källa: IVL)�

• I Sverige genererar vi 95 kilo matavfall per person och 
år (Källa: Naturvårdsverket)�

• Det slängs runt 1 miljard fimpar på gator och torg i 
Sverige varje år (Källa: HSR)�

• En privatperson genererar nästan 470 kg avfall per år, 
detta är mer än en fördubbling sedan 70-talet (Källa: 
Avfall Sverige)�  

• Sverige rankas som nummer 14 av 28 länder i Europa 
i en undersökning av hur cirkulära våra ekonomier är, 
det vill säga hur väl vi återanvänder, återvinner och 
drar ner på avfallet� Vi i Sverige är bra på kommunal 
återvinning, men vi har en stor mängd avfall, och 
det drar ner oss i jämförelse med andra europeiska 
länder (Källa: POLITICO circular economy index)�    

• Världen är 9 % cirkulär� Det betyder att 9 % av de 
råvaror så som mineraler, metaller och biomassa 
som används inom världsekonomin återvinns varje år 
(Källa: Circularity Gap Report)�
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Figur 2. Cirkulärt system 
för hållbar material- och 
resursanvändning där material 
och produkter återanvänds och 
återvinns vilket minimerar uttaget 
av nytt material samt minimerar 
avfallet. Detta innefattar också en 
genomtänkt design och produktion 
som tillåter återanvändning och 
återvinning.

hållbar produkt� På sikt ska det bli 
så självklart att vi inte ens behöver 
fundera över det� Utmaningen är att 
vi inte börjar ursäkta våra nyinköp 
med att produkten i ett senare skede 
kan återvinnas� Det är fortfarande 
avfallstrappans prioriteringar som 
gäller – det viktigaste är att förebygga 
att avfall uppstår� Förebyggande 
av avfall behöver inte betyda att 
konsumtionen ska minska, men den 
behöver förändras och bli mer hållbar� 
Produkter ska få vara produkter så 
länge som möjligt där laga, byta, låna 
och hyra är förstahandsval istället för 
att göra sig av med och köpa nytt� 

Vår gemensamma avfallsplan och 
de sex målområden den består 
av, sätter avfall i ett nytt fokus och 
främjar cirkulära system� Det är din 
och min gemensamma avfallsplan – 
tillsammans tar vi ansvar! 

Långsiktiga effekter av avfallsplanen enligt 
hållbarhetens tre dimensioner: 

• Miljömässiga aspekter� 

 - minskade utsläpp�  

 - minskad miljöpåverkan�  

 - bättre hushållning med resurser� 

• Sociala aspekter�  

 - mindre nedskräpning bidrar till ett tryggare 
samhälle� 

 - en region som är hållbar och som invånarna 
kan vara stolta över�  

 - mer kunskap och ökat engagemang bland 
invånarna� 

• Ekonomiska aspekter� 

 - förändrad konsumtion som leder till besparingar�

 - mindre slit och släng�  

 - ökad återanvändning�  

 - minskat matsvinn och minskat slöseri på resurser� 
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En gemensam avfallsplan för en 
hållbar Boråsregion
Syftet med en regional avfallsplan är att tillsammans över kommungränserna verka 
för att förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska negativ miljö- 
och klimatpåverkan och arbeta för en långsiktigt hållbar region�

Bakgrund
Boråsregionen består av de åtta kommunerna 
Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda med ungefär 
226 000 invånare (år 2019)� Denna avfallsplan 
beskriver hur kommunerna planerar att 
arbeta med strategiska avfallsfrågor fram till 
2030 med ett fokus på en cirkulär och hållbar 
resursanvändning� 

Det finns en nuvarande regional avfallsplan för 
Boråsregionen som sträcker sig från 2012 fram 
till 2020� Det beslutades under 2019 att en ny 
gemensam regional avfallsplan skulle tas fram� 
Genom att ta fram en gemensam avfallsplan 
kan kommunerna dra nytta av varandras 
erfarenheter och kompetens och tillsammans 
ta nästa steg i den omställning som krävs för 
ett cirkulärt hållbart samhälle� Avfallsplanens 
mål har tagits fram med hjälp av sex olika 
fokusgrupper som har fokuserat på varsitt 
målområde� Fokusgrupperna bemannades 
med tjänstepersoner från våra åtta kommuner 
samt ett antal externa representanter� 
Representationen i fokusgrupperna var bred; 
bland annat deltog personer från följande 
enheter i kommunerna: avfall, miljö, kost, 
samhällsplanering, förskola, skola, äldreomsorg, 
fastighet, kommunala bostadsbolag, gata och 
park� Fokusgrupperna har belyst utmaningarna 
och behoven inom respektive målområde och 
har till slut landat i ett antal mål som utgör 
huvuddelen av Boråsregionens avfallsplan�  

Genom att ta fram en gemensam avfallsplan 
kan kommunerna dra nytta av varandras 
erfarenheter och kompetens. 

Figur 3. Karta över Boråsregionen.
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Styrning av avfallsplanen
Enligt Naturvårdsverket föreskrifter om kommunala 
avfallsplaner om förebyggande och hantering av 
avfall (NFS 2020:6) ska varje kommun ha en 
avfallsplan� Tillsammans med avfallsföreskrifter 
utgör detta kommunens renhållningsordning� En 
avfallsplan är ett strategiskt styrdokument och 
ett viktigt instrument för kommunen att driva på 
utvecklingen mot att minska avfallsmängderna, 
hushålla med resurser och minska negativ 
miljöpåverkan� I avfallsplanen fastställs mål 
och åtgärder för att förebygga och hantera 
avfall, förebygga och begränsa nedskräpning 
samt tydliggöra avfallets roll i fysisk planering� 
Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för 
det avfall som kommunen ansvarar för, det vill 
säga både det avfall som uppkommer i hushållen 
samt avfall som uppkommer i kommunens egna 
verksamheter� 

Tidigare har enheter inom kommunen som 
arbetar med avfall och återvinning huvudsakligen 
arbetat med att uppfylla mål i avfallsplanen och 
detta har framförallt finansierats via avfallstaxan. 
De nuvarande föreskrifterna (NFS 2020:6) 
ställer dock krav på en ökad samverkan inom 
och mellan kommunens olika förvaltningar och 
bolag vilket anses nödvändigt för att nå mål kring 
avfallsförebyggande, ökad återanvändning, ökad 
återvinning, minskad nedskräpning och att få in 
avfall som en naturlig del i samhällsplaneringen� 

Det innebär att de åtgärder som genomförs 
för att uppfylla mål i avfallsplanen kan behöva 
finansieras av skattemedel och externt 
finansierade projekt.

Regleringar inom avfallsområdet 
Avfallsområdet regleras både av nationell 
och EU-lagstiftning� Inom EU gäller 
avfallsdirektivet (2008/98/EG) som ställer krav 
på medlemsstaterna att minska mängden 
avfall samt främja återanvändning och 
materialåtervinning� EU-kommissionen har även 
tagit fram ett paket för cirkulär ekonomi som 
innehåller en plan för att sluta kretsloppet och 
hantera alla faser av en produkts livscykel: från 
konsumtion och produktion till avfallshantering 
och marknaden för returråvaror� Nationellt är det 
miljöbalken (1998:808)  samt avfallsförordningen 
(2020:614) som styr arbetet kring avfall�

Tidsram för Boråsregionens avfallsplan
För samtliga mål i Boråsregionens avfallsplan 
gäller att målen ska nås till år 2030� Däremot skiljer 
sig basåret mellan målen� I de fall där det redan 
idag finns ett uppföljningsmått eller en indikator 
som kommunerna använder sig av är basåret 
2021� I de fall där målen och det arbete som 
kommer krävas för att nå målen är relativt nya för 
kommunerna, behöver ett mätbart utgångsläge 
tas fram och därför är basåret för dessa mål 
istället 2022� 
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Implementering och genomförande
För att avfallsplanens mål ska nås krävs ett strukturerat, effektivt och uthålligt 
arbete. Målen är långsiktiga och för att nå resultat krävs därmed ett långsiktigt 
strategiskt arbetssätt.

Genomförande av avfallsplanen
För att nå målen i avfallsplanen kommer 
handlingsplaner eller motsvarande arbetas 
fram kommunvis. Kommunerna kommer 
behöva prioritera bland målen för att fram 
till 2030 arbeta med samtliga. Avfallsplanen 
innehåller inga tidsatta åtgärder vilket 
ytterligare gör det möjligt för kommunens 
olika verksamheter att välja vilka åtgärder 
man arbetar med under planens giltighetstid. 
Flera av målen är långsiktiga och det krävs 
en ödmjukhet inför takten åtgärderna kan 
genomföras i respektive kommun. Det handlar 
om en balansgång i resurser och tid, men ett 
fortsatt samarbete mellan kommunerna i 
Boråsregionen kommer vara av stor vikt för 
att realisera målen. En viktig faktor för att 
få ett lyckat genomförande av planen är en 
samordnande funktion som kan vara ett stöd 
ut mot alla kommuner. En annan viktig faktor är 
kontinuerlig uppföljning av avfallsplanens mål, 
där både kommunens förvaltningar, bolag och 
politiker tar ansvar för resultaten.

Regionalt avfallsnätverk
I Boråsregionen finns ett avfallsnätverk med 
representanter från alla åtta kommuner. Denna 
gruppering är en viktig del i avfallsplanens 
genomförande genom att de agerar som 
samordnare för avfallsplanen gentemot sin 

kommun. Det bör förtydligas att ansvaret för 
genomförande av avfallsplanen inte ligger 
på denna gruppering. Det är av stor vikt att 
övriga delar av kommunen som träffas av 
avfallsplanens mål och åtgärder tar ansvar och 
är delaktiga i uppfyllande av planen, se bilaga 2.

Fokusgrupper
Under framtagande av Boråsregionens 
avfallsplan bildades ett antal fokusgrupper 
med ansvar för varsitt målområde. Detta 
arbetssätt och dessa funktioner kommer 
fortsatt vara värdefull kompetens under 
genomförandet av avfallsplanen.

Övriga regionala nätverk
I Boråsregionen drivs ett antal nätverk som 
kan agera som viktiga forum för uppfyllande 
av avfallsplanens mål. Det miljöstrategiska 
nätverket är av stor vikt för arbetet med målen 
och åtgärderna i avfallsplanen. Ett flertal av 
målen har direkt koppling till det miljöstrategiska 
arbetet som bedrivs i kommunerna. Dessutom 
är nätverket för samhällsbyggnadschefer, 
kulturnätverket, nätverk för äldreomsorg, 
funktionshinder och skola samt Business 
Region Borås med näringslivschefer eller 
näringslivsansvariga viktiga.

Målen i avfallsplanen är långsiktiga och 
för att nå resultat krävs ett långsiktigt 
strategiskt arbetssätt.
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Kostnader under planens 
genomförande
En del av åtgärderna i avfallsplanen kan 
genomföras inom ramen för befintlig budget 
och personal� Andra åtgärder kan komma att 
kräva mer personalresurser eller en drifts- eller 
investeringskostnad� Flertalet av målen kan initialt 
innebära en kostnad, men en besparing och 
sjunkande kostnader på sikt eftersom de bidrar 
till minskade avfallsmängder, färre nyinköp, ökat 
återbruk, ökad materialåtervinning och minskad 
nedskräpning� Finansiering av åtgärderna 

kan ske via avfallstaxan eller via skattemedel� 
Externt finansierade projekt kan också bidra 
till att nå målen i Boråsregionens avfallsplan� 
Det sistnämnda är en viktig faktor för de mål 
i avfallsplanen som med fördel samordnas 
regionvis. Det finns flera exempel på detta, 
exempelvis mål 3�1 avseende ett ökat återbruk 
av möbler och textil i kommunens verksamheter 
samt mål 3�2 avseende ökat återbruk och 
återvinning av bygg- och rivningsmaterial�
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Målstruktur och läsanvisningar
Avfallsplanens målområden och mål berör flera olika delar av kommunens 
verksamheter, vårt näringsliv samt våra kommuninvånare. Nedan ges en översikt över 
målstrukturen samt läsanvisningar som pekar på vilka områden som berör just dig 
och din organisation lite extra. 

Målstruktur
Målområdena beskriver avgränsningen 
för målen som innefattas i området. 
Boråsregionens avfallsplan omfattas av sex 
målområden.

Målen är gemensamma för Boråsregionens 
kommuner och tillsammans når vi målen och 
utvärderar planen. En del av målen är siffersatta 
medan andra mål anger öka eller minska. Detta 
beror på att för vissa mål har kommunerna 
kommit en bit på vägen i arbetet, nuläget är känt 

eller det finns ett tydligt globalt eller nationellt 
mål som pekar på en siffra och därmed har ett 
siffersatt mål formulerats. För de mål där det 
krävs ett större arbete initialt för att komma 
igång eller där ett mätbart nuläge behöver tas 
fram har öka eller minska angivits istället för en 
siffra. För en del av målen har våra kommuner 
kommit olika långt i arbetet och konsensus kring 
ett siffersatt mål har nåtts alternativt så anges 
öka eller minska. Totalt har 17 mål formulerats i 
Boråsregionens avfallsplan.

Målen är gemensamma för Boråsregionens 
kommuner och tillsammans når vi målen och 
utvärderar planen. 

Figur 4. Avfallsplanens målstruktur innefattar sex olika målområden, totalt 17 mål samt en 
åtgärdsbank med aktiviteter för att uppnå målen.
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Tabell 1. Olika aktörer inom och utanför kommunen som berörs och träffas av målen.

Åtgärder presenteras i form av en åtgärdsbank 
där kommunerna kan genomföra de åtgärder 
som är lämpliga i respektive kommun. 
Åtgärderna är det konkreta arbete som 
kommunerna och de kommunala bolagen 
kommer arbeta med för att uppfylla målen. En 
del av åtgärderna kan genomföras i samarbete 
kommunerna emellan medan en del åtgärder 
med fördel genomförs kommunvis.

Indikatorer är framtagna för respektive mål som 
ett sätt att mäta måluppfyllnad.

Läsanvisningar
Avfallsplanens mål träffar många olika delar av 
kommunens verksamhet samt också vårt näringsliv 
och våra kommuninvånare. Alla mål är viktiga men 
Tabell 1 ger en vägledning kring vilka mål som är 
extra viktiga för just dig och din organisation.

Aktör Målområde Mål

Avfall och miljö (strategiskt arbete)

Byggnation, rivning och fastighet

Gata, park, vatten och avlopp

Kommunikation

Kommuninvånare
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Kost

Kultur, fritid och folkhälsa

Näringsliv

Samhällsplanering

Skola, vård och omsorg

Tillsyn

Upphandling
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Beräkningar tyder på att så mycket som var femte kasse med livsmedel vi köper 
slängs! Detta bland annat för att vi köper för mycket, inte tar tillvara på rester, 
inte förvarar maten rätt och stirrar oss blinda på datummärkningen� Matsvinnet 
beräknas stå för 8 % av världens växthusgasutsläpp och det är hushållen som 
står för 70 % av matsvinnet� 

Matsvinn är onödigt matavfall som hade 
kunnat ätas om det hanterats annorlunda� 
För varje minskad mängd matsvinn så 
har energianvändning, råvaruförbrukning 
och utsläpp vid produktion, transport och 
hantering av livsmedel minskat� Även om det 
är hushållen som står för den största delen 
av matsvinnet så är även kommunens egna 
verksamheter en viktig del i detta arbete� 
Matsvinn inom kommunens verksamheter 
uppkommer både i köket vid lagring och 
tillagning, vid servering samt ute i matsalen� 

Förutom att jobba med rutiner rörande 
själva köket så har även andra saker, som 
schemaläggning av lunchtider inom skola 
eller portionsstorlekar inom äldreomsorgen, 
stor betydelse för mängden matsvinn� 

Matavfall däremot, det vill säga oätliga delar 
av mat såsom skal och kärnor, ska vi samla 
in separat och nyttiggöra som en resurs 
till växtnäring och energiproduktion, till 
exempel biogas�

  

Målområde 1:  
Hushåll med maten
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Mål 1.1. Matsvinnet ska minska till 35 g/portion i kommunens verksamheter. 

INDIKATOR 

• Matsvinn1 g/portion�

Nuläge: Matsvinnet i våra kommuner 
varierar mellan 20–70 g/portion det vill 
säga spannet är mycket stort beroende på 
verksamhet. Nationell mätning från 2019 
visar att förskolor och skolor ligger i snitt på 
60–70 g/portion för det totala svinnet men 
även här är spannet stort. 

ÅTGÄRDSBANK

• Skapa rutiner för att mäta matsvinn kontinuerligt� 
• Optimera schemaläggning av luncher� 
• Genom riktade kommunikationsinsatser skapa medvetenhet 

kring matsvinnet� 
• Meny som är förankrad i vad gästerna äter�

Mål 1.2. Matsvinnet ska minska med 50 % per invånare jämfört med år 2021. 

INDIKATOR 

• Andel matsvinn i avfallspåsen� 
Genomförs via plockanalyser�

ÅTGÄRDSBANK 

• Genom riktade kommunikationsinsatser skapa medvetenhet 
kring matsvinnsproblematiken och beteendeförändringar� 

• Samverka med externa aktörer såsom bostadsbolag, 
bostadsrättsföreningar, restauranger, studieförbund och 
andra ideella föreningar�

Mål 1.3. Minst 60 % av uppkommet matavfall ska gå till näringsåtervinning och 
biogasproduktion eller annat miljömässigt motsvarande ändamål.

INDIKATOR 

• Kg insamlat matavfall/potentialen för 
matavfallsmängd2�

Nuläge: 2019 ligger siffran på 32 % 
(indikator i Avfall Web).

ÅTGÄRDSBANK 

• Kommunikation och kampanjer för insamling av matavfall 
gärna i samverkan mellan kommunerna i Boråsregionen, 
både mot hushållen men även kommunens egna 
verksamheter: förskola, skola, äldreomsorg� 

• Verka för en beteendeförändring för att få rätt utsortering 
och rätt handhavande med utrustning� 

• Sträva mot att minska matavfall i rejektet� 
• Se över val av insamlingspåse för matavfallsfraktionen�

1 Enligt livsmedelsverkets modell livsmedelsverket�se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/matsvinn-i-
storkok/matsvinnmatning-i-storkok?AspxAutoDetectCookieSupport=1� 

2 Beräknas genom att dividera antal kg matavfall som sorteras ut och behandlas biologiskt genom rötning med totalt antal kg 
uppkommet matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker� Rejekt är borträknat�  
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För att förebygga avfall måste en förändring ske långt innan avfallet är i närheten 
av att uppstå� Det handlar främst om ett förändrat konsumtionsmönster� Om vi 
hela tiden fortsätter att köpa nytt kommer avfallsmängderna att öka även om det 
går att materialåtervinna en hel del�   

En hållbar konsumtion innefattar de val som 
görs när det finns behov av att införskaffa 
sig en produkt� Det handlar inte bara om 
att införskaffandet av en produkt gör att en 
annan eventuellt måste avyttras, utan även 
att själva produktionen av varje produkt 
i sig leder till att nytt avfall uppstår, så 
kallat osynligt avfall� För att inte äventyra 
kommande generationers behov måste 
vi se över vårt konsumtionsmönster� Allra 
störst effekt har undvikande av nyinköp. Om 
nyinköp ändå måste göras ska man sträva 
efter att köpa något återbrukat eller något där 
materialet kommer från ett cirkulärt flöde. 
Livslängd och hållbarhet på det som ska 
köpas in måste vara en tungt vägande faktor� 

I kommunens verksamheter finns till exempel 
stor potential att se över behovet och minska 

konsumtionen av engångsartiklar� I de fall där 
det är möjligt kan engångsartiklar ersättas 
med flergångsartiklar.

Arbetskläder behövs i många av kommunens 
verksamheter� Genom att i första hand laga 
och reparera arbetskläder som fortfarande 
är i funktionsdugligt skick kan plaggets 
livslängd öka�  

Både textil och elektronik är utpekat i den 
nationella avfallsplanen som avfallsströmmar 
viktiga att minimera� Gentemot våra 
invånare kan vi verka för ett förändrat 
konsumtionsmönster och samverka med 
lokala aktörer och näringslivet för att 
stimulera nya affärsmodeller där hyra, byta, 
låna och uppdatera produkter är i fokus�

Målområde 2:  
Konsumera hållbart
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Mål 2.1. Konsumtionen av engångsartiklar i kommunens verksamheter ska minska 
jämfört med år 2022. 

INDIKATOR 

• Antal inköpta engångsartiklar1 per år i 
kommunens verksamheter�

ÅTGÄRDSBANK

• Anta rutiner för att säkerställa att engångsartiklar förebyggs i 
de egna verksamheterna� 

• Minimera engångsartiklar i kommunens serveringar� 
• Upprätta en plan för att äldreboenden, förskolor och skolor 

ska genomgå avfallsförebyggande projekt� 
• Certifiera eller klimatkompensera evenemang i kommunal regi. 
• Arbeta med gemensam metod för avfallsförebyggande vid 

inköp och upphandling i regionen� 

Mål 2.2. Livslängden på arbetskläder i kommunens verksamheter ska öka jämfört 
med år 2022. 

INDIKATORER 

• Rutiner för att ställa rätt krav vid 
upphandling finns. 

• Möjlighet till lagning av arbetskläder 
finns.

• Mängd inköpta arbetskläder (per 
förvaltning/enhet) kopplat till antal 
anställda� 

ÅTGÄRDSBANK 

• Standardisera sortiment� 
• Laga och reparera kläder� 
• Ställa rätt krav på kvalitet vid upphandling� 
• Verka för beteendeförändring och statushöjning när det 

kommer till återanvändning och lagning av funktionsdugliga 
arbetskläder� 

• Undersöka möjligheten att hyra arbetskläder�

Mål 2.3. Invånarnas förståelse om kopplingen mellan konsumtionsbeteende, 
avfallsmängder och miljöpåverkan ska öka.

INDIKATORER 

• Enkät som efterfrågar konsumtion av 
nyproducerade kläder, nyproducerad 
elektronik2, engångsartiklar3 samt 
second hand och kunskap om och 
möjlighet till att byta/laga/låna/
uppdatera produkter� 

• Mängd insamlat elavfall kg/invånare 
via El-kretsen från kommunernas 
återvinningscentraler�

• Insamlad mängd textil till 
återanvändning på kommunernas 
återvinningscentraler samt mängd textil 
i restavfallet via plockanalys�

ÅTGÄRDSBANK 

• Riktade kommunikationsinsatser avseende kläder, elektronik, 
engångsartiklar för att skapa medvetenhet kring dess 
påverkan på jordens resurser� 

• Samarbeta med organisationer som verkar för ett förändrat 
konsumtionsmönster� 

• Stimulera lokala aktörer som främjar förebyggande genom 
att laga, hyra, dela och uppdatera produkter� 

• Möjliggöra textilinsamling på ÅVC�

1 Produkter som är avsedda att användas vid ett tillfälle för att sedan kasseras, exempelvis engångshandskar, förkläden, 
pappershanddukar och engångsmuggar�

2 Exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer och tv-apparater.

3 Produkter som är avsedda att användas vid ett tillfälle för att sedan kasseras, exempelvis engångsmuggar, -bestick, -tallrikar 
och påsar�
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Varor och tjänster påverkar vår miljö under hela livscykeln, vid tillverkning, 
användning, underhåll, återbruk, återvinning, avfallshantering och transporter i 
alla led� Pressen är stor på våra gemensamma resurser då världens befolkning 
och konsumtion ständigt ökar� Därför behöver vi bli bättre på att använda de 
resurser vi redan har�

Det krävs tålig kvalitet, återvinningsbara 
material och produkter som kan under-
hållas och repareras och som inte är 
trendkänsliga – en hållbar design, utförliga 
innehållsbeskrivningar, smarta förpackningar 
samt att reservdelar finns tillgängligt. Vi 
behöver ändra vårt beteende� För det krävs 
ökad kunskap och möjligheter i samhället 
att återbruka� Förändring krävs även i till 
exempel planerings- och inköpsprocesser� 
Vi behöver bli bättre på att vårda och laga 
istället för ett slit och släng beteende� 

Genom att uppdatera och återanvända 
möbler och inventarier i kommunala 
verksamheter, som i annat fall samlas i 
förråd eller kasseras, uppnår man både 
en ekonomisk besparing och en minskad 

miljöpåverkan� Bygg- och rivnings-
verksamheter ger upphov till stora mängder 
avfall som kan minskas genom en ökad 
återanvändning och återvinning�

Det måste finnas tillgängliga lösningar och 
system för våra invånare för att det ska 
vara en låg tröskel och en självklarhet att 
återbruka� Framför oss ser vi verkstäder 
och marknader för återbruk och 
delningsekonomier, kreativa lösningar där 
gammalt möter nytt, tekniska innovationer 
där nya produkter enbart tillverkas av 
återanvänt och återvunnet material� 
Nollavfallsidén för ett hushåll finns inom 
räckhåll och etik och hållbarhet genomsyrar 
alla delar i vårt samhälle�

Målområde 3:  
Använd de resurser vi har
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Mål 3.1. Andel möbel- och textilinköp i kommunens verksamheter som är återbrukat 
ska öka jämfört med år 2022. 

INDIKATORER 

• System finns i kommunen för återbruk 
av möbler och textil�   

• Andel möbel- och textilinköp per år som 
är återbrukat�

ÅTGÄRDSBANK

• Alla kommuner ska ha fungerande rutiner, metoder och 
arbetssätt kring återbruk av möbler och textil� 

• Arbeta strategiskt med upphandling och inköp där återbruk 
är ett viktigt kriterium� Inköp och beställande enhet ställer 
krav på demonterbarhet och tillgång till reservdelar i avtal� 

• Utbildning och kompetenshöjning av berörd personal� 
Arbeta med att förändra synsätt och beteende kring 
återbrukade produkter� 

• Utreda hur ett byte av möbler inom och mellan kommunerna 
i Boråsregionen kan se ut� 

Mål 3.2. Återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsmaterial inklusive 
massor från kommunala bygg-, mark- och anläggningsprojekt ska öka jämfört med 
år 2022. 

INDIKATORER 

• Avfallsfrågor inklusive återanvändning 
och återvinning finns med i checklistor 
vid ny- och ombyggnationer� 

• Det finns faktiska krav i 
entreprenadupphandling samt i 
konkreta projekt� 

ÅTGÄRDSBANK 

• Skapa rutiner och checklistor för att säkerställa att 
återvinning och återanvändning ingår i alla ny- och 
ombyggnationer samt rivningar i kommunala byggprojekt� 

• Öka samverkan mellan kommunens enheter och genomföra 
utbildningar för att säkerställa att man redan vid byggnation 
tar återanvändning och återvinning i beaktande� 

• Ställa krav i upphandlingsskedet på återvunnet material eller 
återbrukade produkter om möjligt� 

• Kartlägga flöden av massor inom regionen. 
• Undersöka möjlighet för regionalt samarbete för att 

samordna arbetet kring hantering av massor�

Mål 3.3. Livslängden på elektronik i kommunens verksamheter ska öka jämfört 
med år 2022.

INDIKATOR 

• Mätning av livslängd på datorer, 
mobiltelefoner och surfplattor�

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 

• Vid upphandling av elektronik ska krav ställas på ökad livslängd�
• Förändra i leasingavtal genom förlängning�
• Ställa krav på reparerbarhet�
• Uttjänt elektronik samlas in och återbrukas�
• Undersöka möjligheten att införa system där IT-utrustning 

inom kommunen kan spåras�

Mål 3.4. Invånarna ska ha möjlighet till enkel och tillgänglig återanvändning av produkter. 

INDIKATORER 

• Enkät till invånare som mäter beteende 
och kunskap kring återanvändning� 

• Möjlighet till återanvändning finns på 
återvinningscentral� 

• Mängd grovavfall per invånare som går till 
återanvändning (indikator i Avfall Web)�

ÅTGÄRDSBANK 

• På alla ÅVC:er ska det finnas möjligheter för invånare och 
företag att lämna produkter för återanvändning�

• Stimulera lokala aktörer som möjliggör för medborgarna att 
återanvända produkter samt låna, hyra, dela och uppdatera 
produkter istället för att köpa nya�

• Informationsinsatser riktat mot förskola, skola och invånare�
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Materialåtervinning ska vara en naturlig del av invånarnas vardag och 
kommunernas verksamheter� Med återvinning säkerställs ett cirkulärt 
materialflöde för avfall som inte kunnat förebyggas eller återbrukats, 
samtidigt som skadliga ämnen lyfts ur cirkeln� Centralt i återvinning, det 
cirkulära materialflödet, är att det sker genom effektiva insamlings- och 
återvinningsmetoder�  

Genom att återvinna produkter och göra 
nya råvaror av dem så ersätts jungfruliga 
råvaror� Det innebär minskade utsläpp av 
fossil koldioxid och minskar även behovet 
av gruvor eller andra anläggningar för att 
utvinna råvaror vilka ofta i sig har en negativ 
miljöpåverkan på sin omgivning�

Idag förbränns nästan 65 % av det uppkomna 
kommunala avfallet i Boråsregionen� Kraven 
i EU:s avfallsdirektiv är att 60 % av det 
kommunala avfallet ska materialåtervinnas 
2030� Det innebär att vi nästan behöver 
fördubbla materialåtervinning och 
återbruk under de kommande tio åren� Det 
kommer ställa krav på ökad tillgänglighet, 
att det ska vara lätt att göra rätt, att 
det är lättare att sortera än att lämna 
avfallet som restavfall� Det kommer även 

kräva att återvinningstekniker utvecklas 
vidare men vi måste även ställa krav på 
produkters utformning innan de kommer 
ut i handeln� När avfallet når kommunerna 
som avfallshanterare är det oftast redan 
försent för att påverka produkternas 
återvinningsbarhet� En produkt som är 
gjord av många olika material är svår att 
materialåtervinna med dagens teknik till en 
rimlig kostnad� Möjligheten kommunerna 
har är att som inköpare ställa krav på 
att produkten ska ha en viss livslängd, 
reparerbarhet och även gå att återvinna när 
produkten tjänat ut�

Vi kommer framöver att se tjänster som är 
alltmer digitala� Ruttoptimering, och smarta 
behållare kommer göra att miljöpåverkan från 
insamlingen och transporterna blir allt mindre�

Målområde 4:  
Sortera mera
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Mål 4.1. Alla kommunala verksamheter ska ha möjlighet att enkelt och nära sortera 
ut sitt avfall. 

INDIKATOR 

• Möjlighet till utsortering finns i 
kommunens verksamheter�

ÅTGÄRDSBANK

• Klarlägga ansvar och kostnader�
• Införskaffa sorteringslösningar för full utsortering i 

gemensamma utrymmen�
• Utbildning av personal�

Mål 4.2. Andelen felsorterat i restavfallet ska minska med 50 % jämfört med år 2021. 

INDIKATOR 

• Plockanalyser�

Nuläge: 38 % är rätt sorterat, i övrigt 
består restavfallet av matavfall 30 %, 
förpackningar 26 %, textil 4,3 % och farligt 
avfall <1 %  (genomsnitt för Boråsregionen, 
siffror från senaste plockanalysen 2017).

ÅTGÄRDSBANK 

• Kommunikationsinsatser med fokus på farligt avfall, 
förpackningar, textil och matavfall�

• Bättre sorteringsmöjligheter med mer tillgänglig sortering, 
det vill säga bostadsnära insamling av förpackningar och 
tidningar i samarbete med producentansvariga�

• Bevaka och samarbeta kring kommande producentansvar 
för textil�

Mål 4.3. Mängd avfall från ÅVC som behandlas med förbränning och deponering ska 
minska jämfört med år 2021.

INDIKATOR 

• Mängd avfall som går till förbränning 
respektive deponering i kg/invånare�

Nuläge: År 2019 behandlades 68 160 
ton avfall från återvinningscentralerna 
i Boråsregionen med förbränning eller 
deponering där merparten behandlades 
med förbränning.

ÅTGÄRDSBANK 

• Kommunikationsinsatser gentemot hushållen och 
uppmuntring av sortering vid källan där avfall uppstår�

• Bättre sorteringsmöjligheter med fler fraktioner och 
optimerad layout på ÅVC�

• Utbildning av personal på ÅVC�
• Undersök möjlighet till inpasseringssystem på ÅVC för ökad 

tillgänglighet i regionen�

Mål 4.4. Andel hållbara och effektiva avfallstransporter i kommunens regi ska öka 
jämfört med år 2021.

INDIKATOR 

• Indikatorer i Avfall Web (I52, I27-29, I40-
41, I48-50, Å14-15)�

ÅTGÄRDSBANK 

• Utreda förutsättningar för fossilfria alternativ vid 
upphandling�

• Krav på ruttoptimering vid upphandling�
• Satsning på smarta och effektiva lösningar med minskade 

onödiga tömningar�
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Nedskräpning innebär att föremål slängs eller lämnas på platser, såväl offentliga 
platser i centralorter som dumpningar i skog och mark� Nedskräpning skadar 
miljön, djur och människor, det kostar samhället mycket pengar helt i onödan och 
skapar otrygghet. De negativa effekterna av nedskräpning påverkar alltså alla 
aspekter av hållbarhet – miljömässig, social och ekonomisk�  

En tydlig ansvarsfördelning och budget 
för städning är en förutsättning för att 
minska nedskräpning så att våra bebyggda 
områden och naturområden är attraktiva 
miljöer utan skräp� Att arbeta förebyggande 
med nedskräpning är viktigt och kräver ett 
engagemang från alla som bor och verkar 
i regionen� Fokusområdet Fimpa skräpet 
har också tydliga kopplingar till våra andra 
fokusområden� Genom att minska vår 
förbrukning av engångsartiklar, återanvända 
allt som går att återanvända och återvinna 
resten kan vi också minska nedskräpningen� 

Det finns en skillnad mellan människors 
attityd – det är fel att skräpa ner, och faktiskt 

beteende – vi skräpar ner ändå� Detta beror 
på sociala normer, bekvämlighet och otydligt 
ansvar� För att minska nedskräpning är 
det därför viktigt att arbeta med lösningar 
som fokuserar på att stärka sociala normer, 
tydliggöra möjligheterna att göra sig av 
med skräp och betona det personliga 
ansvaret� Detta kan åstadkommas genom 
exempelvis information, engagera röster och 
kanaler riktade mot specifika målgrupper, 
fler och tydligare papperskorgar, fler 
återvinningsmöjligheter på offentliga platser 
så som torg, parker och badplatser, extra 
åtgärder vid kultur- och sportevenemang 
samt samverkan kommuner emellan� 

Målområde 5:  
Fimpa skräpet
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Mål 5.1. Nedskräpning ska minska med 50 % jämfört med år 2022. 

INDIKATOR 

• Skräpmätning (enligt Håll Sverige Rents 
metod eller annan likvärdig metod)�

ÅTGÄRDSBANK

• Tydliggöra ansvarsfördelning och budget för 
nedskräpningsfrågan�

• Säkerställa rutiner vid nedskräpning både inrapportering av 
nedskräpning och städning�

• Involvera förskolor, skolor och föreningar i skräpplockardagar�
• Arbeta med förebyggande insatser inklusive kommunikation�
• Ökad samverkan mellan förvaltningar och bolag inom 

kommunen och mellan kommunerna i regionen� 

Mål 5.2. Upplevd nedskräpning i offentlig miljö ska förbättras jämfört med år 2022. 

INDIKATOR 

• Medborgarenkät såsom Kritik på 
teknik, trygghetsmätningar, SCBs 
medborgarundersökning�

ÅTGÄRDSBANK 

• Arbeta med förebyggande insatser inklusive kommunikation�
• Involvera förskolor, skolor och föreningar i 

skräpplockardagar�
• Ökad samverkan mellan förvaltningar och bolag inom 

kommunen och mellan kommunerna i regionen�
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Samhällsplaneringen ska tillgodose en markanvändning som stödjer en 
långsiktigt hållbar avfallshantering� Detta avser alltifrån större anläggningar 
för exempelvis materialåtervinning till mindre kvartersnära utrymmen för 
återvinning, återbruk och delning�

I kommunernas översiktsplaner ska 
behovet av mark för infrastruktur kopplat 
till avfallsfrågor på lång sikt beaktas� Det 
behöver därför finnas en långsiktig planering 
om större avfallsanläggningar behövs på 
grund av ökad kapacitet eller nya krav inom 
avfallsområdet� 

Materialanvändningen kommer vara 
mer cirkulär framöver och vi får ändrade 
materialströmmar� Därför behöver vi i 
samhällsplaneringen reservera plats för 
avfallets infrastruktur från bostad till 
mottagningsanläggning� 

Det behöver finnas plats för återbruk av 
material och prylar, dels små utrymmen 
nära invånarna och dels större anläggningar 
på strategiska platser� Hushållen kommer 
även sortera i flera fraktioner nära hemmet 
och utrymmet för detta behöver öka� 
Bostadsnära insamling av flera fraktioner 
är en utmaning när avfallet ska hämtas, och 
det är därför viktigt att frågor om avfallets 
infrastruktur ingår i planarbetet från 
detaljplan till bygglov� 

Målområde 6:  
Planera in plats för avfallet
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Mål 6.1. Små och stora anordningar1 för återbruk, återvinnings- och avfallshantering 
ska lokaliseras i strategiska lägen så de är enkla att använda både ur brukar- och 
insamlingssynpunkt. 

INDIKATORER 

• Avfallsfrågor finns med i de checklistor 
och rutiner som plan och bygg arbetar 
efter� 

• Översiktsplaner stödjer en långsiktig 
hållbar avfallshantering�

• Kommunen har pekat ut strategiska 
lägen för anläggningar för att 
hantera återvinningsbara och 
återanvändningsbara resurser�

• En aktiv samverkan bedrivs mellan de 
som arbetar med avfallsfrågor och de 
som arbetar med de olika delarna i 
samhällsbyggnadsprocessen�

ÅTGÄRDSBANK

• Vid översikts- och detaljplanering beakta behovet av mark för 
infrastruktur kopplat till avfallsfrågor på lång sikt� 

• Införa rutiner för planering av gemensamma återvinnings- 
och avfallslösningar i bostadsområden� 

• Ta fram handledningar och införa rutiner för att säkerställa 
att avfallsfrågor beaktas i detaljplane- och bygglovsskedet 
både ur avfallsinsamlingssynpunkt och arbetsmiljösynpunkt 
och för att skapa utrymme för cirkulära flöden, exempelvis 
återanvändning� 

• Öka samverkan mellan berörda förvaltningar och bolag/
organisationer genom hela planeringsprocessen� 

1 Detta avser alltifrån större anläggningar för materialåtervinning till mindre utrymmen för återvinning, återbruk och delning.
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Styrmedel och verktyg för att 
nå målen
För att nå målen i avfallsplanen krävs olika typer av styrmedel och verktyg� Det kan 
vara ekonomiska styrmedel som avfallstaxan eller styrmedel av mer administrativ 
karaktär som upphandling, tillsyn och information� Även andra typer av verktyg för 
att åstadkomma en förändring är viktiga, teknikutveckling och digitalisering är två 
exempel� Av stor betydelse är också delaktighet, engagemang och samverkan mellan 
och inom olika delar av kommunens verksamheter�

Information, kommunikation, 
kunskap och rådgivning
För att nå merparten av avfallsplanens 
mål krävs kommunikativa insatser för att 
påverka invånare eller verksamhetsutövare 
att förebygga avfall och hantera avfall på ett 
miljöriktigt sätt� Kommunikationsinsatser kan 
hjälpa invånare, tjänstepersoner och politiker 
att arbeta för en hållbar utveckling� Det kan 
handla om enkla råd till invånarna för att 
minska sitt avfall eller att utbilda personal 
inom kommunens egna verksamheter i 
hur avfall kan förebyggas och produkter 
återanvändas. Kunskap finns både inom den 
egna organisationen och utanför och det är 
lätt att inhämta kunskap tack vare vårt allt mer 
digitala samhälle� 

Ett sätt att underlätta för kommuninvånarna 
och verksamhetsutövarna att göra rätt är 
att använda sig av samma begrepp och 
symboler i regionen� Till exempel så kan den 
nyligen framtagna Nordiska standarden för 
symboler för avfallsfraktioner användas på 
återvinningscentraler, i miljörum, på avfallskärl 
samt vid olika event i regionen�

Nudging
Nudging innebär en ”knuff i rätt riktning” och är 
ett sätt att åstadkomma beteendeförändring� 
Nudging handlar om att få människor att bete 
sig på ett önskat sätt genom att förändra deras 
valsituation, det vill säga det blir enklare att göra 
vissa val� Till exempel kan det handla om att 
använda mindre tallrikar för att minska matsvinn 
eller måla fotspår på en trottoar som visar vägen 
till en papperskorg för att minska nedskräpning�

Samverkan
Samverkan är en av grundpelarna för att nå 
målen i avfallsplanen� Flera olika delar av 
kommunens verksamheter och bolag behöver 
ha en öppenhet sinsemellan och sträva mot 
samma mål� Detta förutsätter en förståelse för 
målen och en vilja och möjlighet att samverka 
inom och mellan kommunerna� För att lyckas 
behöver kunskap delas mellan olika delar av 
kommunen� Nyckeln till att nå målen är arbete 
över gränserna och samverkan�

För att nå avfallsplanens målsättningar 
som helhet är det också av vikt med en 
samordnande funktion som agerar som en 
spindel i nätet för att samverkan mellan 
kommunerna ska fungera friktionsfritt�

Samverkan är en av grundpelarna för att nå målen 
i avfallsplanen. Flera olika delar av kommunens 
verksamheter och bolag behöver tillsammans arbeta 
för att åstadkomma de ambitiösa målsättningarna. 
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Avfallstaxa/Renhållningstaxa
I alla Sveriges kommuner är avfallshanteringen 
avgiftsfinansierad. Det är bara avfall som ingår 
i det kommunala ansvaret enligt 15 kap 20 § 
miljöbalken som ska finansieras via avfallstaxor 
(framgår av miljöbalken 27 kap 4 §)�  

Däremot ger en nyligen antagen lagändring 
möjlighet för kommunerna att använda 
avfallstaxan för åtgärder som vidtas för att 
förebygga avfall och som kan användas i arbetet 
med att uppnå en del av målen i avfallsplanen� 
Detta inkluderar dock inte förebyggande insatser 
gällande kommunens egna verksamhetsavfall�

Avfallsföreskrifter
Avfallsföreskrifterna innehåller lokala 
bestämmelser för hanteringen av avfall under 
kommunalt ansvar� I föreskrifterna beskrivs bland 
annat vilka skyldigheter fastighetsinnehavare har 
för det avfall de genererar samt hur avfall ska 
sorteras och lämnas�

Upphandling
Upphandling är ett kraftfullt verktyg där 
kommunerna har stor möjlighet att påverka� 
Genom att anta rutiner för avfallsförebyggande 
arbete i samband med upphandling och 
ställa miljökrav kan kommunerna bidra till 
avfallsminimering och en hållbar utveckling�

Tillsyn
De kommunala tillsynsmyndigheterna (miljö- 
och hälsoskyddskontor) utövar tillsyn över 
verksamheter och företag� Miljötillsyn kan ge 
råd, men även förelägga verksamhetsutövare att 
förbättra sin avfallshantering om det finns skäl 
för det� Under framtagandet av avfallsplanen 
har det uppkommit önskemål om att samverka 
och utbyta erfarenheter mellan kommunernas 
miljötillsynsavdelningar som ett led i att nå de 
mål som fastställs i avfallsplanen�

Teknikutveckling och digitala 
hjälpmedel
Digitalisering och ny teknik kommer få en stor 
betydelse för avfallshanteringen framöver� 
Möjlighet att utforma, optimera och utvärdera 
verksamheter och agerande på nya sätt 
baserat på tillgång till relevant data och nya 
mjukvaror kommer förändra många branscher, 
inkluderat avfallsbranschen� Flertalet av målen 
i avfallsplanen kommer uppfyllas delvis med 
hjälp av nya digitala och tekniska lösningar där 
appar, on-demand tjänster och sensorer på 
avfallsbehållare är några exempel�
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Ordlista
Agenda 2030
17 globala mål för hållbar utveckling syftar till 
att utrota fattigdom och hunger, förverkliga 
de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå 
jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och 
flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för 
planeten och dess naturresurser� Globala målen 
är integrerade och odelbara och balanserar de 
tre dimensionerna av hållbar utveckling: den 
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga�

Avfall
Alla föremål eller ämnen som innehavaren vill göra 
sig av med eller är skyldig att göra sig av med�

Avfallsföreskrifter
Kommunala bestämmelser för avfalls-
hantering� Föreskrifterna fastställer bland 
annat vilka skyldigheter kommunen och 
fastighetsinnehavare/verksamhetsutövare har 
samt när, var och hur avfall ska hämtas�

Avfallstaxa
Renhållningstaxa eller återvinningstaxa kan 
används synonymt� Avgift som kommunen tar 
ut för att finansiera de tjänster som ingår i det 
kommunala avfallsansvaret�

Avfallstrappan/avfallshierarkin
Anger en hierarki för i vilken ordning olika metoder 
för att behandla avfall bör användas� Den grundar 
sig på EU-direktiv och principen är också införd i 
svensk lagstiftning� Det högst prioriterade steget 
är förebyggande av avfall följt av återanvändning, 
materialåtervinning, energiåtervinning och 
deponering� Ibland läggs nedskräpning till som det 
allra nedersta steget i trappan�

Avfall web
Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem för 
hantering av avfallsstatistik�

Biogas och biogödsel
Biogas- och biogödselproduktion hänger 
ihop� I en biogasanläggning produceras 
dessa två produkter samtidigt genom att till 
exempel gödsel, matavfall, restprodukter från 
livsmedelsindustrin bryts ner under anaeroba 

(syrefria) förhållanden� Biogasen, som i huvudsak 
består av metan och koldioxid, kan användas 
till att tillverka el- och/eller värme eller som 
drivmedel� Biogödseln kan med fördel användas 
som ett näringsrikt gödselmedel�

Bostadsnära insamling/ 
Fastighetsnära insamling
Insamling av avfall i direkt anslutning till 
bostadsfastigheten�

Cirkulär ekonomi
I en cirkulär ekonomi behålls resurserna i 
samhällets kretslopp istället för att bli avfall� 
Genom att återanvända och återvinna produkter, 
material och resurser kan vi behålla deras 
ekonomiska värde� Samtidigt kan vi minska 
uttaget av ny råvara och uppkomsten av avfall 
och restprodukter� För att lyckas med det måste 
vi ha en smartare produktion och produktdesign 
och mer hållbara konsumtionsmönster� Vi måste 
gå från en linjär till en cirkulär ekonomi�

Deponi
Upplagsplats för avfall på eller i jorden� 
Deponering är att bortskaffa avfall genom 
slutförvaring� Lagring av avfall får aldrig 
ske längre än tre år innan det räknas som 
deponering�

Energiåtervinning
Tillvaratagande av el/värme som alstras i en 
anläggning för avfallsförbränning eller av 
gas från organiska ämnen, till exempel i en 
rötningsanläggning eller på en deponi�

Farligt avfall
Ett ämne eller ett föremål som är avfall 
och som är markerat med en * i bilaga 3 till 
avfallsförordningen� Det gäller exempelvis 
ämnen som kan vara hälsoskadliga, smittförande, 
miljöfarliga, brandfarliga eller explosiva�

Förberedelse för återanvändning
En avfallshantering som genom kontroll, 
rengöring eller reparation gör att produkter eller 
komponenter som blivit avfall kan återanvändas�
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Förebyggande av avfall
Åtgärder som vidtas för att förebygga att det 
över huvud taget uppkommer avfall exempelvis 
genom minskad konsumtion eller delat ägande�

Förpackningar
Förpackning eller emballage är en produkt 
tillverkad för att skydda, hantera, leverera 
och presentera en vara� Som privatperson 
ska du lämna dina förpackningar på en 
återvinningsstation� 

Grovavfall
Hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande 
eller har andra egenskaper som gör att det inte är 
lämpligt att samla in i säck eller kärl� Exempelvis 
trasiga möbler eller metallskrot såsom stekpannor�

Hushållsavfall
Från och med den 1 augusti 2020 ersattes 
begreppet hushållsavfall med termen kommunalt 
avfall� Se kommunalt avfall�  

Kommunalt avfall (och ansvar)
I begreppet kommunalt avfall innefattas avfall 
från hushåll och sådant avfall från andra källor 
som till sin art och sammansättning liknar avfall 
från hushåll� Alltså är det bara det som liknar 
avfallet från hushåll som räknas som kommunalt 
avfall och därmed ingår i ansvaret enligt 15 kap 
20 § miljöbalken� 

Det avfall som kommunen ansvarar för är 
förutom kommunalt avfall även avloppsfraktioner 
från enskilda avlopp, latrin samt bygg- och 
rivningsavfall som inte producerats i en 
yrkesmässig verksamhet� Det är bara avfall som 
ingår i det kommunala ansvaret enligt 15 kap 20 
§ miljöbalken som ska finansieras via avfallstaxor 
(framgår av miljöbalken 27 kap 4 §)� 

Definitionen kommunalt avfall har utformats 
för att vara i linje med den som används för 
statistiska ändamål av Eurostat och OECD� Den 
nya definitionen är genomförd i svensk rätt 
genom ändringen i 15 kap 3 § miljöbalken (prop� 
2019/20:156)� 

Kretsloppspark
Med kretsloppspark avses en anläggning där 
återanvändning, återvinning och avfallssortering 
samlas� Besökarna uppmuntras på anläggningen 
att skänka saker till återanvändning genom 
personlig mottagning� Anläggningarna 
samarbetar med en eller flera organisationer 
som bedriver sortering, försäljning av produkter 
för återanvändning och oftast reparation 
(förberedelse för återanvändning) på samma 
område� Anläggningen fungerar därutöver som 
en återvinningscentral�

Källsortering
Sortering eller separering av avfall på samma plats 
där avfallet uppkommit, till exempel i hushållet� 

Klimat 2030
Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionens kraftsamling för 
västsvenska aktörer som arbetar för en 
attraktiv och hållbar framtid�  

Matavfall
Livsmedelsavfall från livsmedelskedjan 
(hushåll, restauranger, storkök, butiker och 
livsmedelsindustrin)� Omfattar såväl ätbar mat 
(se matsvinn) samt det som inte brukar ätas, 
exempelvis ben, kärnor och skal�

Materialåtervinning
Avfallshantering som innebär tillvaratagande av 
material från avfall�

Matsvinn
Onödigt matavfall, det vill säga sådan mat som 
hade kunnat ätas upp om den hanterats på rätt 
sätt och ätits upp i tid, även avskrap från tallrikar 
och rester i förpackningar�

Miljöhus
Också kallat återvinningshus eller kretsloppshus� 
Ett avfallsutrymme uppfört som ett fristående 
hus med kärl för olika avfallsfraktioner� 
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Plockanalys
Plockanalys innebär att en i förväg bestämd 
mängd avfall plockas ut och sorteras� Resultat 
redovisas och sammanställs i en rapport� Syftet 
med en plockanalys är att få en bild av vad och 
hur mycket aktuell verksamhet (exempelvis 
hushållen) slänger i sina avfallskärl�

Producent
Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till 
Sverige eller säljer en vara eller en förpackning 
eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet 
frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder 
av renhållnings- eller miljöskäl�

Producentansvar
Skyldighet för producenter att se till att avfall 
samlas in, transporteras bort, återvinns, 
återanvänds eller bortskaffas på ett sätt som kan 
krävas för en miljö- och hälsomässigt godtagbar 
avfallshantering�

Rejekt
Det material som i förbehandlingen av 
matavfallet sorteras bort och ofta går till 
förbränning� Rejekt kan även uppkomma i 
andra återvinnings- och behandlingsprocesser� 
Exempelvis uppkommer rejekt i samband med att 
insamlade förpackningar skall förberedas inför 
att bli nytt material�

Renhållningsordning
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en 
renhållningsordning� Renhållningsordningen 
består av avfallsplan och föreskrifter 
för avfallshantering (ibland kallade 
renhållningsföreskrifter)�

Restavfall
Restavfall är det avfall som blir kvar efter du har 
sorterat ut förpackningar, returpapper, matavfall, 
grovavfall, elavfall och farligt avfall� 

Återanvändning
En åtgärd som innebär att en produkt eller 
komponent som inte är avfall används igen för att 
fylla samma funktion som den ursprungligen var 
avsedd för�

Återvinning
En avfallshantering som innebär att avfallet 
kommer till nytta som ersättning för annat 
material, antingen genom energiåtervinning 
eller materialåtervinning� Materialåtervinning är 
hållbarhetsmässigt bättre än energiåtervinning� 
Begreppet innefattar även förberedelse för 
materialåtervinning eller förberedelse för 
återanvändning�

Återvinningscentral (ÅVC)
Större anläggning för insamling av till exempel 
grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall� 
Ibland även med verksamhet för återanvändning� 
Finansieras av avfallstaxan� 

Återvinningsstation (ÅVS)
Obemannad mindre anläggning för mottagning 
av förpackningar och returpapper� Drivs ej av 
kommunen utan på uppdrag av producenterna�
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Framtagandet av avfallsplanen har präglats av ett stort engagemang 
ute i kommunerna. Planen har arbetats fram med hjälp av 
tjänstepersoner från alla åtta kommuner med en projektgrupp som 
bas. Under framtagandet av avfallsplanen har kontinuerlig förankring 
genomförts både politiskt, på chefsnivå samt i olika konstellationer 
av tjänstepersoner.  

Projektorganisation
Under andra halvan av 2018 kom ett önskemål från Boråsregionens 
medlemskommuner om att samverka kring att ta fram en gemensam avfallsplan. 
En projektgrupp bestående av en till två representanter från varje kommun 
eller kommunalt energi- och avfallsbolag bildades initialt i projektet under 2019. 
Under hösten 2019 tillsattes en projektledare på Boråsregionen för att samordna 
arbetet med framtagandet av ny regional avfallsplan. Projektgruppen har träffats 
regelbundet under hela projektperioden. Projektgruppen bestod av tio personer 
med följande roller: projektledare, avfalls- eller renhållningschefer, avfallsingenjör, 
samhällsplanerare och verksamhetsansvarig avfall från hushåll. Ett antal personer 
från projektgruppen blev utsedda att vara delprojektledare för de fokusgrupper 
som sedan bildades i projektet. 

Fokusgrupper
Sex olika målområden identifierades som viktiga för Boråsregionen:

• Hushåll med maten.

• Konsumera hållbart.

• Använd de resurser vi har.

• Sortera mera.

• Fimpa skräpet.

• Planera in plats för avfallet.

Fokusgrupper bildades kring varje målområde och dessa bemannades med 
tjänstepersoner från våra åtta kommuner, totalt 60 tjänstepersoner var 
aktiva i arbetet. Det var en bred representation från kommunernas olika 
verksamheter som deltog, bland annat representanter från avfall, miljö, kost, 
förskola, skola, äldreomsorg, fastighet, bostadsbolag, gata, park, upphandling, 
lokalförsörjning, plan, bygg och fritid. Även ett antal externa organisationer 
deltog i fokusgrupperna, bland annat representanter från Science Park Borås, 
Högskolan i Borås, Medborgarskolan och Navet Science Center. Fokusgruppernas 
arbete inleddes med en gemensam workshop i januari 2020 och därefter följde 
ett antal ytterligare möten och workshops i respektive grupp under våren 2020. 
Ur fokusgruppen Sortera Mera lyftes behovet av ett separat möte med fokus 
på hantering av massor. Till detta möte bjöds ytterligare representanter in från 
kommunernas olika delar; servicekontor, entreprenad samt kommunbiolog. 
Fokusgruppernas övergripande roll var att ge inspel på mål, åtgärder och 
indikatorer. De målförslag som fokusgrupperna arbetade fram förädlades sedan 
av projektgruppen. 
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Förankring
Under 2020 har kontinuerlig förankring av arbetet med att ta fram avfallsplanen 
rapporterats och presenterats för de olika nätverk som drivs av Boråsregionen; 
kommunchefsnätverket, nätverket för miljöstrategisk samverkan, nätverket 
för samhällsbyggnadschefer samt nätverk för äldreomsorg, funktionshinder 
och individ- och familjeomsorg. Under hösten 2020 inleddes ett omfattande 
förankringsarbete i respektive kommun för att få ytterligare inspel på de förslag 
som tagits fram i fokusgrupperna. Presentationer och workshops hölls med 
tjänstepersoner, med kommunledningsgrupper samt på politiska sammanträden 
så som i kommunstyrelsen och i olika nämnder i respektive kommun. 

Remiss och utställning
Planen är ute för remiss samt ställs ut för allmänheten under första halvåret 2021. 
Denna del färdigställs efter remissperiodens slut. 

Politisk hantering
Projektet har kontinuerligt avrapporterats till Beredningen för Hållbar Utveckling, 
BH7, på Boråsregionen. BH7 är beredande för Direktionen på Boråsregionen. 
Presentation och dialog har också hållits med Direktionen. Därtill har projektet 
presenterats och dialog har förts ute i varje kommun i kommunstyrelser 
eller nämnder under framtagandet av planen. Direktionen beslutar om 
rekommendation av antagande av planen i Boråsregionen. Respektive kommun 
beslutar sedan om antagande i den egna kommunen.
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Avfallsplanen och dess mål har beröringspunkter med andra 
strategier, målområden och styrdokument som återfinns i 
kommunerna, detta beskrivs nedan. Tabell 2–7 visar strukturen för 
ansvarsfördelningen av de olika målen. Ansvarsfördelning tas slutligt 
fram under implementering 2021.

Avfallsplanens sammanhang i kommunen
Bollebygds kommun
Avfallsplanen ligger i linje med de miljömål som återfinns i Verksamhetsplan 
och budget 2020-2022 för kommunstyrelsen. Bland annat ska man arbeta för 
att vara en “Miljösmart kommun” och “Kommunen ska efterleva av kommunen 
uppsatta miljö- och hållbarhetsmål”. Nämnderna ska arbeta för att bryta ner 
de övergripande målen till ett eller flera nämndspecifika mål. Målen ska vara 
specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbegränsade, så kallade smarta 
mål. Exempelvis har mål formulerats med syfte att ge barn och elever en god, 
näringsriktigt sammansatt kost av god kvalitet och som en åtgärd för att nå det 
målet har man infört en nationell modell för att mäta matsvinn och kan således 
påverka och minska mängden matsvinn som uppkommer i kommunen.

Borås stad
I Vision 2025 beskrivs Borås stad som kretsloppsstaden. Det ger en tydlig 
indikation på ambitionsnivån för arbetet med avfallsfrågor. Arbetet med att 
minimera avfallet berör flera andra styrdokument. I de nuvarande miljömålen 
finns liknande målsättningar. Avfallsplanen är därför ett viktigt underlag när 
nya miljömål ska tas fram. Minskade klimatutsläpp hänger ihop med minskad 
resursanvändning och ökade cirkulära flöden och ingår därför även som en 
strategi i Energi- och klimatstrategin.

Borås Stad är på väg mot en tillitsbaserad styrmodell, vilket innebär mindre 
detaljstyrning och större fokus på riktning och på arbetssätt som ska leda till 
handling. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för avfallsfrågor. Borås 
Energi och Miljö AB är utförare på avfallsområdet och har ansvar för insamling och 
hantering av avfall och återvinningsmaterial. Borås Energi och Miljö har ett flertal 
styrande och strategiska dokument och målsättningar som berör avfallsplanen, 
bland annat affärsplaner, budgeten och miljömålet: ”Lev hållbart, Lev mer”. 

Herrljunga och Vårgårda kommuner
Herrljunga och Vårgårda kommuner samverkar kring renhållnings- och 
avfallsfrågan och har en gemensam organisation för detta. 

Avfallsplanen med sina förslag till aktiviteter kommer underlätta för kommunerna 
i dess miljöarbete kring Agenda 2030 och Klimat 2030. Kommunerna kommer även 
ansluta sig till en del av Västra Götalandsregionens klimatlöften där avfallsplanen 
ger ett extra stöd i detta arbete.  

Avfallsplanen ligger i linje med det arbete som bedrivs inom båda kommunerna. 
De flesta målen som berör minskade avfallsmängder samt att sträva högre upp i 
avfallstrappan är ett arbete som kommunen redan bedriver om än i vissa fall har 
långt kvar. En del av målen är dock inte så tydligt uttalade inom kommunen. Dessa 
mål kan även vara svåra att mäta samt uppnå när det gäller exempelvis inköp av 
engångsartiklar samt arbetskläder. Även en del andra mål och åtgärder som berör 
flera enheter kan var svårare att följa upp.
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Marks kommun
Arbetet med de mål som berörs i avfallsplanen knyter an både till Marks kommuns 
arbete med Klimat 2030 och Agenda 2030. Arbetet inom Klimat 2030 bedrivs dels 
genom ett antal åtaganden, som sträcker sig till 2029 och dels genom ett antal mer 
kortsiktiga klimatlöften. Inom åtagandena, finns stor frihet att ändra och här kan 
många av avfallsplanens mål med fördel vävas in. När det gäller klimatlöftena så 
är dessa fasta och Marks kommun har valt vilka man ska jobba med varav en del 
berör avfallsplanen. En del andra åtaganden som också finns med i avfallsplanen 
har man i dagsläget valt att inte arbeta med. Detta är dock inte motstridigt mot 
avfallsplanens mål, då ställning enbart har tagits att inte jobba det kommande året 
med detta. 

I arbetet med Agenda 2030, vars miljödel återspeglar de nationella miljömålen, 
har Marks kommun startat upp två processer. En går ut på att ta fram en helt ny 
vision samt kommunövergripande mål. Den andra processen handlar om att ta 
fram kommunövergripande styrdokument för hur Marks kommun ska arbeta med 
Agenda 2030. Även här finns det stora samordningsvinster med att koppla på även 
avfallsplanens mål. Poängteras ska att de kommunövergripande styrdokumenten 
i dagsläget enbart vänder sig till kommunens egna verksamheter och inte till 
kommuninvånare.

Svenljunga kommun
I Svenljunga kommun finns sedan tidigare strategiska mål som tangerar 
avfallsplanens målsättningar. Målområde 4 i fullmäktigemålen är ett övergripande 
mål “att lämna över ett miljömässigt hållbart samhälle till nästa generation”. Ett 
mål som i princip samtliga mål i avfallsplanen kommer att bidra till. Vidare har 
Svenljunga kommun en energi- och klimatstrategi från 2010 där tre åtgärder berör 
avfallsplanen. Det handlar om drivmedel och ruttoptimering vid avfallstransporter, 
att använda kommunalt hushållsavfall till biogasproduktion och att utreda 
tankställen för biogas. Svenljunga kommun kommer att ansluta sig till Västra 
Götalandsregionens klimatlöften där avfallsplanen kommer att bidra till att 
uppfylla flera av klimatlöftena. 

Tranemo kommun
Avfallsplanen faller väl in under Tranemo kommuns nya vision och strategiska 
plan, med visionen ”Tranemo är en hållbar och attraktiv kommun som 
kännetecknas av kreativitet och framtidstro” och där ett av dom prioriterade 
målen är ett hållbart samhälle. 

Förslagsvis bör arbetet med den regionala avfallsplanen och dess mål och åtgärder 
bedrivas som ett kommunövergripande projekt. Där planering och uppföljning 
av vilka mål och aktiviteter som är prioriterade nästkommande period sker via 
dialog i enlighet med kommunens styrmodell. Därtill nyttjas vårt digitala stöd för 
projekthantering för samverkan och rapportering under pågående arbete.

Ett kommunövergripande projekt ger möjlighet att väva samman avfallsplanen 
med övriga aktuella styrdokument som rör området till exempel lokala miljömål 
och klimatlöften. Exempelvis skulle klimatlöfte 11, att minska matsvinnet 
i kommunens verksamheter till 45 gram/portion kunna vara ett delmål till 
avfallsplanens mål om 35 gram/portion.
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Ulricehamns kommun
Avfallsplanen är en del av Ulricehamns kommuns miljöstrategiska arbete. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för avfallsfrågor. Ulricehamns 
Energi har verksamhetsansvaret inom avfallsområdet, till exempel ansvar 
för insamling och hantering av avfall och återvinningsmaterial samt att sköta 
kommunens avfallsanläggning. 

De flesta målen som handlar om att minska avfallsmängder och sträva högre upp 
i avfallstrappan är ett arbete som Ulricehamns Energi och Ulricehamns kommun 
har högt på sin agenda. I kommunens budget 2020 finns mål om hållbarhet och 
klimatanpassningsåtgärder till exempel att minska matsvinnet i skolorna och 
skapa mer hållbara menyer. En ny avfallsplan kommer göra det möjligt för alla 
samhällsaktörer att föra in mål och aktiviteter i sin budget och i sin verksamhet så att vi 
tillsammans minskar uttagen av ändliga resurser samt lever och arbetar mer hållbart.

Ansvarig för målen
För att nå målen i avfallsplanen krävs att det finns uttalade ansvariga. 
Ansvarsfördelning per kommun tas slutligt fram under implementeringen 2021. 
Viktigt att poängtera är att ansvaret för uppfyllande av målen inte enbart faller 
på avfallsenheterna. Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder som berör många 
olika delar av kommunens verksamhet:

• För målområde 1 Hushåll med maten är följande delar av kommunen viktiga 
aktörer för att nå målen; kostverksamhet, förskola, skola och äldreomsorg, 
bostadsbolag samt avfalls- och miljöenheter.

• För målområde 2 Konsumera hållbart är följande delar av kommunen 
viktiga aktörer för att nå målen; upphandling och inköp, förskola, skola och 
äldreomsorg, näringslivsansvariga, kultur och fritid, kommunikation samt 
avfalls- och miljöenheter.

• För målområde 3 Använd de resurser vi har är följande delar av kommunen 
viktiga aktörer för att nå målen; upphandling och inköp, byggnation, 
rivning och fastighet, servicekontor, bostadsbolag, tillsyn samt avfalls- 
och miljöenheter. 

• För målområde 4 Sortera mera är följande delar av kommunen viktiga 
aktörer för att nå målen; avfallsenhet, kommunikation, upphandling, 
bostadsbolag och lokalförsörjning. 

• För målområde 5 Fimpa skräpet är följande delar av kommunen viktiga 
aktörer för att nå målen; gata- och parkenheter, fritid- och folkhälsa, 
kommunikation och tillsyn.

• För målområde 6 Planera in plats för avfallet är följande delar av kommunen 
viktiga aktörer för att nå målen; samhällsplanering och avfallsenheter.
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Bilaga 3: 

Mål och lagstiftning som 
berör avfallsplanen
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Det finns ett flertal lagar och mål både på internationell och nationell 
nivå som berör avfallsområdet. Alltifrån FN:s Globala hållbarhets mål 
Agenda 2030, EU:s avfallsdirektiv, EU:s paket om cirkulär ekonomi, 
svensk lagstiftning i form av Miljöbalken och Avfallsförordningen, 
de svenska miljömålen, den nationella avfallsplanen och regionala 
hållbarhets- och klimatmål inom Västra Götaland.

Målen som lyfts fram nedan har varit relevanta i arbetet med 
framtagandet av Boråsregionens avfallsplan. De har i vissa fall 
agerat som inspiration och satt ramarna för prioriteringar av mål i 
avfallsplanen med syfte att den ska samverka och gå i linje med mål 
och strukturer som finns på global och nationell nivå.

Globala mål – Agenda 2030
De globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, antogs 2015 av FN:s medlemsländer. 
Agenda 2030 rymmer 17 mål som syftar till en hållbar utveckling i alla tre 
dimensioner av hållbarhet; miljömässig, social och ekonomisk. Flertalet av målen 
berör avfallsområdet och relaterar också till målen i avfallsplanen. 

Figur 5. De globala hållbarhetsmålen.

51

Avfallsplan 2021–2030

REM
ISS

REM
ISS



Mål 3. God hälsa och välbefinnande syftar bland annat 
till att minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd 
av skadliga kemikalier samt föroreningar. Ett cirkulärt 
avfallssystem har som mål att avgifta kretsloppen och 
minska nedskräpningen. Hållbara och färre transporter 
i avfallskedjan kommer leda till att minska mängden 
luftföroreningar som släpps ut. Avfallsplanens målområde 
4 och 5 påverkar detta mål.

Mål 7. Hållbar energi för alla ska säkerställa tillgång till 
ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern 
energi för alla. Avfallsplanens målområde 1 och 4 berör 
detta mål genom energiproduktion från matavfall samt 
effektivare avfallstransporter.

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
handlar om att resurseffektiviteten i konsumtion och 
produktion behöver förbättras för att uppnå en varaktig, 
inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt. Genom att 
arbeta mot ett cirkulärt avfallssystem som minimerar 
mängden avfall bidrar vi till att bryta sambandet mellan 
ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. Detta berör 
avfallsplanens målområde 2, 3 och 4.

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
syftar till att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka 
för en inkluderande och hållbar industrialisering samt 
främja innovation. Vi bidrar genom att se över och utveckla 
den avfallsrelaterade infrastrukturen i målområde 6.

Mål 11. Hållbara städer och samhällen ska göra städer 
och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga 
och hållbara vilket relaterar till avfallsplanens målområde 
6 där avfallsfrågan ska komma in i ett tidigt skede i 
samhällsbyggnadsprocessen.

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion ska 
säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 
Vi bidrar i målområde 1, 2, 3 och 4 genom att öka möjligheten 
till att återanvända, minska avfallsmängderna, bedriva hållbar 
upphandling av varor samt samverka med företag och andra 
avfallsalstrande aktörer. Vi bidrar också genom att minska 
det onödiga matsvinnet samtidigt som vi använder det 
nödvändiga matavfallet för att skapa energi och växtnäring. 

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna handlar om att 
vidta åtgärder för att bekämpa klimatförändringar och 
dess konsekvenser. Samtliga målområden i avfallsplanen 
bidrar till detta mål genom att förebygga avfall, öka 
återanvändningen och materialåtervinningen, integrera 
avfallsfrågan som en del i fysisk planering och öka antalet 
hållbara avfallstransporter. 
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Lagstiftning på EU-nivå
Inom EU gäller avfallsdirektivet (2008/98/EG) som ställer krav på 
medlemsstaterna att minska mängden avfall samt främja återanvändning och 
materialåtervinning genom avfallstrappan/avfallshierarkin. EU-kommissionen 
har även tagit fram ett paket för cirkulär ekonomi som innehåller en plan för att 
sluta kretsloppet och hantera alla faser av en produkts livscykel: från konsumtion 
och produktion till avfallshantering och marknaden för returråvaror. Planen 
pekar också ut fem prioriterade områden där man ska skynda på omställningen 
i värdekedjan; plast, matsvinn, viktiga råvaror, byggnation och rivning samt 
biomassa och biobaserade produkter. Det ställs också krav på källsortering av 
farligt avfall från hushåll, textilavfall och biologiskt avfall. Ett särskilt mål för att 
minska antalet deponier införs också.

Lagstiftning på nationell nivå
Grundläggande bestämmelser om avfall finns i miljöbalken (1998:808) och 
avfallsförordningen (2020:614). Avfallstrappan/avfallshierarkin är en del av 
lagstiftningen med ett fokus på att nå så högt upp i hierarkin som möjligt, det vill 
säga förebyggande av avfall.

Nyligen har också regeringen tagit beslut om att införa EU:s avfallspaket i svensk 
lag vilket har förändrat delar av miljöbalken gällande avfallshantering. Däribland 
att kommunen också ansvarar för att behandla bygg- och rivningsavfall som 
inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. Definitionen hushållsavfall har 
bytts ut till kommunalt avfall. Kommunerna ges möjlighet att finansiera såväl 
information om avfallsförebyggande som insamling och sortering av produkter 
för återbruk via avfallstaxan. 

Nationell avfallsplan
Den nationella avfallsplanen ”Att göra mer med mindre – Sveriges avfallsplan och 
avfallsförebyggande program 2018–2023” anger att idag utnyttjas 60 procent av 
världens ekosystem på ett icke hållbart sätt. De kommande årtionden kommer en 
ökad befolkning med högre inkomster öka den globala efterfrågan på produkter 
och tjänster. Syftet med den nationella avfallsplanen är att beskriva Sveriges 
arbete med att:

• minska mängden avfall

• minska mängden skadliga ämnen i 
material och produkter

• minska de negativa effekter på både 
människors hälsa och vår miljö som 
avfall ger upphov till

• främja en praktisk tillämpning av 
avfallshierarkin och utnyttja resurserna 
i avfallet

• bryta sambandet mellan ekonomisk 
tillväxt och den miljö- och 
hälsopåverkan som hänger samman 
med att avfall uppstår
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Boråsregionens avfallsplan följer dessa i och med de sex målområden som 
planen utgörs av som syftar till att förebygga avfall, cirkulera material och 
minska nedskräpning. Den nationella avfallsplanen lyfter också fram ett antal 
strömmar som är viktiga att arbeta med då de exempelvis ger upphov till stora 
avfallsmängder eller har omfattande miljöpåverkan. Dessa är bygg och riv, mat, 
elektronik, textil, plast och nedskräpning. Boråsregionens avfallsplan innefattar 
samtliga dessa strömmar i målformuleringarna inom respektive målområde.

Det svenska miljömålssystemet
Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål 
och ett antal etappmål. Generationsmålet visar riktningen för vad som måste göras 
inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Miljökvalitetsmålen beskriver 
det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Etappmålen är steg 
på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. 

Figur 6. De svenska miljökvalitetsmålen.

54

Mot en hållbar och cirkulär framtid

REM
ISS

REM
ISS



Generationsmålet: “Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att 
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. “

Miljökvalitetsmålen är totalt 16 mål, dessa utgör grunden i den nationella 
miljöpolitiken. Avfallsområdet berörs av flera av målen.

• God bebyggd miljö: målet innebär att städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 
till en god regional och global miljö. Målet om god bebyggd miljö strävar 
bland annat mot:

 - Hållbar avfallshantering 
Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för 
konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i 
det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att 
avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.

 - Hushållning med energi och naturresurser 
Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på 
ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt 
minska och att främst förnybara energikällor används.

• Giftfri miljö: målet syftar till att förekomsten av ämnen i miljön som 
har skapats i eller utvunnits av samhället inte ska hota människors 
hälsa eller den biologiska mångfalden. Avfallsplanen bidrar till målet 
genom att verka för att minska avfallets farlighet och därmed eliminera 
dessa ur kretsloppet.

• Begränsad klimatpåverkan: Målet innebär att halten av växthusgaser i 
atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar 
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en 
sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen 
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. 

Ett antal Etappmål har funnits fram till 2020 och bland annat berört ökad 
resurshushållning i byggsektorn, ökad resurshushållning i livsmedelskedjan samt 
giftfria och resurseffektiva kretslopp. Ett antal nya etappmål har nyligen antagits:

• Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar 
med minst 20 viktprocent per capita från år 2020 till år 2025 samtidigt 
som en ökad andel av den svenska livsmedelsproduktionen når butik och 
konsument till år 2025.

• Andelen kommunalt avfall som materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning ska successivt öka. Etappmålet har en stegrande 
ambitionsnivå fram till år 2035, då minst 65 viktprocent av det kommunala 
avfallet ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. 

• Andelen återanvändbara förpackningar som släpps ut på marknaden ska öka 
successivt från år 2022 med minst 30 % år 2030.
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Producentansvar
Sverige tillämpar idag producentansvar på ett antal olika strömmar, vilket 
innebär att den som sätter en produkt på marknaden också ska vara ansvarig 
för att produkten tas om hand på ett miljöriktigt sätt efter dess slutanvändning. 
Det finns idag ett producentansvar för förpackningar, returpapper, däck, bilar, 
läkemedel, elutrustning, batterier och radioaktiva produkter. Tidigare omfattades 
även returpapper av producentansvar men i december 2020 fastställdes att 
kommunerna från och med år 2022 tar över ansvaret för insamling och återvinning 
av returpappret. Grundprincipen med producentansvar är att förorenaren betalar, 
Polluter Pays Principle (PPP). 

Under 2018 godkändes en ändring av förordningen kring ansvaret för 
förpackningar, som innebär ett krav på bostadsnära insamling av förpackningar. 
Förordningen innebar att till 2021 ska 60 % av alla bostadsfastigheter ha en 
borttransport av förpackningarna från de vanligast förekommande materialen 
och 100 % från och med april 2025. Dock beslutade regeringen i september 2020 
att delar av den nya förpackningsförordningen skjuts fram till år 2023 och den 
nuvarande insamlingen av förpackningar under producenternas ansvar kommer 
fortgå tills vidare.

Under 2020 utreds även hur ett producentansvar för textil skulle kunna utformas. 
Syftet med producentansvaret är att åstadkomma miljönytta genom ökad 
insamling av textil för återanvändning och av textilavfall för återvinning, i första 
hand för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning. 

25/25 målet Avfall Sverige
Till år 2025 ska mat- och restavfallet minska med 25 %, jämfört med 2015. År 
2015 var mängden mat- och restavfall i snitt 225 kilo per person nationellt (enligt 
Avfall Web). En minskning med 25 % innebär i snitt 56 kg och den kvarvarande 
mängden mat- och restavfall skulle bli 169 kg. Exempel på åtgärder för att nå målet 
är att minska matsvinnet och minska onödig användning av produkter. En utökad 
utsortering av såväl matavfall som förpackningar som ändå uppstår kommer 
också att behövas.

Regionala mål
Västra Götalandsregionen arbetar fram en ny regional utvecklingsstrategi som 
är en övergripande strategi för det regionala tillväxts- och utvecklingsarbetet i 
regionen. Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar, möjligheter 
och utmaningar och vad vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Strategin 
ska gälla för åren 2021–2030. Cirkulära affärsmodeller finns med som en av de 
fyra tvärsektoriella kraftsamlingarna i strategin. Denna kraftsamling belyser 
bland annat vikten av en cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och behovet av nya 
affärsmodeller för att åstadkomma förändring.
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Klimat 2030
Västra Götaland antog 2009 ett 
regionalt klimatmål om att vara 
fossilfria senast 2030 vilket har 
preciserats ytterligare i Klimat 2030 
som har fyra fokusområden för att nå 
målet där Boråsregionens avfallsplan 
framförallt har beröringspunkter med 
fokusområde 1, 2 och 3. 

1. Hållbara transporter, bland annat med 
fokus på accelererad omställning till 
fossilfria fordon.

2. Förnybara och resurseffektiva 
produkter och tjänster, med fokus på 
tjänster och cirkulära varor, design 
för en hållbar livsstil samt större 
marknad för biobaserade material 
och drivmedel.

3. Klimatsmart och hälsosam mat, bland 
annat med fokus på minskat matsvinn.

4. Sunda och klimatsmarta bostäder 
och lokaler.
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Enligt miljöbalken 1998:808 6 kap 3 § ska en myndighet eller kommun 
som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs 
i lag eller annan författning göra en strategisk miljöbedömning, 
om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. I en miljöbedömning 
identifieras, beskrivs och bedöms olika miljöeffekter för aktuell 
plan. Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i 
planering och beslutsfattande för att främja en hållbar utveckling.

Kommunerna i Boråsregionen tar fram en gemensam avfallsplan. 
Planen anger inte nya förutsättningar för kommande tillståndspliktiga 
anläggningar och bedöms inte påverka naturområden eller andra 
områden negativt till följd av planens genomförande. Avfallsplanens 
genomförande bedöms istället ge en positiv effekt på miljön då 
miljövinsterna med att förebygga avfalls uppkomst samt att i övrigt 
sträva mot en hållbar avfallshantering är större än avfallssystemets 
egen miljöbelastning. Se analys nedan.

Bedömning av miljöpåverkan
Målområde 1: Hushåll med maten
Målen är framtagna för att öka resurshushållningen i 
livsmedelskedjan och därmed minska miljöpåverkan. Målen 
strävar mot att minska matsvinnet samtidigt som matavfall ska 
samlas in separat och nyttiggöras som en resurs till växtnäring och 
energiproduktion eller annat miljömässigt motsvarande ändamål.  

Bedömning: Målområdet ligger väl i linje med det svenska etappmålet om 
ökad resurshushållning i livsmedelskedjan. Stor miljöpåverkan kommer från 
livsmedelsproduktion och genom att minska svinnet och ta till vara på det 
matavfall som uppstår på ett miljömässigt hållbart sätt kommer detta bidra till att 
miljöpåverkan från livsmedel minskar.

Målområde 2: Konsumera hållbart
Målen inom detta område innebär att avfallsmängderna ska 
minska. Att förebygga avfall handlar mycket om ett förändrat 
konsumtionsmönster. För att uppnå en hållbar konsumtion 
och därigenom förebygga avfall måste vi använda tjänster och 
produkter utan att kommande generationers behov äventyras.  

Bedömning: Målområdet har en positiv miljöpåverkan. Minskade avfallsmängder 
innebär minskat tryck på resurser, färre transporter och minskat användning av 
energi. Målen har dessutom en positiv inverkan på det svenska miljömålet giftfri 
miljö samt FN:s globala hållbarhetsmål 12. Hållbar konsumtion och produktion.

Målområde 3: Använd de resurser vi har
Målen för området är framtagna med bakgrund i att genom 
effektiv användning av de resurser vi har kan vi minska 
mängden avfall och mängden skadliga ämnen i kretsloppet. 
En viktig del i detta är att öka återanvändningen. För att öka 
återanvändningen krävs en beteendeförändring samt bättre 

förutsättningar för invånarna att lämna produkter till återanvändning. Även 
kommunens verksamheter har en viktig roll i att agera som förebild och styra över 
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inköp och vad som händer med produkter som förbrukats. Nya anläggningar för 
återanvändning hanteras inte inom planen, tillstånd för sådana verksamheter söks 
enligt ordinarie process.  
Bedömning: Målområdet har en positiv miljöpåverkan. Målen kommer bidra till 
att minska avfallsmängderna och hushålla med resurser på ett bättre sätt. Bland 
annat bidrar målen till uppfyllande av det svenska miljömålet giftfri miljö samt FN:s 
globala hållbarhetsmål 12. Hållbar konsumtion och produktion.

Målområde 4: Sortera mera
Målen innefattar ökad återvinning, renare avfallsfraktioner 
och minskade mängder avfall till förbränning och deponering. 
Återvinning ska vara en naturlig del av invånarnas vardag och 
kommunernas verksamheter. Med återvinning säkerställs ett 
cirkulärt materialflöde för avfall som inte kunnat förebyggas 

eller återbrukats, samtidigt som skadliga ämnen lyfts ur cirkeln. Centralt i 
det cirkulära materialflödet är att det sker genom effektiva insamlings- och 
återvinningsmetoder.  
Bedömning: Målområdet bidrar till en positiv miljöpåverkan genom ett ökat 
resurs- och materialutnyttjande. Avfallshantering innebär en betydande andel 
transporter och målområdet adresserar detta genom att styra transporterna till 
att bli mer energieffektiva och använda fossilfria bränslen. Målområdet har en 
positiv påverkan på bland annat de svenska miljömålen begränsad klimatpåverkan, 
god bebyggd miljö, giftfri miljö och frisk luft samt FN:s globala hållbarhetsmål 11. 
Hållbara städer och samhällen och mål 13. Bekämpa klimatförändringar.

Målområde 5: Fimpa skräpet
Målen för området strävar mot att skapa en renare miljö. 
Att arbeta förebyggande med nedskräpning samt att städa 
nedskräpade miljöer är kärnan i detta målområde. Detta har 
även betydelse för att skapa en attraktiv och trygg region såväl 
som kommun att bo och verka i.  

Bedömning: Målområdet har en positiv miljöpåverkan genom minskad spridning 
av förorenade ämnen. Målområdet bidrar bland annat till att uppfylla de svenska 
miljömålen god bebyggd miljö och giftfri miljö samt FN:s globala hållbarhetsmål 
11. Hållbara städer och samhällen, mål 14. Hav och marina resurser och mål 15. 
Ekosystem och biologisk mångfald. 

Målområde 6: Planera in plats för avfallet
Avfallsplanens mål och åtgärder för området innebär 
att processerna för samhällsplaneringen ska tillgodose 
en markanvändning som stödjer en långsiktig hållbar 
avfallshantering. Anläggningar för insamling, återvinning 
och återbruk ska finnas i strategiska lägen så att det är lätt 

att göra rätt och så att transporterna minimeras. I planeringssammanhang bör 
avfallsfrågor belysas och beaktas i tidiga skeden så att marken kan användas på 
ett optimalt och ändamålsenligt sätt.  
Bedömning: Målområdet bidrar bland annat till att uppfylla de svenska 
miljökvalitetsmålen om god bebyggd miljö, frisk luft och begränsad klimatpåverkan 
samt FN:s globala hållbarhetsmål 11. Hållbara städer och samhällen.
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Sammanfattande bedömning
Målområdena i avfallsplanen med mål och åtgärder kommer bidra till att 
förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet samt minska nedskräpning 
i regionen. Implementeringen av planen kommer innebära att kommunerna styrs 
i en riktning mot ett hållbart samhälle och ett ökat fokus på cirkulär ekonomi. 
Dessutom innebär avfallsplanen en ökad samverkan regionalt vilket kan bidra till 
en större genomslagskraft och ytterligare positiv miljöpåverkan. Kommunerna i 
Boråsregionen bedömer därmed att genomförandet av denna plan inte kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan då de mål och åtgärder som presenteras 
i avfallsplanen bedöms till huvudpart ha en positiv inverkan på miljön. Planen 
träffas därmed inte av kravet på strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken 6 
kap och miljöbedömningsförordningen (2017:966). Bedömningen att avfallsplanen 
inte medför betydande miljöpåverkan har kommunicerats till Länsstyrelsen i 
Västra Götaland som meddelade ”Utifrån det underlag som presenterats delar 
länsstyrelsen er bedömning att avfallsplanen ej kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan.” (2020-09-10, diarienummer 566-42315-2020).
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Beslut
 

Diarienummer Sida

2020-09-10
 

566-42315-2020
 

1(1)

Jenny Järpler
Handläggare
010-2244531

Boråsregionen

 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Yttrande över betydande miljöpåverkan

Ni har sänt in underlag inför framtagande av en gemensam avfallsplan för åtta 
kommuner i Boråsregionen (Bollebygds kommun, Borås stad, Herrljunga kommun, 
Marks kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun, Ulricehamns kommun, 
Vårgårda kommun).

 

Utifrån det underlag som presenterats delar länsstyrelsen er bedömning att 
avfallsplanen ej kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

 

Jenny Järpler

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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I enlighet med Naturvårdsverket föreskrifter (NFS 2020:6) ska 
avfallsplanen innehålla en beskrivning av nuläget i kommunerna, det 
vill säga de förhållanden i kommunen som påverkar avfallets mängd 
och sammansättning. Nulägesbeskrivningen ger information om 
kommunernas demografi, näringslivsstruktur, avfall som kommunen 
ansvarar för och anläggningar för förebyggande och hantering av 
avfall. Uppgifter om avfall som inte är kommunens ansvar anges 
endast översiktligt.

Geografi och demografi
Boråsregionen är belägen i de södra delarna av Västra Götalands län och består 
av de åtta kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn och Vårgårda. I regionen bor ca 226 000 personer (2019) och det är en 
stor spridning i antalet invånare mellan de olika kommunerna. Mer än hälften av 
invånarna bor i centralort eller i annan tätort i kommunen. Borås är den största 
kommunen med drygt 113 000 invånare följt av Mark och Ulricehamn med med 
cirka 34 000 respektive 24 000 invånare och Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga, 
Tranemo och Vårgårda med mellan cirka 9400–11 900 invånare. Regionen gränsar 
till Göteborgsregionen i väster, Skaraborgsregionen i norr, Hallands län i söder 
och Jönköpings län i öster. Arbetspendlingen är relativt utbredd med Borås som 
knutpunkt. Regionen har också ett stort utbyte med Göteborgsregionen. 

Boendeformer
I de mindre kommunerna dominerar boende i småhus där Svenljunga och 
Tranemo har högst andel boende i småhus. Lägst andel boende i småhus har 
Borås. Variationen i boendeform påverkar logistiska lösningar för insamling av 
avfall från hushållen.

Figur 7. Karta över Boråsregionen.
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Kommun Invånare Andel i 
centralort

Andel i 
övrig tätort

Andel i 
landsbygd

Bollebygd 9 495 45 % 17 % 39 %

Borås 113 179 66 % 25 % 9 %

Herrljunga 9 464 42 % 13 % 44 %

Mark 34 754 44 % 23 % 33 %

Svenljunga 10 780 34 % 27 % 39 %

Tranemo 11 936 28 % 44 % 29 %

Ulricehamn 24 668 46 % 23 % 31 %

Vårgårda 11 810 48 % 5 % 46 %

Kommun Antal 
hushåll

Varav andel 
i småhus

Varav  
andel i fler-
bostadshus

Varav  
andel i övrig 
eller okänd 
boendetyp

Antal 
fritidshus

Bollebygd 3 867 70 % 25 % 5 % 372

Borås 50 713 39 % 55 % 6 % 1842

Herrljunga 4 290 74 % 19 % 7 % 496

Mark 15 342 69 % 25 % 6 % 1635

Svenljunga 4 804 80 % 14 % 6 % 1100

Tranemo 5 226 78 % 16 % 6 % 629

Ulricehamn 11 062 64 % 29 % 7 % 1431

Vårgårda 4 989 71 % 21 % 8 % 461

Tabell 8. Befolkning (2019) och tätortsgrad (2016). Källa: scb.se.

Tabell 9. Antal hushåll fördelat på boendetyp samt antal fritidshus i regionen (2018). Källa: scb.se.
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Näringslivsstruktur
Boråsregionens näringsliv och arbetsmarknad präglas av textil och design, handel, 
logistik och distribution, tillverkningsindustri, verkstad och elektronikföretag 
samt gröna näringar. Antal arbetsställen i regionen är omkring 29 000 (SCB 
företagsregistret, 2019). De största arbetsgivarna i regionen är Borås stad och 
Västra Götalandsregionen (VGR). Lokalt är kommunerna stora arbetsgivare. Utöver 
kommunerna och VGR är de största arbetsgivarna i regionen med fler än 500 
anställda följande (utan inbördes ordning, siffror från 2019):

• Ellos AB

• H&M Online AB

• Högskolan i Borås

• Samhall AB

Kommunalt avfall
Avfall som omfattas av kommunalt ansvar innefattar bland annat mat- 
och restavfall, grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall, latrin och 
slam. Detta innefattar både avfall från hushåll och sådant avfall från andra 
verksamheter som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, 
det vill säga från kommunens verksamheter såsom förskola, skola och 
äldreomsorg samt från exempelvis restauranger. En sammanställning av dessa 
avfallsmängder visas i Tabell 10. Sammanställningen visar de avfallsströmmar 
och de mängder som samlas in i ett separat insamlingssystem. Värt att 
notera att detta inte alltid motsvarar totala mängden avfall som uppkommer. 
Gällande exempelvis textilavfall, i tabellen redovisas endast det som samlats 
in separat på kommunernas återvinningscentraler och går till återbruk, 
merparten av textilavfallet hamnar i dagsläget i restavfallet som därmed går till 
energiutvinning. Ytterligare ett exempel är fett och matolja, där endast en av 
kommunerna i dagsläget har mätbar separat insamling av detta, därmed kan 
mängderna upplevas som små.

Även andra typer av avfall uppkommer i kommunens verksamheter. Detta avser till 
exempel byggavfall och schaktmassor från kommunala bygg-, mark- och exploaterings-
projekt, avloppsreningsslam, restprodukter från förbränningsanläggningar, avfall 
från gata och parker mm. I dagsläget finns ingen sammanställning i Boråsregionen 
över dessa avfallsfraktioner. 

• RISE Research Institutes of Sweden AB

• Veoneer Sweden AB

• Nexans Sweden AB

• Speed Competence AB 
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Fraktion 
(ton/år)

Biologisk 
behandling

Material-
återvinning

Energi-
utvinning Deponering Annan 

behandling Totalt

Matavfall 10 589 10 589

Restavfall 29 368 29 368

Farligt avfall 391 782 131 1303 2607

Textilavfall 319 319

Latrinavfall 4 4

Slam från 
enskilda avlopp 66 7591 66 759

Fettavskiljarslam 3 719 3 719

Fett och matolja 0,5 0,5

Metallavfall 
(exklusive 
förpackningar)

3 941 3 941

Plastavfall 
(exklusive 
förpackningar)

415 415

Träavfall 
(exklusive 
förpackningar)

12 175 12 175

Gipsavfall 742 742

Trädgårdsavfall 2 817 2 441 5 258

Övrigt grovavfall 6 955 22 246 475 29 676

Deponirest 538 538

Summa 17 125 12 444,5 67 016 1 144 68 381 166 110,5

1 Slam från enskilda avlopp behandlas på avloppsreningsverk där de i vissa fall rötas men rötresten går till energiutvinning eller 
jordförbättring, och i andra fall rötas ej slammet utan långtidslagras och används som jordförbättring.

Tabell 10. Avfall som omfattas av kommunalt ansvar. Mängder i Boråsregionen i ton/år 
(2019) och behandlingsmetod. Källa: Avfall Web samt kommunerna.
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Insamlingssystem för avfall i Boråsregionen
I Boråsregionen finns flera olika system för insamling av avfall från hushåll, enligt 
Tabell 11. Tabellen avser insamlingssystem som tillämpades i kommunerna under 
2020, en av kommunerna i Boråsregionen utreder byte av insamlingssystem. 
Samtliga kommuner erbjuder separat insamling av matavfall. Flera kommuner har 
också möjlighet att hämta större mängder avfall i exempelvis container. Dessutom 
tillämpas underjordsbehållare och sopsug i områden med flerfamiljshus. 
Underjordsbehållare innebär att matavfall och restavfall lämnas i en lucka till en 
behållare som helt eller delvis är nedgrävd. Om sopsug tillämpas lämnas matavfall 
och restavfall via en lucka varpå dessa sugs eller trycks via ett rör till en behållare. 

Insamlingssystem i 
Boråsregionen Beskrivning Kommun

Ett kärl för rest- och 
matavfall

Rest- och matavfallspåsar 
läggs i samma kärl och 
sorteras sedan via optisk 
sortering

Borås, Ulricehamn

Separata kärl för rest- och 
matavfall

Två olika kärl, ett för 
matavfall och ett för 
restavfall

Bollebygd, Herrljunga, 
Mark, Tranemo, Vårgårda

Fyrfacksinsamling

Två kärl med vardera 
fyra fack för matavfall, 
restavfall, förpackningar, 
tidningar, batterier och 
ljuskällor

Svenljunga

Tabell 11. Olika typer av insamlingssystem i kommunerna i Boråsregionen.

Anläggningar för avfallshantering och förebyggande i 
Boråsregionen
I Boråsregionen finns 13 återvinningscentraler (ÅVC). Anläggningarna drivs av 
respektive kommun. På återvinningscentralen kan hushåll och små företag  
lämna exempelvis:

• Trädgårdsavfall

• Förpackningar

• Returpapper 

• Vitvaror, kyl och frys

• Elavfall

• Batterier

• Övrigt farligt avfall ex: färg  
och kemikalier

• Wellpapp

• Trä

• Gips

• Brännbart

• Metallskrot

• Inert material  
(sten, tegel, betong)

• Däck

• Produkter till återbruk
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Figur 8. Karta över de 13 återvinningscentraler som återfinns i Boråsregionen.

 1. Tumberg ÅVC
 2. Herrljunga ÅVC
 3. Annelund ÅVC
 4. Övreskog ÅVC
 5. Fristad ÅVC

 6. Dalsjöfors ÅVC
 7. Boda ÅVC
 8. Lusharpan ÅVC
 9. Viskafors ÅVC
 10. Råssa ÅVC

 11. ÅVC Skene skog 
 12. Kretsloppscentralen 

Moga Returen
 13. ÅVC Returen
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Nästan 46 000 ton grovavfall och farligt avfall samlades in på återvinnings-
centralerna i Boråsregionen under 2019 (Avfall web). 

Merparten av återvinningscentralerna i regionen erbjuder möjlighet till återbruk av 
produkter i form av ta och ge. Flera av kommunerna är i process med att ta fram 
nya planer för hur återvinningscentralerna framöver ska utformas och återbruk 
blir en allt viktigare del. Detta kan på sikt även leda till att mängden grovavfall 
minskar till förmån för återbruk. I flera kommuner har man också en särskild 
återbruksverksamhet där produkter och material repareras och fräschas upp med 
hjälp av resurser från arbetsmarknadsinsatser.

Övriga anläggningar för avfallshantering i Boråsregionen
Utöver ovan nämnda anläggningar eller system för att hantera och samla in avfall 
finns följande anläggningar i Boråsregionen av betydelse för avfallshanteringen.

Typ av avfallshantering Anläggning

Avfallsförbränning Ryaverket, Borås Energi och Miljö

Biogasproduktion
Sobacken, Borås Energi och Miljö
Ulricehamns Energi
Vårgårda Herrljunga Biogas

Deponi Sobacken, Borås Energi och Miljö

Förbränningsanläggning för 
tryckimpregnerat trä Solör Bioenergi, Svenljunga

Omlastning farligt avfall Sobacken, Borås Energi och Miljö

Omlastning av kommunalt avfall

Sobacken, Borås Energi och Miljö
Svenljunga kommun
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun

Omlastning, sortering och/eller 
återvinning av kommunalt avfall och/eller 
verksamhetsavfall från privata aktörer

LBC, Borås och Ulricehamn
Remondis, Borås
Skrotfrag, Borås och Ulricehamn
Stena Recycling, Borås
Suez Recycling, Ulricehamn

Plaståtervinning Van Werven, Svenljunga

Tabell 12. Övriga anläggningar för avfallshantering i Boråsregionen.
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Avfall som omfattas av producentansvar
I Sverige tillämpas producentansvar som ett styrmedel för att nå miljömålen. 
Producentansvaret omfattar förpackningar, returpapper1, elutrustning, batterier, 
däck, bilar, läkemedel och radioaktiva produkter. De som sätter dessa produkter 
på marknaden, det vill säga producenterna, har också ett ansvar att se till att varan 
tas om hand på ett miljöriktigt sätt efter konsumenternas slutanvändning. Målet 
med producentansvaret är att producenterna ska motiveras att ta fram produkter 
som är resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. 
Det finns separata insamlingssystem för de olika producentansvarsströmmarna, 
exempelvis samlas förpackningar och returpapper i huvudsak in via återvinnings-
stationer (ÅVS). I Boråsregionen finns det 158 återvinningsstationer, dessa drivs på 
uppdrag av producenterna och är alltså inte kommunens ansvar.

Tabell 13. Avfallsfraktioner som omfattas av producentansvar. Mängder för 
Boråsregionen i ton/år (2019) samt kg/person (2019). Källa: FTI och Avfall Web.

Fraktion Mängd  
(ton)

Mängd  
(kg/person)

Rikssnitt  
(kg/person)

Pappersförpackningar 3215 15 13,9

Plastförpackningar 1760 8,6 7,5

Metallförpackningar 412 2,1 1,6

Glasförpackningar 4046 14,1 21,8

Returpapper 3345 19,3 18,7

Elutrustning 2719

Bärbara batterier 59

Bilbatterier 158

Däck 3302 

Bilar i.u.

Läkemedel i.u.

Radioaktiva produkter i.u.

1 Under år 2020 beslutades att kommunerna tar över ansvaret för returpapper. Detta innebär att från 
och med år 2022 får landets kommuner ansvar för insamlingen och återvinningen av returpapper.  
https://www.regeringen.se

2 Avser endast däck insamlat på kommunernas återvinningscentraler.
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Bilaga 6: 

Framtidsutsikter för 
avfallshantering i 
Boråsregionen och  
avfall i kommunernas 
översiktsplaner
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De kommande tio åren kommer förändringar ske i samhället i stort 
såväl som i vår region som kommer påverka avfallets mängder, hur 
avfall samlas in och hanteras. Digitalisering, teknikutveckling, ökat 
hållbarhetsfokus, nya affärsmodeller och demografiska förändringar 
är några exempel som kommunerna behöver ta hänsyn till, anpassa 
sig efter och vara delaktiga i utvecklingen av.

Befolkningsprognos och framtida avfallsmängder
Boråsregionen består av åtta kommuner med olika storlek och förutsättningar. I 
några av kommunerna förväntas befolkningsökningen vara liten eller till och med 
statisk medan i andra kommuner förväntas befolkning öka med 3–7 % mellan år 
2020 och 2030. Den genomsnittliga prognostiserade befolkningsökningen per år 
fram till 2030 är för Boråsregionen 0,5 % (Västra Götalandsregionen). 

Diagram 1. Befolkningsprognos för Boråsregionen fram till år 2030.  
Källa: Västra Götalandsregionen.

År 2019 behandlades 467 kg avfall per person från hushållen i Sverige enligt Avfall 
Sveriges statistik. Mängden restavfall har minskat, mängden insamlat matavfall har 
ökat samt mängden insamlade förpackningar har ökat jämfört med föregående 
år. SMED, Svenska miljöemissionsdata prognostiserar att avfallsmängder från 
hushåll kommer öka med 24 % mellan år 2020 och 2030 (”Framtida avfallsmängder 
och avfallsbehandlingskapacitet”, SMED Svenska Miljöemissionsdata). En del 
avfallsfraktioner spås minska till förmån för att andra ökar. En ökad utsortering 
genom exempelvis fastighetsnära insamling av förpackningar, ger dock samma 
avfallsmängder totalt sett men en ändrad fördelning mellan avfallsslagen. 
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Prognosen tar däremot inte hänsyn till teknisk utveckling, ökade initiativ för 
avfallsförebyggande insatser eller förpackningsindustrins utveckling vilket till stor del 
kan komma att minska avfallsmängderna. Avfall Sveriges rapport 2018:24 pekar på en 
komplexare materialsituation med fler avfallsfraktioner. Mindre andel restavfall men 
en ökning av förpackningsavfallet. En mer fragmenterad avfallshantering förutspås där 
fler aktörer gör anspråk på avfallsflödena. Vad gäller avfallsanläggningar så har dessa 
troligen blivit större och färre. Gällande avfallsmängdernas utveckling de kommande 
tio åren spås Boråsregionen följa rikets utveckling i genomsnitt.

Framtida behov av insamlingssystem och anläggningar i 
Boråsregionen
I Boråsregionen ser kommunerna ett behov av anläggningar inom 
följande områden:

• Kretsloppsparker med ökade möjligheter för återbruk av bland 
annat bygg- och rivningsmaterial

• Anläggningar för laga, uppdatera, byta och låna produkter det 
vill säga cirkulära handelsplatser, verkstäder och bytesrum, samt 
även mobila lösningar för detta

• Sorteringsanläggningar för att möjliggöra ökad 
materialåtervinning av restavfall och grovavfall

• En samordning kring lokal hantering av massor och hantering av 
förorenade massor

För att realisera sådana anläggningar krävs en långsiktighet, samverkan 
mellan kommunerna och ekonomiska investeringar.

Trender och framtida förutsättningar för avfallshantering
Det finns ett flertal trender och kommande samhällsförändringar som kommer påverka 
avfallsbranschen. Ett flertal olika omständigheter är viktiga för kommunerna att förhålla 
sig till och utvecklas i takt med, exempelvis digitalisering, demografiska förändringar 
och ett ökat hållbarhetsfokus. Nedan redovisas ett antal framtidsspaningar som bland 
annat bygger på Avfall Sveriges rapporter 2018:20 och 2018:24.

Digitalisering och tekniska lösningar
En stor del av vårt vardagsliv och arbetsliv organiseras med stöd av digitala 
lösningar. Digitalisering kommer få en stor betydelse även för avfallshanteringen 
framöver. Exempelvis kan digitalisering och maskininlärning möjliggöra bättre 
utsortering av avfall genom att avfall som slängts i samma container kan 
eftersorteras. Optimerad hämtning av avfall genom så kallade ”on-demand” 
lösningar är ett annat exempel. Där man kan effektivisera transporterna, slippa 
onödiga tömningar och skapa en bättre service för invånarna. Möjlighet att 
utforma, optimera och utvärdera verksamheter och agerande på nya sätt baserat 
på tillgång till relevant data och nya mjukvaror kommer förändra många branscher, 
inkluderat avfallsbranschen. Det blir därför viktigt för kommunerna att ta del av 
och följa med i den utvecklingen. 
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Kundfokus
Kunderna förutsätter en ökad service för att delta i källsortering vilket medför 
att insamlingen av avfall av olika slag sker mer fastighets- eller kvartersnära. 
Kundkontakter har i större grad digitaliserats och allt större mängder information 
hanteras. Detta ger möjlighet till individualiserad dialog och skräddarsydda 
tjänster för att klättra högre upp i avfallshierarkin. Kunderna ställer krav på 
ökande bekvämlighet och krav på enkelhet.

Ökat hållbarhetsfokus ur ett miljömässigt perspektiv
Miljömässig hållbarhet är viktigt för avfallsbranschen. För att klara kommande 
utmaningar och krav krävs ytterligare omställning och här kan kommunala 
verksamheter verka för ett hållbart kretslopp genom att tänka igenom både 
inköp och nya investeringar. Allt vanligare begrepp är delningsekonomi vilket 
innebär aktiviteter som syftar till minskad resursåtgång genom effektivare 
kapacitetsutnyttjande såsom delning av tillgång till varor och tjänster och 
funktionsförsäljning där funktionen köps snarare än en produkt som sådan. 
Produkter som tillverkas måste bli än mer resurssparande. Redan innan en 
produkt blir till behöver producenten tänka på hur den kan få ett andra liv och 
här är demonterbarhet, reparerbarhet och möjligheten till återanvändning och 
återvinning centrala delar. Materialinnovationer kan leda till att material och 
produkter skräddarsys vilket kan minska spill och onödig produktion av kortlivade 
produkter. Övergången till en fossilfri tillvaro innebär att förnybara energilösningar 
på sikt kommer vara billigare än andra alternativ.

Demografiska förändringar och människors värderingar
Förändringar bland människors värderingar, livsuttryck och krav på omgivningen 
påverkar också framtida system, däribland avfallshantering. De generella 
kraven människor har ökar. Urbaniseringen har planat ut men stora regionala 
skillnader finns. Demografiska utmaningar såsom ökad andel äldre i befolkning i 
kombination med en ökning av födelsetalen kommer få ekonomiska konsekvenser 
för kommunerna. Skillnaden mellan människor och dess livsstilar ökar, likaså 
blir skillnaden tydligare mellan täta och glesa sammanhang och samhällen, 
det vill säga stad och land samt fattiga och rika delar. Sammantaget blir det 
viktigt för avfallssektorn att förstå och beakta dessa skillnader då det ger olika 
förutsättningar i olika delar av landet och i olika delar av vår region. Det har 
betydelse för människors konsumtion och val vilket ger konsekvenser för vilket 
avfall som uppstår och vart det uppstår. På många håll sker också en förtätning 
i städerna med mindre tunga fordon i centrum som en konsekvens vilket också 
ställer krav på avfallsinsamling och -hantering.

Anläggningar för att hantera avfall i kommunernas översiktsplaner
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) ska avfallsplanen innehålla 
en beskrivning av hur behovet av platser för anläggningar för att hantera 
avfall har tillgodosetts i kommunens översiktsplan och i kommunens övriga 
arbete med fysisk planering. Informationen i kommunernas översiktsplaner 
presenteras i tabellen nedan. Utöver information om anläggningar som anges 
i översiktsplanerna har också riktlinjer eller strategier för avfallshantering, i de 
fall de omnämns i översiktsplanen, lyfts fram. Det är värt att nämna att flera av 
våra kommuner är i process att ta fram ny översiktsplan och därför kan en del av 
informationen nedan upplevas som inaktuell. För att ytterligare belysa och betona 
vikten av att avfallsfrågan kommer in rätt i den fysiska planeringen i kommunerna 
har ett specifikt målområde i avfallsplanen, Målområde 6: Planera in plats för 
avfallet, arbetats fram. 
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Kommun Anläggningar och platser för 
avfallshantering

Riktlinjer/strategier för 
avfallshantering

Bollebygd
Antagen 2002

I kommunen finns 6 st återvinningsgårdar 
för insamling av återvinningsmaterial 
samt återvinningscentralen vid Råssa. 
Placering och utformning av ÅVS är idag 
inte tillfredställande löst. En förnyad 
lokaliseringsprövning och upprustning 
skall göras där hänsyn tas till omgivande 
bebyggelse, tillgänglighet och estetisk 
utformning.
I Varpåsområdet finns kommunens gamla 
soptipp. Den kontrolleras enligt ett särskilt 
kontrollprogram. Genom allt fler kretslopp 
sluts finns det inget behov för kommunen 
att öppna en avfallsdeponi.

Det är kommunerna som svarar för 
att hushållsavfall inom kommunen tas 
omhand, i den mån det inte omfattas av 
producentansvaret. Bollebygd samarbetar 
med Borås kommun om slutbehandling av 
avfallet genom ett samarbetsavtal. 

Borås
Antagen 2018

Borås har ett utbyggt system för 
avfallshantering och produktion av 
biogas, fjärrvärme, fjärrkyla och el. Avfall 
samlas och sorteras på Sobacken söder 
om Borås där även biogasanläggning 
finns. Utsorterat hushållsavfall används 
för fjärrvärmeproduktion i Ryaverket. 
När Ryaverket avvecklas kommer även 
fjärrvärmeproduktionen till största del 
ske på Sobackens samlade Energi- och 
Miljöcentrum.

Samhällsplaneringen ska tillgodose en 
markanvändning som stödjer en långsiktigt 
hållbar avfallshantering.  Anläggningar för 
insamling av avfall ska finnas i strategiska 
lägen så att det är lätt att göra rätt och 
så att transporter minimeras. Rimliga 
avstånd till bostäder och verksamheter bör 
eftersträvas.

Herrljunga
Gäller för perioden 
2017–2035

Hushållens avfall transporteras till 
förbränningsanläggning utanför 
kommunen. Hushållen erbjuds att sortera 
matavfall separat för rötning till biogas eller 
biogödsel i särskild anläggning. Deponerat 
avfall lämnas till avfallsanläggning utanför 
kommunen. 
Förpackningar av glas, metall, 
plast etc sorteras och lämnas till 
återvinningsstationer placerade på olika 
platser i kommunen. Återvinningscentraler 
finns i Herrljunga och Annelund.

Mark
Antagen 2017

Marks kommun har tillstånd att 
deponera 25 000 ton avfall per år vid 
avfallsupplaget i Skene Skog. Anläggningen 
har kompletterats för omhändertagande 
av lakvatten, för uppsamling av 
deponigas, med återvinningscentral mm. 
Deponeringen upphörde 2001.

Tabell 14. Anläggningar för att hantera avfall och strategier för avfallshantering i 
kommunernas översiktsplaner.
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Kommun Anläggningar och platser för 
avfallshantering

Riktlinjer/strategier för 
avfallshantering

Svenljunga
Antagen 2020

Moga Returen är kommunens 
återvinningscentral och har tillstånd att 
årligen hantera 4000 ton icke farligt avfall 
och 500 ton farligt avfall. Anläggningen är 
belägen på Moga industriområde i södra 
delarna av kommunens centralort.
Änglarps sopstation ca. 2 km söder om 
Svenljunga tätort är under avslutning. 
Deponin utnyttjades för både hushålls- 
och industriavfall och användes av både 
Svenljunga och Tranemo kommuner. Ingen 
deponering har skett sedan 2007 och 
återvinningscentralen stängde under 2019.

Det är kommunen som ansvarar för 
att hushållsavfall tas hand om på ett 
bra sätt. Svenljunga kommun har en 
avfallsplan som gäller från 2015. Det 
brännbara hushållsavfallet samlas upp och 
transporteras sedan till Borås. I Svenljunga 
kommun finns det del hushållsnära 
källsortering, dels via återvinningsstationer 
som finns runt om i kommunen samt 
återvinningscentralen i Svenljunga tätort. 
Svenljunga kommun har under 2019 infört 
fyrfackssystem för hushållsavfall för att 
möjliggöra att sortera och separera olika 
typer av avfall i hushållen.

Tranemo
Antagen 2010

Det finns en bemannad återvinningscentral 
i Tranemo och återvinningsstationer för 
förpackningar i övriga tätorter. Dessutom 
hämtas grovavfall vid tomtgräns två gånger 
om året efter turlista. Schaktmassor från 
byggande omhändertas till stor del för 
återanvändning.

Avfallshanteringen styrs av den  
s.k. avfallstrappan utifrån vilken man  
1) Ska förhindra att avfall uppstår  
2) Ska återanvända varan 3) Ska återvinna 
materialet 4) Ska återvinna energin genom 
förbränning 5) Ska deponera restavfallet 
Samtliga hushåll i kommunen omfattas av 
sophämtning.
Hämtningsintervallen varierar, men är 
för flertalet mellan 2 och 4 veckor. En stor 
del (ca 80 %) komposterar matavfall på 
egna fastigheten vilket är ett mycket bra 
alternativ då miljöpåverkan minimeras 
genom att transporter undviks och 
avfallsmängderna minskar. 

Ulricehamn
Antagen 2015

Det finns en bemannad återvinningscentral 
i Ulricehamn och 20 återvinningsstationer 
för förpackningar i de olika tätorterna. 
Dessutom hämtas grovavfall två gånger 
om året ute i samhällena efter turlista. 
Schaktmassor från byggande tas emot på 
avfallsanläggningen för att användas till 
sluttäckning av Övreskogs deponi.

Vi arbetar i första hand för att minska 
avfallsmängden till exempel genom 
medvetna val vid inköp och genom 
återanvändning. Det avfall som finns ska 
kunna sorteras på ett enkelt sätt och 
återvinnas i så stor utsträckning som 
möjligt. Resurshushållning blir allt viktigare 
i ett globalt perspektiv för att balansera 
utveckling och resurser. Kommunen ska 
verka för att avfallsmängden ska minska 
och det är enklare att sortera, återvinna 
och återanvända.

Vårgårda
Antagen 2006  
(Fördjupad 
översiktsplan, 
FÖP, är under 
framtagande 
och texten har 
uppdaterats enligt 
denna.)

Strax nordost om FÖP-området finns 
Tumbergs återvinningscentral. Många 
hushåll i Vårgårda tätort har goda 
förutsättningar för kompos¬tering av 
matavfall. 
Inom FÖP-området finns återvinnings-
stationer för förpackningar och tidningar 
vid Vårgårda Marknadsplatsen. Denna bör 
flyttas eller omarbetas för att skapa en fin 
första vy av centrum. Exempelvis skärmar 
som döljer containrarna och i stället 
visa att man anlänt till centrala Vårgårda 
Centrumhusets parkering.

Vårgårda kommun har tagit fram en 
regional avfallsplan tillsammans med 
övriga kommuner i Sjuhärad (2012). Enligt 
denna avfallsplan ska det vara lätt att 
göra rätt beträffande avfallssortering. 
Avfallshanteringen och insamlingen ska 
dessutom vara estetiskt tilltalande och 
ha god tillgänglighet och säkerhet för 
hushållen. Kommunerna ska säkerställa 
en separat hantering av farligt avfall. 
Återanvändning och återvinning ska 
öka. Arbete pågår med att revidera den 
regionala avfallsplanen.
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Bilaga 7: 

Nedlagda deponier i 
Boråsregionen
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Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) ska avfallsplanen 
innehålla en förteckning av nedlagda deponier i respektive kommun. 
Detta redovisas nedan. 

Deponier som är i drift idag omfattas av deponeringsförordningen (2001:512) 
vilken ställer krav på skyddsåtgärder under och runt om deponin, uppsamling 
av lakvatten, bottentätning och avslutande täckning. Det har också, sedan 
deponeringsförordningen utfärdades, tillkommit deponeringsförbud av vissa 
fraktioner; brännbart restavfall (2002) och organiskt avfall (2005).

Äldre nedlagda deponier däremot kan utgöra en risk för betydande påverkan 
på människors hälsa och miljö genom förorening av mark, grund- och ytvatten 
samt utsläpp av deponigas. Dessa deponier behöver därför identifieras och 
riskklassas. Inventering av potentiellt förorenade områden görs enligt en metodik 
för inventering (MIFO) och resulterar i en riskklassning av områdena. Denna delas 
in i fyra riskklasser:

• Klass 1: Mycket stor risk

• Klass 2: Stor risk

• Klass 3: Måttlig risk

• Klass 4: Liten risk

Tabell 15 redovisar 97 nedlagda deponier i Boråsregionen. Av dessa har en nedlagd 
deponi riskklass 1, 17 nedlagda deponier har riskklass 2, 57 nedlagda deponier 
har riskklass 3, 13 nedlagda deponier har riskklass 4 och 10 nedlagda deponier 
saknar riskklassning. Sammanställningen bygger delvis på uppgifter från tidigare 
avfallsplaner samt dialog med respektive kommun. Uppgifter om deponiernas 
drifttid har för flera av de nedlagda deponierna inte funnits tillgängliga varvid 
den uppgiften inte redovisas för alla. Uppgifter om deponerade mängder samt 
deponins utbredning har för merparten av de nedlagda deponierna inte funnits 
tillgängliga och redovisas därmed inte alls.
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Bollebygd Varpås, 
Erikstorp 1:183

Hushållsavfall, schakt-
massor, industriavfall, 
eventuellt miljöfarligt 
avfall från närliggande 
kemisk industri, 
förbränningsaska, 
avloppsslam

2 Det lakvatten som bildas 
rinner av både åt öster till 
Varpåsa tjärn och åt väster 
till Erikstorpsbäcken i 
Erikstorp. Någon lakvatten-
behandling har så vitt känt 
inte gjorts men resultaten 
av vattenprovtagningarna 
har blivit bättre med åren. 
Fortsatt årlig provtagning 
av lakvattendamm och 
grundvatten sker för att 
utröna hur lakvattnets 
sammansättning varierar 
över tid. 

Ca 1945–1973 
(tippning 
av schakt-
massor fram 
till slutet 
1980-talet)

Bollebygd Töllsjö, 
Morjhult 9:1(2)

Hushållsavfall 4 Bedöms inte kunna ge 
upphov till skador av 
någon betydelse. Inget 
kontrollprogram har 
upprättats. 

Bollebygd Olsfors,  
Örlid 1:2(1)

Hushållsavfall, 
trädgårdsavfall 
gamla oljefat, troligen 
schaktmassor som 
täcker gamla deponin 

i.u. Bedöms inte kunna ge 
upphov till skador av 
någon betydelse. Inget 
kontrollprogram har 
upprättats. 

Borås Brämhult, 
Sörbo 1:2

Hushållsavfall, 
schaktmassor, bygg- 
och rivningsavfall, 
trädgårds- och 
jordbruksavfall, illegal 
tippning av bl.a. skrot 
samt industrideponi

3 Nedlagd, uppstädning av 
området.

Driftslut 1973

Borås Dalsjöfors, 
Häljared 2:8

Hushållsavfall, 
industriavfall, schakt-
massor, bygg- och 
rivningsavfall mm.

2 Nedlagd, uppstädning av 
området.

1965–1977

Borås Dalsjöfors, 
Tummarp 1:72

Hushållsavfall, park- 
och trädgårdsavfall och 
schaktmassor

3 Nedlagd. 2008  gjordes 
provtagning och inga värden 
var över nivån för mindre 
allvarligt.

1940-talet– 
1967

Borås Fristad 
Borgstena, 
Örlanda 9:1

Hushållsavfall och 
industrideponi bl.a. 
plastindustri

1 Nedlagd, uppstädning av 
området, mark-förbättringar 
i området samt fortsatt 
kontroll och provtagning 
av deponin. Kontinuerlig 
vattenprovtagning sker  
2 ggr/år tills vidare.

Driftslut 1986

Tabell 15. Nedlagda deponier i Boråsregionen.
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Borås Fristad  
Vänga 1:11

Hushållsavfall, 
industriavfall, park- och 
trädgårdsavfall, bygg- 
och rivningsavfall. 
jordbruksavfall och 
schaktmassor mm.

3 Nedlagd, uppstädning 
av området samt 
markförbättringar.

1952–1970

Borås Sandhult 
Backabo 2:100

Hushållsavfall, park- 
och trädgårdsavfall, 
jordbruksavfall, 
troligtvis farligt avfall, 
fast industriavfall, 
byggavfall och 
schaktmassor

2 Nedlagd, uppstädning av 
området.

Driftslut 1977

Borås Sandhult 
Hedared 6:34

Hushållsavfall, park- 
och trädgårdsavfall och 
schaktmassor

3 Nedlagd, uppstädning av 
området.

Driftslut 1970

Borås Viskafors 
Bogryd 1:152

Hushållsavfall, 
gummiavfall och 
schaktmassor mm.

2 Nedlagd, uppstädning 
av området samt 
markförbättringar.

Driftslut 1977

Borås Viskafors 
Högen, 
Rydboholm 
1:416

Osäkert vilken typ av 
avfall som tömts här

2 Nedlagd, fortsatta kontroller 
och provtagningar av 
deponin. Årlig kontroll att 
lakvattenutflöde sker ur 
dräneringssystem samt 
kontinuerlig provtagning 2 
ggr/år tillsvidare.

Driftslut 1970

Borås Borås, 
Gässlösa 5:1

Hushållsavfall och 
industriavfall

2 Nedlagd, specifikt 
kontrollprogram finns 
framtaget.

1930-talet– 
1994

Herrljunga Fåglaviks 
Glasbruk, 
157569, 
Lindspång 1:27

Industriavfall, 
mestadels glaskross 
men också miljö-
farligt avfall bl.a. 
tungmetaller.

2 Täckt och kalkad 1986–1987.
Kontrolleras enligt 
kontrollprogram.

Herrljunga Melltorp, 
157666, 
Melltorp 1:3

Avfallsdeponi – icke 
farligt, farligt avfall

3 Inventering avslutad – 
ingen åtgärd. Täckt och 
efterbehandlad.

Herrljunga Trollabo, 
157668, 
Trollabo 1:5

Industrideponi 3 Inventering avslutad – ingen 
åtgärd.

Herrljunga TA Hydroni 
deponi 2, 
170073, 
Annelund 7:1

Industrideponi i.u. Förstudie genomförd, täckt 
och efterbehandlad.
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Herrljunga TA Hydroni 
Deponi 1, 
170074, 
Annelund 13:1 

Industrideponi i.u. Förstudie genomförd.

Herrljunga Betongtipp, 
Strängbetong AB, 
Baggetomten 
5:6, Fölene 5:17

Ej miljöfarligt 
industriavfall, i 
huvudsak kasserade 
betongelement

i.u. Länsstyrelsen har fastställt 
kontrollprogram för 
lakvatten samt meddelat råd 
och anvisningar för tippens 
skötsel.

Herrljunga Trollabo 1:1 Deponi för hushålls-, 
industri- och 
byggavfall.

4 Täckt och efterbehandlad.

Herrljunga Trollabo 5:1 Industriavfall, i 
huvudsak bark.

3

Herrljunga Herrljunga 5:10 Industrideponi, bark 4

Herrljunga Herrljunga 6:3 Hushållsavfall 4 Täckt och efterbehandlad.

Herrljunga Åsen, 
Remmenedal

Jord- och stentipp i 
avslutad grustäkt.

i.u.

Mark Fritsla Hushålls- och 
industriavfall

2 Regelbundna provtagningar 
av lakvattnet, ett ytvatten-
dike har grävts. Provtagning 
sker regelbundet för att 
ge svar på om eventuella 
ytterligare åtgärder behöver 
genomföras.

1964–1978

Mark Rydal Hushålls- och 
industriavfall

3

Mark Velingstorp, 
Kinna

Hushålls- och 
industriavfall

2 Provtagning sker 
regelbundet för att ge 
svar på om eventuella 
ytterligare åtgärder behöver 
genomföras.

1950–1970

Mark Håven, Skene Industritipp 3

Mark Heden, Skene Hushålls- och 
industriavfall

2 Provtagning sker 
regelbundet för att ge 
svar på om eventuella 
ytterligare åtgärder 
behöver genomföras.

1934–1970
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Mark Skene skog, 
Skene

Hushålls- och 
industriavfall

2 Regelbundna provtagningar 
och sättningsmätningar 
enligt fastställt 
kontrollprogram.

1974–2001

Mark Torestorp Hushålls- och 
industriavfall

3

Mark Älekulla Hushålls- och 
industriavfall

3

Mark Öxabäck Hushålls- och 
industriavfall

3 1964–1977

Mark Sätila Hushålls- och 
industriavfall

4

Mark Horred Hushålls- och 
industriavfall

3

Mark Björketorp Hushålls- och 
industriavfall

4

Svenljunga Ebbarp 1:24, 
Ebbarp

Hushålls- och 
industriavfall

2 Provtagningar 
genomförda 2017 efter 
provtagningsplan fastställd 
2016. Kompletterande 
provtagningar genomförs 
under 2020 därefter tas 
beslut om kontrollprogram 
är nödvändigt eller ej.

1930/40-talet 
– början av 
1970-talet

Svenljunga Sexdrega 1:1, 
Sexdrega

Hushålls- och 
industriavfall

3 Provtagningar 
genomförda 2017 efter 
provtagningsplan fastställd 
2016. Kompletterande 
provtagningar genomförs 
under 2020 därefter tas 
beslut om kontrollprogram 
är nödvändigt eller ej.

Svenljunga Gälared 2:56, 
Hillared

Hushålls- och 
industriavfall

3

Svenljunga Bredgården 
10:1, 
Holsljunga

Hushållsavfall, jord- 
och stubbtipp

4
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Svenljunga Bosgården 
1:96, Mjöbäck

Hushålls- och 
industriavfall

3 Provtagningar 
genomförda 2017 efter 
provtagningsplan fastställd 
2016. Kompletterande 
provtagningar genomförs 
under 2020 därefter tas 
beslut om kontrollprogram 
är nödvändigt eller ej.

Svenljunga Frölunda 4:18, 
Östra Frölunda

Hushållsavfall 3

Svenljunga Bratås 1:13, 
Mårdaklev

Hushållsavfall, jord- 
och stubbtipp

i.u.

Svenljunga Hussered 1:9, 
Kalv

Hushållsavfall, jord- 
och stubbtipp

3 Provtagningar genomförda 
efter framtagen 
provtagningsplan 
2017. Kompletterande 
provtagningar genomförs 
under 2020 därefter tas 
beslut om kontrollprogram 
är nödvändigt eller ej.

Svenljunga Gälared 2:56, 
Hillared

Hushållsavfall, jord- 
och stubbtipp

3

Svenljunga Moga 1:112, 
Svenljunga

Jord- och stubbtipp 3

Svenljunga Moga 1:112, 
Svenljunga

Farligt avfall 2 Sluttäckning klar 2009. 1968–2009

Svenljunga Karlsberg 
5:399

Jord- och stubbtipp i.u. Provtagningsplan fastställd 
2016, hydrogeologisk 
utredning utförd 2016. 
Genomförd utredning 
bedömer att det inte är 
motiverat med provtagning 
eller kontrollprogram.

Svenljunga Hagatorpet 1:1, 
Åstarp

Hushålls- och 
industriavfall

3

Svenljunga Änglarp 3:19 Mellanlagring av farligt 
avfall; Deponi för icke-
farligt avfall

2 Delvis sluttäckt till 2013, 
återstår yta där ÅVC varit i 
drift till dec 2019.

1969–2007

Tranemo Ljungsarp I, 
Lagmanshaga 
1:1

Schaktmassor, 
trädgårds- och 
byggavfall. Även 
skjutbana.

3
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Tranemo Ljungsarp II, 
Pajet 1:1>1 

Hushålls-, industri- och 
byggavfall

3

Tranemo Länghem I, 
Länghem 2:3 

Hushållsavfall 3

Tranemo Länghem III, 
Länghem 2:1

Hushålls- och 
byggavfall

3

Tranemo Tranemo I 
(Gudarps 
avfallsupplag), 
Gudarp 3:39 

Hushållsavfall, 
industribygg- och 
rivningsavfall, park- 
och trädgårdsavfall, 
jord och schaktmassor, 
avloppsslam

2 Sluttäckt deponi.
Kontrollprogram finns.

1969–1980 
kommunalt 
avfall 1980–
2005 endast 
park- och 
trädgårds-
avfall, bygg- 
och rivnings-
avfall, jord- 
och schakt-
massor samt 
kommunalt 
avloppsslam.

Tranemo Tranemo II, 
Gudarp 3:39

Hushålls-, industri- och 
byggavfall

3

Tranemo Sjötofta I, 
Bygärde 1:1>1 

Hushålls-, bygg- och 
trädgårdsavfall, jord

3

Tranemo Ölsremma, 
Horshaga 1:2

Hushållsavfall, 
schaktmassor

4

Tranemo Ambjörnarp, 
Högalid 1:6 

Hushållsavfall 4

Tranemo Dalstorp I, 
Dalstorp 1:1 

Hushålls- och träd-
gårdsavfall, plåt mm.

4

Tranemo Dalstorp II, 
Skogarp 1:3>4 

Eventuellt industri-
avfall, bark, byggavfall, 
schaktmassor

3

Tranemo Dalstorp III 
(Pastoral-
skogen), 
Dalstorp 1:1

Hushållsavfall 4

Tranemo Dalstorp IV,  
Skogarp 1:23>2 

Barktipp (Dalstorpsträ) 3
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Tranemo Grimsås I, 
Grimslund 
2:77>1 

Hushålls-, industri-, 
grov och trädgårds-
avfall

3

Tranemo Grimsås II, 
Fiåsatorp 2:6 

Hushållsavfall, jord- och 
schaktmassor, bygg- 
och rivningsavfall, 
trädgårdsavfall, 
grovsopor

3

Tranemo Hulared, 
Gryttered 3:6 

Hushållsavfall, 
byggavfall, schakt-
massor, jord- och 
trädgårdsavfall

3

Tranemo Limmareds-
tippen, 
Limmared 
13:1<2 

Jord- och schaktmassor 3 Kontroller enligt kontroll-
program mellan 2008–2012. 
Därefter fortsatt provtagning 
under två år.

Tranemo Limmared II, 
Åsarp 7:14 
(Tidigare  
Åsarp 7:1)

Industriavfall, bark 3

Tranemo Limmared III, 
Åsarp 7:14 
(Tidigare  
Åsarp 7:1)

Hushålls- och 
industriavfall

2

Tranemo Uddebo, Kila 
1:20 

Hushålls-, industri-  
och byggavfall

3

Tranemo Nittorp, 
Nygården 
1:3>3 

Hushålls-, bygg- 
och rivningsavfall, 
schaktmassor, 
trädgårdsavfall

3

Tranemo Gudarp 4:1 Hushålls-, bygg-  
och industriavfall 

i.u. Driftslut 1969

Tranemo Länghem 3:71 Trädgårdsavfall och 
schaktmassor (tidigare 
biodammar)

4

Tranemo Ölsremma 1:1 Hushållsavfall, 
schaktmassor

4

Ulricehamn Kölabytippen 
Kölaby-Tostarp 
2:2, 7:1

Hushållsavfall, 
industriavfall, 
trädgårdsavfall och 
schaktmassor

3
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Ulricehamn Grönahög-
tippen Nyarp 
3:11

Hushållsavfall och 
industriavfall

3 Täckt med 20–30 cm morän.

Ulricehamn Marbäck I 
(Marbäcks-
tippen) 
Marbäck 13:43

Hushållsavfall 3 Täckt med minst 20 cm 
morän.

Ulricehamn Marbäck II 
Marbäck 1:42

Rivningsavfall 3 Uppstädat

Ulricehamn Södra Ving 
(Hökerums-
tippen) Ving 
10:1

Hushållsavfall och 
trädgårdsavfall

3 Täckt med 20–30 cm morän.

Ulricehamn Gällstad 
(Rånnavägs-
tippen) 
Rånnaväg 7:6

Hushållsavfall och 
industriavfall

3 Täckt 1973 med minst 20 cm 
finare schaktmassor.

Ulricehamn Strängsered-
tippen 
Gullered 
Sjögared 5:1

Hushållsavfall och slam 3 Täckt 1976.

Ulricehamn Södra Säm 
Vegby 2:9

Hushållsavfall 3

Ulricehamn Dalum Nöre 
4:6

Hushållsavfall 3

Ulricehamn Horsäckra I 
Vedåsla 17:1

Bl.a. trädgårdsavfall 3

Ulricehamn Härnatippen, 
Dammkullen 
(Brickagården) 
Härna 3:1

Hushållsavfall 3 Täckt med 5–15 cm morän 
1975.

Ulricehamn Silarp 2:18 Lantbruksavfall 3

Ulricehamn Strängsered 
3:40

Hushållsavfall 3 Täckt med morän 
och schaktmassor. 
Används fortfarande för 
trädgårdsavfall.

Ulricehamn Timmele 22:2 Industriavfall (Timmele 
färgeri), byggavfall och 
trädgårdsavfall

3
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Ulricehamn Yttre vång 14:1 Bl.a. hushållsavfall 3

Ulricehamn Älmestad I, 
Gammalstorp 
1:2

Hushållsavfall och 
schaktmassor

3 Täckt med jord.

Ulricehamn Älmestad II, 
Gisslarp 2:7

Hushållsavfall och 
schaktmassor

3

Ulricehamn Hestertippen, 
Hester 5:7

Schaktmassor 3 Deponin 
stängdes 
2005

Vårgårda Gamla 
Tumbergs-
tippen 156304, 
Tumbergs-
Galstad 2:13, 
Tumbergs-
Galstad 2:16

Avfallsdeponi – icke 
farligt och farligt avfall, 
hushållsavfall, slam 
från  ytbehandlings-
industri

2 Åtgärd är avslutad.
Uppföljning är ej klar.

Vårgårda Tumbergs 
avfallsupplag 
156228, 
Tumberg 4:3

Avfallsdeponi – icke 
farligt och farligt avfall

i.u. Inventering avslutad – ingen 
åtgärd.

Vårgårda Tångatippen 
(Tånga Hed) 
156303, 
Hägrunga 6:3, 
Hägrunga 5:2

Avfallsdeponi – icke 
farligt och farligt avfall

3 Inventering avslutad – ingen 
åtgärd.

Vårgårda Östadkulles 
deponi 156301, 
Östadkulle 3:1, 
Östadkulle S:1, 
Östadkulle 4:3

Avfallsdeponi – icke 
farligt och farligt avfall

3 Inventering avslutad – ingen 
åtgärd.

Vårgårda Slamdepå i 
Lund, 156302, 
Lund 1:6

Slam från slamav-
skiljare och slutna 
tankar

3

Vårgårda Slamdeponi i 
Fullestad

Slam från trekammar-
brunnar

3

88

Mot en hållbar och cirkulär framtid

REM
ISS

REM
ISS



Bilaga 8: 

Uppföljning av utgående 
regional avfallsplan
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Kommunerna i Boråsregion har sedan tidigare samverkat 
kring en regional avfallsplan som togs fram under 2011. Enligt 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) ska en uppföljning av den 
föregående avfallsplanen genomföras. 

Uppföljningen av avfallsplanen har genomförts via intervjuer av relevanta 
personer inom respektive kommun under hösten 2019 samt via inhämtade och 
jämförande av data från bland annat Avfall Web. En del av målen som sattes i 
avfallsplanen 2012–2020 har varit svåra att följa upp då målen formulerats på 
ett sådant sätt att mätbar uppföljning inte varit möjlig. Detta beaktades vid 
framtagande av den nya regionala avfallsplanen. Att aktivt arbeta med den 
regionala avfallsplanen 2012–2020 utöver den dagliga verksamheten har inte varit 
prioriterat i alla kommuner. Man har delvis saknat en samordnande funktion som 
kan ge stöd i och driva arbetet med att nå målen i avfallsplanen. Vid framtagande 
av ny regional avfallsplan är det viktigt att förankra avfallsplanen i respektive 
kommun, upprätta en plan för hur uppföljningen av de satta målen ska gå till samt 
tydliggöra ansvarsfördelningen. 

Figur 9. Regional Avfallsplan 2012–2020.
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Mål Mål-
uppfyllelse Kommentar

Minst 90 % av hushållen 
i regionen ska vara 
nöjda med insamlingen

Genomsnittet för regionen 2019 var 88 %. 
Kundnöjdheten har ökat sen 2011.

Totala mängden avfall 
ska ha minskat år 2020 

Mängd insamlat avfall under kommunalt 
ansvar (exklusive slam och trädgårdsavfall) har 
ökat sedan 2011. Däremot har mängden rest-
och matavfall minskat. 

Skapa fler återbruk i 
regionen, till 2020 och 
i större utsträckning 
än 2011 använda sig av 
återbruk vid ÅVC

Bedömningen är att utvecklingen är positiv, 
fler möjligheter till återbruk har skapats 
i regionen jämfört med 2011. Ett antal 
återvinningscentraler i regionen har byggts 
om med utökad möjlighet till återbruk.

Hushållsavfallet får 
innehålla som mest 1 % 
farligt avfall

Målet är uppnått, resultat från de senaste 
plockanalyserna visar ett medelvärde på 0,2 % 
farligt avfall i restavfallet.

Sjuhärad ska inte 
bidra till spridning av 
kemikalier och andra 
farliga ämnen

Utvecklingen är positiv tack vare utökade 
informationsinsatser samt ökad tillgänglighet 
att lämna farligt avfall, exempelvis via miljöbil 
eller röda boxar.

Till 2020 ska allt farligt 
avfall samlas in och 
återvinnas

Kommunerna är på god väg. Plockanalyser 
visar låga halter, 0,2 %, farligt avfall i avfallet 
från hushållen och ökad tillgänglighet att 
lämna farligt avfall, via exempelvis miljöbil 
som åker runt, erbjuds i flera av kommunerna.

Invånare ska ha 
tillräcklig kunskap om 
vad som klassas som 
farligt avfall

Kommunerna har arbetat med 
informationsinsatser, sorteringsguider, 
miljökalendrar med mera och plockanalyser 
visar låg andel farligt avfall.

Tabell 16. Mål och måluppfyllelse i regional avfallsplan 2012–2020.

I Tabell 16 presenteras en sammanställning av mål från avfallsplanen 2012–2020 
samt en bedömning av om målen är uppfyllda eller inte. Symbolerna som har 
använts har följande betydelse:

Målet är 
uppnått

Målet är delvis 
uppnått/nära 
att nås

Målet är ej 
uppnått
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Mål Mål-
uppfyllelse Kommentar

Till 2020 ska samtliga 
kommuner ha ökat 
materialåtervinningen 
utifrån 2011 års nivåer

Bedömningen är att utvecklingen är 
positiv. Andel hushållsavfall insamlat för 
materialåtervinning har varit relativt konstant 
senaste åren. Däremot har andel uppkommet 
matavfall där växtnäring tas till vara ökat, 
vilket också är en form av materialåtervinning. 

Minska nedskräpning

En av de åtta kommunerna i regionen har 
mätt nedskräpning enligt Håll Sverige Rents 
metod. Resultatet därifrån visar att mängden 
skräp har minskat med 43 %. Samma kommun 
har också utvärderat de kostnader som kan 
allokeras till nedskräpning och årligen följt upp 
detta. Övriga kommuner har aktivt deltagit i 
Håll Sverige Rents kampanjer för att minska 
nedskräpning.

Matavfall: 50 % ska 
sorteras ut till år 
2020 och behandlas 
biologiskt så att 
växtnäring tas tillvara 
och 40 % så att energi 
tas tillvara

Målet är inte uppnått. 2019 låg Boråsregionen 
på 32 % av uppkommet matavfall som 
behandlas biologiskt så att växtnäring och 
energi tas till vara. Men riktningen är positiv 
då flera av kommunerna vid utgången av 
planperioden har infört separat insamling 
av matavfall vilket innebär att samtliga 
kommuner i Boråsregionen nu erbjuder 
separat insamling av matavfall.

Öka återanvändningen 
av grovavfall

Uppföljningsmått för detta mål saknas. Det 
är inte entydigt att mängden grovavfall har 
minskat till förmån för återanvändning, 
däremot har mängden grovavfall till deponi 
minskat vilket är positivt.

Minska mängder avfall 
till deponi

Målet är uppnått. Mängd avfall under 
kommunalt ansvar som går till deponi har 
minskat jämfört med 2011.
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Hej 

Här kommer remissen av Boråsregionens avfallsplan. Avfallsplanen kommer gälla som Borås 

Stads avfallsplan. Mer information om  hur remissen går till finns i missivet. 

Hälsningar Susanne Arneborg 

 

 

Aktuella handlingar för ärende 202100101, Remiss Regional avfallsplan 2021-2030 bifogas detta 

e-postmeddelande 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 

1(4) 

Datum 

2020-01-26 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00101 1.1.2.1 

  

 

 

Remiss: Regional avfallsplan 2021-2030 

Kommunerna i Boråsregionen; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 

Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda samverkar kring att ta fram en gemensam 

avfallsplan. Regional avfallsplan ”Mot en hållbar och cirkulär framtid” för 

perioden 2021-2030 har arbetats fram under framförallt 2020 med hjälp av en 

projektgrupp bestående av en projektledare och en representant från varje 

kommun eller kommunalt avfalls- och energibolag. Till projektgruppens hjälp 

bildades fokusgrupper bemannade med tjänstepersoner från våra åtta 

kommuner samt ett antal externa aktörer för att ge inspel på målen i 

avfallsplanen. Under framtagandet har målförslagen kontinuerligt förankrats i 

kommunerna.  

Remissinstanser 

1. Tekniska nämnden 

2. Samhällsbyggnadsnämnden 

3. Fritids- och folkhälsonämnden 

4. Lokalförsörjningsnämnden 

5. Förskolenämnden  

6. Grundskolenämnden  

7. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

8. Individ- och familjeomsorgsnämnden  

9. Vård- och äldrenämnden  

10. Arbetslivsnämnden  

11. Kulturnämnden  

12. Servicenämnden  

13. Sociala omsorgsnämnden  

14. Miljö- och konsumentnämnden  

15. Borås Energi och Miljö AB 

16. Borås Elnät AB  

17. Borås Parkerings AB  

18. Borås Djurpark AB  

19. AB Bostäder i Borås  



Borås Stad 
  Sida 

2(4) 

 

 

20. Fristadbostäder  

21. AB Sandhultsbostäder  

22. AB Toarpshus  

23. Viskaforshem AB  

24. Industribyggnader i Borås AB  

25. Inkubatorn i Borås AB  

26. Borås Borås TME AB  

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 20210406. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se Om 

dokumentet består av ett inskannat dokument, så skicka även ett exemplar där 

text kan kopieras. 

Ange diarienummer KS 2021-00101 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar skall alltid 

redovisas tillsammans med nämndens/styrelsens beslut.  

När ni svara så tänk på: 

• Svaret ska vara så kortfattat och konkret som möjligt. 
• Svara med hänvisning till sidnumrering. 
• Ta upp både det som ni ser som styrkor i avfallsplanen och det ni tycker 

saknas eller behöver ändras. Motivera kortfattat. 
• Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning 
• Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det 

remitterade ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig).  

Vi önskar att ni även beaktar följande i era svar: 

• Vad är er samlade uppfattning om avfallsplanen? 

• Vad anser ni om målformuleringarna? 

• Vad anser ni om ansvarsfördelningen? 

• Hur tycker ni att avfallsplanen ska genomföras? Hur kan er organisation 

bidra? 

 

Förslag till ansvarsfördelning för de olika delmålen finns i tabellen nedan. På 

sidan 14 i avfallsplanen finns en guide till vilka verksamheter som berörs av de 

olika målen.  

 

Susanne Arneborg 
Handläggare 
0766230802 

Ansvarsfördelning inom koncernen Borås Stad  

Mål  Ansvarig  

Målområde 1: Hushåll med maten  

mailto:KS.diarium@boras.se
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Matsvinnet ska minska till 35 g/portion i 

kommunens verksamheter   

Grundskolenämnden och Vård- och 
äldrenämnden  
(Viktiga aktörer är verksamheter som 
servera mat) 
 

Matsvinnet ska minska med 50 % per 

invånare jämfört med år 2021   
  

Borås Energi och Miljö  
Miljö och konsumentnämnden  
  

Minst 60%  av uppkommet matavfall ska 
gå till näringsåtervinning och 
biogasproduktion eller annat miljömässigt 
motsvarande ändamål  
  

Borås Energi och Miljö  
  

Målområde 2: Konsumera hållbart  

Konsumtionen av engångsartiklar ska 
minska jämfört med år 2022  
  

Miljö- och konsumentnämnden  
Borås Energi och Miljö  
(Viktiga aktörer: verksamheter som 
använder engångsartiklar) 
 

Livslängden på arbetskläder i kommunens 
verksamheter ska öka jämfört med år 
2022  

Kommunstyrelsen (koncerninköp)  

(Viktiga aktörer är koncerninköp och de 

verksamheter som använder 
arbetskläder.)  
  

Invånarnas förståelse om kopplingen 
mellan konsumtionsbeteende, 
avfallsmängder och miljöpåverkan ska 
öka.  

Miljö- och konsumentnämnden   
Borås Energi och Miljö  
Viktig aktör att samverka med: 
Stadsledningskansliet 
(Näringslivsavdelningen) 
  

Målområde 3: Använd de resurser vi har  

Andel möbel- och textilinköp i 
kommunens verksamheter som är 
återbrukat ska öka jämfört med år 2022  

Kommunstyrelsen (koncerninköp)    
De kommunala bolagen  
  

Återanvändning och återvinning av bygg- 
och rivningsmaterial inklusive massor från 
kommunala bygg, mark och 
anläggningsprojekt ska öka jämfört med år 
2022  

Lokalförsörjningsnämnden   
Tekniska nämnden   
Servicenämnden 
De kommunala bolagen  
 

Livslängden på elektronik i kommunens 

verksamheter ska öka jämfört med år 2022 
  

Kommunstyrelsen  
(Viktiga aktörer IT strateger och 
koncerninköp)   
De kommunala bolagen  

Invånarna ska ha möjlighet till enkel och 
tillgänglig återanvändning av produkter  

Borås Energi och Miljö  
Miljö- och konsumentnämnden  
  

Målområde 4: Sortera mera  

Alla kommunala verksamheter ska ha 
möjlighet att enkelt och nära kunna 
sortera ut sitt avfall  

Lokalförsörjningsnämnden   
Borås Energi och Miljö   
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Andelen felsorterat i restavfallet ska 
minska med 50% jämfört med år 2021  
  

Borås Energi och Miljö (i samverkan 
med bl.a. bostadsbolag)  
  

Mängd avfall från ÅVC som behandlas 
med förbränning och deponering ska 
minska jämfört med år 2021  
  

Borås Energi och Miljö  
  

Andel hållbara och effektiva 
avfallstransporter i kommunens regi ska 

öka jämfört med år 2021   
 

Borås Energi och Miljö   

Målområde 5: Fimpa skräpet  

Nedskräpning ska minska med 50% 
jämfört med år 2022  

Fritid och folkhälsonämnden (Borås 
Rent och Snyggt)  
Borås Energi och Miljö  

Upplevd nedskräpning i offentlig miljö 
ska förbättras jämfört med år 2022  

Fritid och folkhälsonämnden (Borås 
Rent och Snyggt)  

  
Målområde 6: Planera in plats för avfallet  

Små och stora anordningar för återbruk, 
återvinning och avfallshantering ska 
lokaliseras i strategiska lägen så de är enkla 
att använda både ur brukar och 

insamlingssynpunkt.    

Borås Energi och Miljö   
Samhällsbyggnadsnämnden  
Kommunstyrelsen  
  



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-03-23 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2020-00150 3.5.4.0 
 

  

 

Anmälningsärenden per mars 2021 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av anmälningsärenden samt lägga dessa till 

handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Anmälningar kränkande behandling perioden 2021-02-22—2021-03-19 

Avstängningar elever perioden 2021-02-22—2021-03-19 

Elevernas frånvaro per februari 2021               

Beslutsunderlag 

1. Anmälningsärenden per mars 2021. 

                                

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Datum 

2021-03-23 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2020-00151 3.5.4.0 
 

  

 

Delegationsbeslut per mars 2021 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av delegationsbeslut samt lägga dessa till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

1. Grundskola 

Inkomna överklaganden skolplacering perioden 2021-02-22—2021-03-23 

Laglighetsprövningar skolplacering 2021-02-22—2021-03-23 

2. Beslut om skolplacering inför läsåret 2020-2021 dnr 2021-00019 

Avslagsbeslut på önskad skolplacering från 2021-02-22—2021-03-23 

Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden 2021-02-22—

2021-03-23 

3. Ordförandebeslut i enlighet med förordning om utbildning i vissa skolformer 

i skolväsendet vid spridning av smitta perioden 2021-02-25—2021-03-23 dnr 

2020-00134 

4. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på fritidshemmet 

enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2021-02-25—2021-03-23 

5. Delegationsbeslut uppskjuten skoltid perioden 2021-02-25—2021-03-23 

6. Personal 

7. Delegationsbeslut från förvaltningschefen 2021-02-25— 

2021-03-23 

 

Övriga delegationsbeslut 

8. Avslagsbeslut skolskjuts februari 2021 Dnr 2021-00018               

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut per mars 2021.                                

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 


