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Utbildning, undervisning och ledning – 
reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 
2017:51) 

Utbildningsdepartementets dnr U2017/02696/S 

Universitets- och högskolerådet (UHR) konstaterar att de förslag som rör undantaget 
från legitimation och behörighet för lärare i yrkesämnen berör frågor inom 
myndighetens verksamhetsområden. Några av UHR:s uppdrag, utifrån vilka 
utredningens förslag analyserats, är: 

- samordningsuppdraget för validering av yrkeskunskaper för tillträde till 
yrkeslärarutbildningen,  

- UHR:s föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta 
yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till 
yrkeslärarexamen (nedan UHR:s föreskrifter) samt  

- de yttranden Skolverket inhämtar från UHR enligt förordningen (2011:326) 
om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare 
(behörighetsförordningen), där det framgår att om ett bevis över utländsk 
lärar- eller förskollärarutbildning ligger till grund för ansökan om legitimation 
ska Skolverket inhämta ett yttrande från UHR innan ärendet avgörs. 

Undantaget för legitimation och behörighet bör upphöra 
UHR tillstyrker förslaget. UHR vill vidare betona vikten av att Skolverkets framtida 
statistik redovisar behöriga lärare per yrkesämne och inte per program som i 
utredningen.  

De lärosäten som ger yrkeslärarutbildningen har på de samverkansmöten (YRKSAM), 
som UHR numera håller i, flera gånger uttryckt en oro för vilka som antas till 
yrkeslärarutbildningen. Lärosäten möter sökande som tycker att huvudsaken är att 
överhuvudtaget bli antagen till yrkeslärarutbildningen, medan det inte spelar så stor 
roll hur många av de sökta yrkesämnena den sökande uppfyller den särskilda 
behörigheten för. Det räcker förvisso att uppfylla den särskilda behörigheten för ett 
yrkesämne för att bli antagen. Inom vissa yrkesprogram är det dock rimligt att förvänta 
sig att en lärare har behörighet för några ämnen för att kunna fylla en tjänst. De 
sökande verkar ibland vara av uppfattningen att de kommer kunna undervisa i flera 
yrkesämnen, oavsett vilket eller vilka ämnen de uppfyllt behörigheten för, så länge de 
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har läst den pedagogiska utbildningen som ger rätt till en legitimation. UHR anser 
därför att det är viktigt att statistiken visar i vilken utsträckning de lärare som 
undervisar i ett visst yrkesämne, utöver behörighet genom pedagogisk 
högskoleexamen, uppfyllt behörigheten för ämnet genom sina yrkeskunskaper. 

Kraven för behörighet bör ses över  
Utredningen föreslår att UHR och Skolverket får i uppdrag att se över de krav som 
ställs inom respektive föreskrift för att se om justeringar kan och bör göras. UHR 
tillstyrker förslaget och menar att det kan vara lämpligt med ett formellt uppdrag så att 
tid för arbetet avsätts likvärdigt på båda myndigheterna. Myndigheterna var inför 2016 
överens om att se över föreskrifterna men Skolverket blev tvungna att ställa in 
översynen på grund av andra regeringsuppdrag myndigheten hade fått.  

Skolverket och UHR skulle kunna samarbeta kring bedömare 
UHR har sedan 1 januari 2017 regeringsuppdraget att samordna lärosätenas validering 
av yrkeskunskaper för tillträde till yrkeslärarutbildningen.1 UHR ska bland annat 
rekrytera och kvalitetssäkra de bedömare lärosätena ska använda vid bedömning av 
yrkeskunskaper. Syftet är att skapa likvärdiga bedömningar av hög kvalitet så att en 
sökande inte bedöms olika vid olika lärosäten.  

Enligt UHR är det viktigt att det också finns en likvärdighet mellan de bedömningar 
som lärosätena gör och de bedömningar som Skolverket gör vid 
legitimationsansökningar. Har en person genomgått yrkeslärarutbildningen utfärdar 
Skolverket legitimation på grundval av bilagan till examensbeviset, där det framgår 
vilka ämnen personen bedömts som behörig i vid tillträde till yrkeslärarutbildningen. 
Vill personen lägga till ytterligare yrkesämnen i sin behörighet är det dock Skolverket 
som bedömer om kraven på yrkeskunskaper i ämnet uppfylls enligt Skolverkets 
föreskrifter. Samma sak gäller om den som ansöker om legitimation i ett yrkesämne 
inte har gått yrkeslärarutbildningen utan har en annan lärarexamen.  

UHR ser att det finns en möjlighet för både UHR och Skolverket samt för lärosätena 
och Skolverket att samverka mer på området. Skolverket skulle till exempel på sikt 
kunna använda de bedömare som UHR rekryterar och kvalitetssäkrar och som 
lärosätena ska använda. UHR vill framföra att Skolverket närvarar på YRKSAM-mötena, 
vilket är mycket positivt. Det finns dock inget formellt samarbete kring hur 
kartläggning och bedömning av yrkeskunskaper görs på Skolverket respektive på de 
lärosäten som antar till yrkeslärarutbildningen.  

Skolverket bör bedöma yrkeskunskaperna för personer som har 
utländsk lärarexamen och ansöker om behörighet att undervisa i 
yrkesämnen  
UHR saknar i utredningen ett resonemang kring potentiella framtida yrkeslärare som 
har yrkeslärarutbildning eller yrkeserfarenhet från andra länder. I 4 kap. 2 § 
behörighetsförordningen framgår att om ett bevis över utländsk lärar- eller 
förskollärarutbildning ligger till grund för ansökan om legitimation ska Skolverket 
inhämta ett yttrande från UHR innan ärendet avgörs. UHR bedömer därför, på uppdrag 
av Skolverket, om den som ansökt om legitimation uppfyller kraven vad gäller den 

                                                                 
1 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Universitets- och 
högskolerådet, III:4, 2016-05-26. 
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lärarförberedande delen. Skolverket bedömer om personen uppfyller kraven på 
yrkeskunskaper för att undervisa i ett yrkesämne.  

UHR anser att det är lämpligt att Skolverket även fortsättningsvis är den myndighet 
som bedömer yrkeskunskaperna eftersom Skolverket redan bedömer yrkeskunskaper 
enligt Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för 
att undervisa i ett yrkesämne. För tillträde till utbildning som leder till 
yrkeslärarexamen är det lärosätena som prövar en sökandes yrkeskunskaper för 
tillträde, enligt UHR:s föreskrifter. UHR bedömer aldrig en sökandes yrkeskunskaper 
eftersom varje högskola och universitet ansvarar för sina antagningsbeslut.  

UHR vill slutligen framföra att det finns personer som har utländska yrkeserfarenheter 
och ansöker till yrkeslärarutbildningen. Ibland saknas dokumentation som styrker 
yrkeserfarenheterna. Lärosätena saknar idag bra metoder för att validera dessa 
individers yrkeskunskaper och har svårt att tillhandahålla underlag så att en extern 
yrkeskunnig person kan göra en bedömning. UHR ser här ett område där lärosätena 
och Skolverket skulle kunna arbeta fram metoder tillsammans – och även UHR, för det 
som ligger inom UHR:s samordningsuppdrag.  

Författningsförslag 
I föreslagen lydelse om ändring i skollagen (2010:800) verkar ett inledande ord saknas i 
2 kap 21 § fjärde punkten, vilket UHR menar gör texten svårläst. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Ulf Melin. Föredragande har varit 
utredare Frida Lundberg. I den slutliga handläggningen har utredare Stefan Löfkvist 
och enhetschef Helena Ljungros, enheten för bedömning av yrkesutbildning, deltagit. 
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