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Försöksverksamhet med särskild lärarutbildning 
(OBS! Kort ansökningstid) 

I april månad, se cirkulär 1999:60, informerades kommunerna om KUM-projektet 
med den särskilda lärarutbildningen och inbjöds att delta i försöksverksamheten. 
Drygt 30-talet kommuner erbjöds att delta och dessa kommuner har i en första 
ansökningsomgång lämnat ansökningar till den särskilda lärarutbildningen - SÄL.  

Fler kommuner erbjuds att delta 
På grund av att de 200 platserna inte har kunnat fyllas genom de hittills inkomna 
ansökningarna utvidgas erbjudandet om deltagande till fler kommuner. 

Regeringens uppdrag till högskolorna 
Regeringen har gett ett särskilt uppdrag (U1998/3375/UH;1999/1536/UH) till 
universiteten i Göteborg och Karlstad samt högskolan i Malmö och Lärarhögskolan  
i Stockholm att anordna särskild lärarutbildning, främst med inriktning mot Ma, 
Na, Teknik samt följande programinriktningar på gymnasiet: bygg, el, energi, 
fordon och industri. Antal platser 200. Studierna ska bedrivas på halvfart och 
studenten skall samtidigt ha minst halvtidstjänst som lärare i en kommun. 
Antagning till utbildningen sker i samarbete med Kommunförbundet, KUM. 
Utbildningen skall leda fram till grundskollärarexamen eller gymnasielärarexamen. 

Kurser inom projektet 
Under förutsättning att tillräckligt antal behöriga sökande anmäler sig planeras 
nedanstående utbildningar starta i oktober 1999, halvfart distans. 
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0 40 poäng praktisk pedagogisk utbildning vid  

Karlstad Universitet, Göteborgs Universitet, Högskolan i Malmö och Lärarhög-
skolan i Stockholm. 

Halvfart, distans 

Start i oktober 1999 

Utbildningen ska leda fram till grundskollärarexamen eller gymnasielärarexamen. 

Grundskollärare 4-9 

Behörig att antas är den som har högskoleutbildning om minst 140 poäng i minst 
två undervisningsämnen i grundskolan åk 4-9 (60p+40p alt 60p+40p+40p i skol-
ämnen). I huvudämnet krävs 60p, i övrigt minst 40p. Om svenska, idrott, slöjd eller 
hemkunskap ingår krävs 60p, för bild och musik 80p. 

Den praktisk pedagogiska delen omfattar alltid minst 40 poäng. Examen med in-
riktning mot undervisning i åk 4-9 uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 180 
poäng. 

Gymnasielärare allmänna ämnen 

Behörighet att antas: Tidigare ämnesstudier skall omfatta minst 140 poäng i av-
slutade kurser och vanligen innehålla 80p+60p i två undervisningsämnen i gymna-
sieskolan eller komvux (i moderna språk, naturkunskap, praktiskt-estetiskt ämne, 
samhällskunskap och svenska krävs alltid 80 poäng). 

Den praktisk pedagogiska delen omfattar alltid minst 40 poäng. 

Gymnasielärare yrkesämnen 

Behörighet att antas:  

a) Relevanta yrkesinriktade högskolekurser om minst 60 poäng för undervisning  
i ett karaktärsämne (yrkesämne) 

b) Allsidig kvalificerad och aktuell yrkeserfarenhet omfattande minst 4 år. 

1 Kompletterande studier för ettämneslärare 

Studierna ska leda fram till grundskollärarexamen 4-9. 

Halvfart, distans 

a) FYSIK 50 poäng, Göteborgs Universitet, start 1 september 1999. 

Behörighet: 
Matematik – kurs D eller 3 åk NT eller etapp 4 
Fysik – Kurs B eller 3 åk på NT eller etapp 4 
Betyg lägst 3 eller godkänd i vardera ämne. 

b) TEKNIK 50 poäng, Göteborgs Universitet, start oktober 1999. 

c) MATEMATIK 50 poäng, Högskolan i Malmö, start oktober 1999. 

Behörighet: 
Matematik – kurs C eller 3 åk SENT eller etapp 3. Betyg lägst 3 eller godkänd. 
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Förutsättningar och villkor för kommunernas deltagande i 
projektet  
♦ Försökskommunerna inventerar och analyserar behovet av lärare för de kommande 

5-10 åren. Utifrån denna analys föreslår kommunen lämpliga och intresserade 
personer att söka utbildning. 

♦ Högskolan ansvarar för utbildningen med såväl antagning som examination. 
Utbildningen skall leda till lärarexamen och bör planeras för genomförande delvis 
på distans, så att den enskilde kan kombinera studierna med arbete på en skola. 

♦ De personer som rekryterats på detta sätt, och antagits till utbildningen, erbjuds 
anställning i kommunen.  

♦ Försöksverksamheten omfattar 200 platser på halvtid för studier under två år. 
Studierna är tänkta att bedrivas på halvfart och kombineras med en anställning  
i kommunen.   

♦ Målgrupper för projektet är redan utbildade lärare t ex ”ettämneslärare” som 
vill komplettera sin utbildning med ytterligare ett ämne, högskoleutbildade 
grupper som är intresserade av att bli lärare och som kanske redan vikarierar 
som lärare.  

♦ Den samlade försöksverksamheten ska leda till ett nettotillskott av lärare. 

♦ Utbildningen skall, enligt gällande förordning (SFS 1999:234) främst leda till 
examen för undervisning i matematik eller naturvetenskapliga eller tekniska 
ämnen med inriktning mot åk 4-9 eller gymnasieskolan 

♦ Ansvarig styrelse/nämnd ska fatta beslut om deltagandet.  

♦ Beslutet ska vara väl förankrat hos lärarorganisationerna, som också erbjuds  
delta i genomförandet.  

♦ Beslutet ska också vara väl förankrat hos de skolor där de studerande anställs/är 
anställda. De studerande ska ingå i skolans normala arbetsorganisation dvs delta  
i konferenser, arbetslag/lärarlag, utvecklingsgrupper etc. 

♦ Det ska finnas erfarna och intresserade lärare som kan vara ”mentorer/handledare” 
och som vill utbilda sig för dessa funktioner. Kommunen ansvarar för att den 
skolförlagda delen av utbildningen ges en utformning av hög kvalitet 

♦ Det ska finnas teknisk utrustning som möjliggör studier på distans och data-
kommunikation med utbildningsanordnaren.  

♦ Kommunen säkerställer att varje deltagare är lämplig att bli lärare. KUM kan 
förmedla tjänster som hjälper kommunerna med detta arbete. 

♦ Kommunernas kontaktpersoner (en per kommun) ska delta i olika möten och 
konferenser för planering, uppföljning, erfarenhetsutbyte och utvärdering. 
Kostnader för resor och logi i samband med möten och konferenser belastar 
respektive kommun.  

♦ Projektgruppen för KUM (KommunalUtbildningsMäklare) är Kommun-
förbundets samverkanspartner i SÄL-projektet och svarar bl a för urval av 
kommuner samt för samordning och bevakning av kommunernas behov och 
intressen. 
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Intresseanmälan till projektet 
Kommunen gör intresseanmälan att delta i försöksverksamheten på bifogade 
blankett, vilken ska innehålla uppgifter om kommunens aktuella behov av lärare 
och vilka kategorier detta avser. Ange kontaktperson, telefonnummer, e-postadress 
m m. 

Anmälan skickas till Svenska Kommunförbundet, KUM-projektet, Skolsektionen 
snarast möjligt, dock senast den 20 augusti 1999. Besked om deltagande ges under 
vecka 34. Se vidare rekrytering/ansökan till SÄL. 

Rekrytering av personer / ansökan till SÄL 
Kommunen rekryterar lämpliga personer till SÄL-projektet och de ovan presen-
terade kurserna. En individuell ansökningsblankett (bifogas) ska fyllas i för varje 
person, med uppgifter om utbildning, arbetslivs-/yrkeserfarenhet, önskad in-
riktning för utbildningen samt anställningsuppgifter. Kopior av intyg och betyg 
skall bifogas. Observera att de aktuella personerna ska genom en SÄL-utbildning  
på ca 40 poäng (någon av ovanstående kurser) kunna avlägga lärarexamen. 
Ansökningarna skickas till Svenska Kommunförbundet, KUM-projektet, 
Skolsektionen, 118 82 Stockholm. Ansökningarna ska vara Kommunförbundet 
tillhanda senast den 20 augusti 1999.  
 
Kontaktpersoner på Kommunförbundet 
Guy Mahlviker, projektledare 
Tel 08-772 42 21 
E-post: guy.mahlviker@svekom.se 
 
Ulla Gummeson, projektsekreterare 
Tel 08-772 44 14 
E-post: ulla.gummeson@svekom.se 
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