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Särskild lärarutbildning (SÄL) under åren 2002-2006 

Hösten 2001 gav regeringen sex universitet och högskolor ett särskilt uppdrag 
att utbilda fler lärare. Den Särskilda lärarutbildningen, SÄL II, hade som mål-
sättning att ge minst 4000 personer lärarexamen under åren fram till och med 
2006. Bakgrunden till projektet är en avsiktsförklaring mellan Utbildningsde-
partementet, Svenska Kommunförbundet, Lärarförbundet, Lärarnas Riksför-
bund och SKOLLEDARNA (numera Sveriges Skolledarförbund) att stimulera 
läraryrkets utveckling och rekryteringen av nya lärare.  3 500 personer stude-
rar nu inom ramen för SÄL-projektet och hösten –04 startar ytterligare ca 600 
personer. Studierna omfattar allt från kompletterande ämnesstudier, allmänt 
utbildningsområde (lärarkunskap) till slutförande av rester i lärarutbildning-
en som t ex examensarbete.  

Kortare kompletteringsstudier 

Under den tid som återstår av SÄL-projektet finns möjlighet att ansöka till 
kortare kompletteringsstudier. Perioden som omfattar slutet av hösten 2004 
och år 2005 kan kompletteringsstudier på upp till 25 poäng vara möjliga. Stu-
dierna ska, såsom i de tidigare SÄL-omgångarna, antingen leda fram till en 
lärarexamen eller breddning av tidigare examen. Utbildningen bygger på att 
de sökande har tidigare akademiska studier i sådan omfattning att det är möj-
ligt att uppnå lärarexamen med denna komplettering på maximalt 25 poäng. 
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Kompletteringsstudierna kan t ex avse examensarbete, mindre rester av kur-
ser i en ej avslutad lärarutbildning eller liknande. En förutsättning för att bli 
antagen är att högskolan har möjlighet att ordna efterfrågad utbildning och 
att de studerande under utbildningstiden har anställning som lärare i en 
skola som tillhandahåller en mentor. Studierna skall normalt bedrivas på 
halvfart och kombineras med lärartjänstgöring. Se SÄL-projektets hemsida 
för mer information om syfte och regelverk för SÄL, bl a i tidigare utgivna 
cirkulär från Svenska Kommunförbundet. 

Genomförandet 

Arbetet sker i nära samverkan mellan universiteten i Göteborg, Karlstad och 
Umeå, Malmö högskola, Lärarhögskolan i Stockholm och Högskolan i Jönkö-
ping samt med deltagande kommuner och Svenska Kommunförbundet samt 
Högskoleverket som följer och utvärderar projektet. Ansöknings- och antag-
ningsprocessen sker i samverkan mellan högskolorna och Kommunförbun-
det.  

Högskolorna ansvarar för prövning av ansökningarna, tillgodoräknande av 
tidigare utbildning, antagning, upprättande av individuella studieplaner, 
genomförande av utbildningen, examinationen samt uppföljning och utvär-
dering. För utbildningar inom SÄL-projektet gäller examensordningens (bi-
laga 2 till högskoleförordningen) krav på lärarexamens innehåll med avse-
ende på såväl ämnesinnehåll som poängtal.  

Ansökan  

En individuell ansökningsblankett skall fyllas i för varje person, med uppgif-
ter om utbildning, arbetslivs-/yrkeserfarenhet, önskad inriktning för utbild-
ningen samt anställningsuppgifter. Kopior av intyg och betyg skall bifogas. 
Sökande som har fått utländsk högskoleutbildning värderad från Hög-
skoleverket skall även bifoga värderingen. Kommunen rekommenderar 
lämpliga personer till den särskilda lärarutbildningen genom att underteckna 
de individuella ansökningsblanketterna. Alla ansökningar skall ha under-
skrift av kommunens/huvudmannens kontaktperson och/eller rektor. Vem 
eller vilka som skriver under ansökningarna för respektive kommun avgör 
kommunen/arbetsgivaren själv.   

Ansökningarna skickas till Svenska Kommunförbundet, Skolsektionen,  
118 82 Stockholm och skall vara Kommunförbundet tillhanda senast den  
15 september 2004.  

Detta informationscirkulär, ansökningsblankett samt blankett för kontaktper-
soner finns att hämta på Svenska Kommunförbundets hemsida 
http://www.lf.svekom.se/ (Verksamheter, Skola och barnomsorg) och på SÄL-
projektets hemsida http://www.ped.gu.se/sal. Via SÄL-hemsidan informeras 
mer om projektet, när antagningsbesked skickas ut, tidigare informationscir-
kulär m.m. 

http://www.lf.svekom.se/
http://www.ped.gu.se/sal
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Kontaktpersoner  
Svenska Kommunförbundet (frågor om intresseanmälan, ansökningar, kom-
munernas roll) Ulla Gummeson, tfn 08-452 75 09,  ulla.gummeson@svekom.se 

Högskoleverket Jean Pierre Zune, tfn 08-563 087 81, jean-pierre.zune@hsv.se 

Lärosäten (frågor om t ex behörighet, tidigare akademiska studier) 

Göteborg:  AUO Yrkesinriktningar: Marita Daun, tfn 031-773 21 21,  
 Marita.Daun@ped.gu.se 
Göteborg:  Övriga inriktningar: Magret Lundkvist, tfn 031-773 58 88,  
 Magret.Lundkvist@ufl.gu.se 
Jönköping:  Kerstin Paulsson, tfn 036-15 77 34, kerstin.paulsson@hlk.hj.se  
Karlstad:  Gun Klarqvist, tfn 054-700 15 61, Gun.Klarqvist@kau.se  
 Petra Wall, tfn 054-700 11 71, petra.wall@kau.se  
Malmö:  Liselotte Sterner, tfn 040-665 81 30, liselotte.sterner@lut.mah.se  
Stockholm:  Lärarhögskolans SÄL-info 070-579 20 65, sal2@lhs.se  
Umeå:  Britt-Marie Holmström, tfn 090-786 56 18,  
 Britt-Marie.Holmstrom@adm.umu.se 
  
 
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET  
Skolsektionen 

 
 
 
Louise Fernstedt  
Sektionschef  Ulla Gummeson 
 SÄL-handläggare 
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