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103 33 Stockholm

Remissvar Ändrad tidpunkt för vissa krav på legitimation för lärare
och förskollärare (U2012/1524/S)
Sveriges Skolledarförbund har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på förslagen till ändrad tidpunkt för införande av vissa krav på legitimation för lärare och förskollärare.
När reformen om legitimation och skärpta behörighetskrav presenterades ställde sig Sveriges
Skolledarförbund bakom förslaget och menade att det skulle bidra till att lärar- och förskolläraryrket uppvärderas och uppfattas som attraktivt såväl av de ungdomar som står i begrepp att välja
yrkesbana, som av de redan yrkesverksamma lärarna och förskollärarna. Förbundet rekommenderade samtidigt regeringen att avvakta med införandet, dels för att det fanns andra reformförslag
som vi menade skulle ha större inverkan på lärares kompetensnivå, framförallt en reformerad
lärar/förskollärarutbildning, men delvis också för att förbundet såg att det skulle kunna bli problematiskt att genomföra reformen utifrån de förslag som utredaren lagt fram. Sveriges Skolledarförbunds medlemmar är de som i det tidigare systemet hade att bedöma vilken behörighet att
undervisa som nyutexaminerade lärare kunde anses ha. Vi är inte överraskade över att Skolverket
har funnit det svårt att på ett enkelt sätt härleda vissa lärarexamina till undervisningsämnen. Detta
förhållande lyfte vi redan i vårt remissvar på utredarens förslag.
I det läge som arbetet med legitimationssystemet nu befinner sig finns, enligt Sveriges Skolledarförbund, inget annat handlingsalternativ än att tidmässigt skjuta upp reformens införande. Förbundet har i olika sammanhang, bl.a. genom en skrivelse till regeringen och utbildningsutskottet
när det gäller tillgången på behöriga lärare inom särskolan, pekat på de svårigheter lärare och
skolledare ställs inför när de försöker följa reformens intentioner. Det är inte rimligt att enskilda
lärar- och förskollärarstudenter ska komma i kläm pga av att staten inte fullföljt sina åtaganden.
Det är heller inte rimligt att skolledare ska behöva dagtinga med sitt samvete och medvetet bryta
mot förordningsreglering för att hjälpa sin personal.
Sveriges Skolledarförbund ställer sig därmed bakom regeringens förslag att flytta fram tidpunkten
för vissa krav på legitimation. Förbundet anser dock att det vore rimligt att regeringen, istället för
att skjuta införandet av kraven på obestämd framtid, angav ett fast tillfälle för när de ska genomföras. Planering av skolverksamhet sker med långa ledtider och information till t.ex. föräldrar och
allmänhet skulle underlättas om ett fast datum angavs.
Det är också angeläget att inga tveksamheter kvarstår kring vilka arbetsrättsliga regler som gäller
och kommer att gälla för de lärare och förskollärare som kommer att anställas under perioden
fram till att legitimationskraven implementeras fullt ut. Landets skolledare måste kunna känna sig
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säkra på hur de ska agera i anställningssituationer. En bred informationsinsats blir sannolikt nödvändig.
Med vänlig hälsning

Lars Flodin
Förbundsordförande
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