Malmö stad

1 (3)

Grundskoleförvaltningen

Hemställan
Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

2020-02-14
GRF-2019-34429

Hemställan om försöksverksamhet för att införa befattningen
grundskolepedagog – en utbildningstjänst mot lärarlegitimation
Hemställan
Grundskolenämnden i Malmö stad hemställer om
▪ att få genomföra en försöksverksamhet med att införa befattningen
grundskolepedagog med längre visstidsanställning än vad skollagen medger
(2010:800 kap 2 § 18).
Om hemställan om en försöksverksamhet med grundskolepedagog beviljas får det till följd
att undantag behöver göras från Skollagen 2 kap 18§, där det framgår att om det inte finns
någon att tillgå inom huvudmannens organisation som uppfyller kraven enligt 2 kap 13 § Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får
bedriva undervisningen eller om det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna eller
barnen, får en annan lärare eller förskollärare bedriva undervisningen. Denna person får
bedriva undervisning under högst ett år i sänder.

Sammanfattning
I den omfattning som obehöriga lärare nu arbetar på längre vakanser, måste en annan
struktur för anställning och utbildning skapas. Grundskoleförvaltningen i Malmö stad har
därför som avsikt att införa befattningen grundskolepedagog. Syftet med införandet är att
vissa obehöriga lärare, i en längre tidsbegränsad anställning än vad skollagen medger, ska ges
bättre förutsättningar att läsa in en lärarexamen mot legitimation samtidigt som de har en
anställning och praktiserar undervisning. Då obehöriga lärare endast kan anställas för ett år i
taget, enligt Skollagen 2010:800 kap 2 § 18, beslutade grundskolenämnden 2020-01-22 om att
ansöka hos regeringen om att Malmö stad blir försökskommun med möjlighet att införa
befattningen grundskolepedagog.

Bakgrund
Prognoser visar på ett fortsatt stort underskott av legitimerade lärare i Malmö stad i
förhållande till det behov som finns. Anledningen är Malmö stads framtida
befolkningsökning, särskilt stor är den bland barn och ungdomar i grundskole- och
gymnasieålder. Samtidigt råder en nationell lärarbrist, som inte går att rekrytera bort under
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överskådlig tid. Grundskoleförvaltningen arbetar aktivt för att verkställa insatser som
motverkar lärarbristen. Alla de insatser som görs inom arbetsmiljö, resurstilldelning och
kompetensutveckling är viktiga för den fortsatta kompetensförsörjningen. Trots stora
insatser har det skett en svag nedgång i antalet behöriga lärare samtidigt som antalet
obehöriga lärare har ökat i staden. Som huvudman måste Malmö stad säkra att en långsiktig
kompetensförsörjning av lärare sker. I den omfattning som obehöriga lärare nu arbetar på
längre vakanser, måste en annan struktur för anställning och utbildning skapas, utöver de
insatser som redan görs för att obehöriga lärare ska få möjlighet att läsa in en lärarexamen.
Grundskoleförvaltningen har därför som avsikt att införa befattningen grundskolepedagog,
som är en utbildningstjänst mot legitimation för arbete med undervisning i grundskola. Syftet
med att införa grundskolepedagoger är att vissa obehöriga lärare i en längre tidsbegränsad
anställning än vad skollagen medger ska ges bättre förutsättningar att läsa in en lärarexamen
mot legitimation samtidigt som de har en anställning och praktiserar undervisning. På så sätt
bidrar införandet av grundskolepedagoger till en ökad likvärdighet samt att undervisningens
kvalitet och elevernas trygghet och studiero kan säkerställas i en tid när underskottet av
obehöriga lärare är påtaglig för skolorna. Då obehöriga lärare endast kan anställas för ett år i
taget, enligt Skollagen 2010:800 kap 2 § 18, ansöker grundskolenämnden hos regeringen om
att Malmö stad blir försökskommun med möjlighet att införa befattningen
grundskolepedagog med längre tidsbegränsad anställning.
Om regeringen beviljar en försöksverksamhet, ges möjlighet för svenska universitet att
bedriva forskningsstudier, som syftar till att undersöka och jämföra effekter inom
kompetensförsörjningen, lärargruppens arbete och elevers lärande i samband med införandet
och genomförandet av befattningen.
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