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Förord 
 

På uppdrag av styrelsen för Åbo Akademi tillsatte akademins rektor Gustav Björkstrand den 
1.6.2001 en arbetsgrupp med uppgift att under ledning av rektor göra upp ett förslag till en 
allomfattande strategi för akademins lärarutbildning. Som medlemmar i arbetsgruppen utsågs 
rektor för Vasa Övningsskola Ulla Granfors, professor Sven-Erik Hansén, lektor och 
forskningsledare Ria Heilä-Ylikallio, professor Marita Lindahl, professor Olof Staffans och 
studerande Elisabeth Östman. Till sekreterare utsågs assistent Ann-Sofi Röj-Lindberg. 
Arbetsgruppen skulle vara klar med sitt arbete senast den 15.11.2001. 
Undervisningsministeriet har uppmanat universiteten att uppgöra strategiska planer för 
lärarutbildningen före utgången av år 2000. För Åbo Akademis del har arbetet fördröjts på 
grund av svårigheter att samordna de separata strategier som uppgjorts för olika ansvars-
områden inom akademins lärarutbildning. Följande separata strategier har uppgjorts: för 
ämneslärarutbildningen vid Åbo Akademi (behandlad av styrelsen för Åbo Akademi den 
19.4.2001), för pedagogiska fakultetens övriga lärarutbildning (behandlad av fakultetsrådet 
vid pedagogiska fakulteten den 20.2.2001), för pedagogiska fakultetens informations- och 
kommunikationsteknik IKT (behandlad av styrelsen för Åbo Akademi den 8.2.2001) samt för 
vuxenutbildningen vid Åbo Akademi (behandlad av styrelsen för Åbo Akademi den 
15.11.2001). 
En diskussion med företrädare för Helsingfors Universitet anordnades i Helsingfors den 
24.9.2001. Diskussionen fördjupades sedan i en mindre ad hoc- grupp med uppgift att preci-
sera och ge förslag till samarbetsformer. Ad hoc- gruppen sammanträdde den 5.11.2001 i 
Vasa. Ad hoc- gruppens förslag har inlemmats i föreliggande dokument. En diskussion om 
ämneslärarutbildningen anordnades som videokonferens i Åbo och Vasa den 8.10.2001. I 
diskussionen deltog representanter för humanistiska fakulteten, matematisk-naturvetenskap-
liga fakulteten samt teologiska fakulteten. Utvecklingen av lärarutbildningen behandlades vid 
pedagogiska fakultetens personaldag den 24.10. 2001.  
 
Arbetsgruppen har, utöver diskussioner via e-post, sammanträtt 10 gånger. Uppdraget var 
omfattande och krävde därför mera tid är beräknat. Efter slutfört arbete överräcker 
arbetsgruppen härmed högaktningsfullt betänkandet LÄRAREN 2010 till styrelsen för Åbo 
Akademi. 
 
 I Vasa, Jakobstad och Åbo den  14 februari 2002 
 
 
Gustav Björkstrand, ordförande 
 

Ulla Granfors  Sven-Erik Hansén 
 

Ria Heilä-Ylikallio  Marita Lindahl 
   

Olof Staffans   Elisabeth Östman 
 

Ann-Sofi Röj-Lindberg, sekreterare 
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1 Inledning 
 
 
1.1 Utbildningen av lärare - en nationell angelägenhet 
 
En god utbildning är central för det finländska samhällets välstånd och fortsatta utveckling. 
Välutbildade lärare skall axla en del av ansvaret för denna. För att i fortsättningen trygga till-
gången på yrkeskunniga lärare behöver lärarutbildningen kontinuerligt utvecklas och 
dimensioneras enligt beräknade behov. De nationella beräkningarna av lärarbehovet grundar 
sig på lärarkårens åldersstruktur och behörighetssituation samt elevprognoser. Beräkningarna 
visar att det finns en efterfrågan på lärare inom flera sektorer och att extra utbildningsåtgärder 
behövs.  
 
I undervisningsministeriets Utvecklingsprogram för lärarutbildningen (2001) fastslås det 
nationella utbildningsbehovet för olika lärarkategorier fram till 2010. Behovet av lärare 
varierar i hög grad inom olika kategorier och skall fyllas genom både intensifierad antagning 
och kompetenshöjande åtgärder. I programmet eftersträvas även en förkortning av utbild-
ningstiden. Vidare konstateras att utbyggnaden av lärarutbildningen kräver flera varierande 
och smidiga lösningar, till exempel sådana utbildningsarrangemang som erbjuder olika vägar 
till lärarbehörighet. Då lärarutbildningen byggs ut beaktas virtuella möjligheter och vikt läggs 
vid den regionala tillgängligheten samt på behovet av utbildning för språkminoriteter och 
invandrare.  
 
Att stärka läraryrkets attraktionskraft och status bedöms vara en väsentlig samhällelig 
utmaning och en nyckelfråga för Svenskfinland.  
 
 
1.2 Utbildningen av lärare för svenska skolor - ett ansvar för Åbo 
Akademi 
 
Lärarutbildning ordnas vid elva universitet i Finland varav Åbo Akademi är det enda helt 
svenskspråkiga. Åbo Akademi bär ansvaret för att tillgodose den svenskspråkiga befolk-
ningens behov av utbildning och forskning även med beaktande av Finlands tvåspråkighet 
(universitetslagen 645/1997 §29). Åbo Akademi bär även ansvaret för de pedagogiska 
studierna för svenskspråkiga lärare. Detta innebär att akademin som enda universitet i landet 
erbjuder utbildning för samtliga lärarkategorier från förskola till högskola. Ansvaret 
förverkligas vid behov i samarbete med övriga universitet och högskolor (förordningen om 
examina och lärarutbildning på det pedagogiska området 1047/2000). Akademin vidtar, i 
enlighet med resultatavtalet med undervisningsministeriet, lämpliga åtgärder för att tillgodose 
behovet av behöriga lärare i Svenskfinland. 
 
För Åbo Akademi är lärarutbildningen en prioriterad uppgift. Skötseln av denna uppgift är av 
väsentlig betydelse för Svenskfinland och dess fortsatta utveckling. Finlandssvenskar bör på 
likvärdiga grunder erbjudas kvalitativt högtstående utbildning på svenska av välutbildade 
lärare inom alla utbildningsområden. Det växande antalet två- och flerspråkiga elever, samt 
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den finska språkgruppens ökande intresse för utbildning på svenska, ger akademins lärar-
utbildning en ansvarsprofil som avviker från övriga lärarutbildningar i landet. Detta innebär 
att lärarutbildningen inom Åbo Akademi till sin struktur är mångfasetterad och komplex. 
 
 
1.3 Det operativa ansvaret - ett delat ansvar  
 
Det operativa ansvaret för utbildningen av svenskspråkiga lärare delar Åbo Akademi i 
praktiken med många medaktörer, även om en väsentlig del av utbildningsansvaret axlas i sin 
helhet av pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. Detta gäller lärare för förskole-
undervisning och barndagvård, klassundervisning, specialundervisning samt ämnes-
undervisning inom slöjdarterna och huslig ekonomi. Därtill kommer 35 studieveckor 
pedagogiska studier för ämneslärare, lärare i yrkesinriktade studier och lärare inom fritt 
bildningsarbete samt 35 studieveckor studier för elev-  och studiehandledare.  
 
Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi har helhetsansvar för utbild-
ningen av lärare för det hälsovetenskapliga området.  
 
Vidare förverkligas en del av utbildningsansvaret i samarbete mellan pedagogiska fakulteten 
och akademins övriga fakulteter samt mellan pedagogiska fakulteten och andra fakulteter och 
enheter både inom och utanför Åbo Akademi. Detta gäller främst ämnesundervisning för 
övriga skol- och undervisningsämnen, undervisning i yrkesinriktade studier, undervisning 
inom den fria bildningen och trafikundervisning.  
 
Till akademins lärarutbildningsansvar hör också den behörighetsgivande rektorsutbildningen 
samt lärarfortbildningen. I detta dokument behandlas situationen inom och den strategiska 
utvecklingen för varje utbildningsområde fram till år 2010. 
 
 
1.4 Delat ansvar - samarbete och strategisk planering 
 
Undervisningsministeriet betonar i "Utvecklingsprogram för lärarutbildningen" att samtliga 
universitet med lärarutbildningsansvar borde vidta åtgärder som lyfter lärarutbildningens an-
seende och ställning. För Åbo Akademis del kräver detta en strategisk planering kring 
samarbetsformer och fastare kontakter mellan fakulteter, ämnesinstitutioner, institutionen för 
lärarutbildning och Vasa övningsskola. Ett väsentligt samarbetsområde är kopplingen mellan 
de pedagogiska studierna för lärare och ämnesstudierna. Andra samarbetsområden är 
handledning av lärdomsprov samt praktiska arrangemang för att utöka lärarstuderandes 
möjligheter till bredare ämnesbehörighet som också innefattar större beredskap att arbeta på 
olika skolstadier.  
 
Inom ämneslärarutbildningen och de pedagogiska studierna för lärare är Helsingfors 
universitet samt Jyväskylä universitet (gymnastik), Sibelius-Akademin (musik) och Konst-
industriella högskolan (bildkonst) traditionellt viktiga samarbetsparter. Utvecklingen av 
ämneslärarutbildningen har inom akademin behandlats i en separat arbetsgrupp. De åsikter 
som ovanstående samarbetsparter framförde gällande arbetsgruppens förslag har beaktats i 
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detta betänkande.  Diskussioner med företrädare för Helsingfors universitet har förts under 
innevarande hösten 2001 i syfte att utveckla samarbetet. De förslag som framkom under 
diskussionerna har inlemmats i betänkandet. Samarbete bedrivs även med yrkeshögskolor 
med svenska som undervisningsspråk i hela Svenskfinland samt med andra universitet än de 
ovan nämnda.  
 
Det är angeläget att betona solidaritet, flexibilitet och samarbetsvilja som ständigt viktiga 
komponenter i arbetet för en god finlandssvensk lärarutbildning. Dessa dimensioner behövs i 
arbetet inom och mellan akademins egna enheter men även i samarbetet mellan Åbo Akademi 
och andra enheter med delansvar för utbildningen av finlandssvenska lärare.  
 
 

2 Utgångspunkter för lärarutbildningen vid Åbo Akademi 
 
 
2.1 Mål och visioner 
 
En central målsättning som uttalas i Åbo Akademis verksamhets- och ekonomiplan för åren 
2002-2005 är att Åbo Akademi skall vara ett svenskt vetenskapssamfund där svenska används 
som förvaltnings- och undervisningsspråk. Vidare betonas att Åbo Akademi skall vara ett 
kulturbärande samfund som, tillsammans med finlandssvenska medaktörer, axlar ett ansvar 
för den finlandssvenska kulturens livskraft och fortlevnad i Finland.   
I akademins planer för de kommande åren uttalas ett antal delmål med speciell relevans för 
lärarutbildningen.   
 
Studentrekrytering. Akademin intensifierar studentrekryteringen och eftersträvar en bättre 
regional och könsmässig balans bland de studerande. Genom en intensifierad student-
rekrytering vill akademin också trygga tillgången på finlandssvenska ämneslärare.  
 
Antagning. Akademin utvecklar antagningen till lärarutbildningen så att arbetserfarenhet, de 
ungas möjligheter och könsfördelning beaktas. 
 
Informations- och kommunikationsteknik. Akademin effektiverar utbildningen och ökar 
tillgängligheten med hjälp av informations- och kommunikationsteknik. 
 
Biämnesstudier. Akademin bereder möjlighet till behörighetsgivande ämnesstudier inom eller 
utom examen även i sådana undervisningsämnen som inte är företrädda vid akademin eller 
där behörighetsnivån 35 studieveckor inte nås vid den egna fakulteten. 
 
Lärarutbildningen vid Åbo Akademi spelar en central roll vid förverkligandet av akademins 
mål att förmedla och utveckla det finlandssvenska kulturarvet. I detta syfte upprätthåller 
akademin en på vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete grundad lärarutbildning som 
är rätt dimensionerad för de finlandssvenska behoven. Akademin strävar till att upprätthålla 
och förstärka lärarutbildningens attraktionskraft och att trygga tillgången på finlandssvenska 
lärare.  
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2.2 Förändringar i lärarens arbete   
 
De allt snabbare förändringarna i det finländska samhället, i elevernas levnadsförhållanden 
och i skolkulturen påverkar läroanstalterna som arbetssamfund. Kraven på lärarens arbete har 
därmed ökat. Samhällsutvecklingen har lett till att läraryrket i allt högre grad innehåller 
element från till exempel terapeutens, socialarbetarens och polisens arbetsfält. Förutom att 
balansen mellan undervisning och övriga uppgifter har ändrats så ställs det även nya krav på 
själva undervisningsuppgiften. Lärarutbildningen vid Åbo Akademi bör beakta dessa 
förändringar i lärarens arbete. Lärarutbildningen skall utvecklas både innehållsligt och 
strukturellt för att tjäna som ett föredöme och en inspirerande modell för lärarstuderande. 
 
Inom det tvååriga OPEPRO1-projektet gjordes både kvantitativa och kvalitativa bedömningar 
gällande grundutbildningen och fortbildningen för lärare fram till 2010. De kvalitativa be-
dömningarna baserade sig på analyser av de samhälleliga och utbildningspolitiska omständig-
heter som antas påverka lärarens arbete och som lärarutbildningen därmed borde beakta. 
OPEPRO-projektets viktigaste rekommendationer för utvecklingsområden inom lärar-
utbildningen kan sammanfattas med begrepp som kollegialitet, ledarskap, att möta det annor-
lunda, att hantera förändringar, samarbetsförmåga, socialt medvetande, samt öppna och 
föränderliga inlärningsmiljöer. Dessutom framhålls att grundutbildningen och fortbildningen 
av lärare borde bilda ett utvecklingskontinuum. I det Utvecklingsprogram för 
lärarutbildningen som undervisningsministeriet nyligen publicerade, finns även rekom-
mendationer och utvecklingsförslag som baserar sig på en analys av utgångspunkterna för 
lärarens arbete, vilket borde beaktas inom grundutbildningen och fortbildningen av lärare.  
 
Nedan sammanfattas OPEPRO-projektets och utvecklingsprogrammets mest väsentliga syn-
punkter på vad som krävs av framtidens lärare och av lärarutbildningen. 
 
Kollegialitet. Framtidens lärararbete sker alltmer i en gemenskap.  Gemenskapen är även av 
stor betydelse för att lärarna skall orka i sitt arbete. Lärarutbildningen tjänar som modell för 
hur lärararbete i samverkan kan ske och ge de studerande färdigheter att handskas med 
mänskliga relationer. De pedagogiska studierna för lärare organiseras så att de stöder färdig-
heterna att arbeta kollegialt med stoff och problem från naturliga situationer i skolans 
verksamhet.  I lärarutbildningen skall ingå element som lägger grunden för och stöder en 
gemensam läraridentitet och ett professionellt tänkande oberoende av skolform. 
 
Ledarskap. Läraren är alltid en ledare. Därför måste lärarstuderande inom lärarutbildningen få 
förståelse för vilka krav och förpliktelser ledaruppgifter ställer på berörda parter och hur en 
lärande organisation leds och utvärderas.  Nya former av samarbete (samarbete mellan läro-
anstalter, samarbete med näringslivet, kulturorganisationer och andra lokalsamfund, samar-
bete inom utvecklingsprojekt etc.) kräver av lärarna en utvecklad förmåga att lösa problem på 
ett kreativt sätt. Att administrera och handleda blir allt viktigare.  
 
 

                                                                 
1 Syftet med projektet var att utreda lärarutbildningens kvantitativa och kvalitativa utvecklingsbehov och skapa 
ett passande och stabilt prognostiseringsförfarande. Projektet genomfördes under tiden 01.08.1998 - 31.12.1999. 
http://www.edu.fi/projektit/opepro/svenska/index.html 
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Att möta det annorlunda. Kulturkännedom, interkulturell växelverkan samt frågor kring det 
mångkulturella samhället och möten med kulturellt heterogena elevgrupper skall ingå i all 
lärarutbildning. Ett annat väsentligt område för samtliga lärarutbildningar är kunskap om 
integrering av elever med speciella behov samt färdigheter att möta elever med sociala 
problem och inlärningssvårigheter. Särskilt inom utbildningen av ämneslärare borde större 
vikt läggas vid de studerandes färdigheter att beakta elever med speciella behov inom den 
"normala" elevgruppens ram.   
 
Att hantera förändringar.  Förändringarna i skolan som arbetsmiljö speglar dels en 
decentralisering av beslutsfattandet, dels ett allt jäktigare och alltmer individualistiskt sam-
hälle. Skolans status i samhället har blivit oklarare. Lärarna behöver färdigheter för att klara 
av osäkerhet, stress, olika slags kriser, problem och konflikter, att analysera samhällstrender 
och deras inverkan på eleverna och på skolan som organisation samt att upprätthålla ett 
professionellt förhållningssätt till sitt yrke.  
 
Samarbetsförmåga. I samarbetet inom skolan, med föräldrarna och med andra intressegrupper 
krävs att läraren har en god självkännedom, kunskap om mänskliga relationer, förmåga att 
respektera andra, samt goda kommunikations- och interaktionsfärdigheter.  
 
Socialt och samhälleligt medvetande. Skolans allmänna socialiserande och fostrande uppgift 
har försvårats märkbart. Lärare ställs oftare inför elever med personliga problem och inför 
situationer som kräver stor etisk medvetenhet. Lärarna skall kunna känna igen olika slag av 
problem och symptom på utslagning och samarbeta med andra sakkunniga i olika typer av 
krissituationer. Lärarna behöver i utbildningen få möta modeller för hur de kan handskas med 
oroliga och heterogena elevgrupper för att bygga upp en trygg skolmiljö.  Decentraliseringen 
av skolans styrsystem kräver att lärarna har större kunskap om samhällets ekonomiska 
mekanismer och en medveten vilja att påverka beslutsfattandet.  
 
Öppna och föränderliga inlärningsmiljöer. I takt med att elevgruppernas sociala, språkliga 
och kulturella sammansättning förändras, ställs nya krav på lärarens förmåga att välja ut och 
tillämpa lämpliga pedagogiska och ämnesmässiga lösningar. Ökande individualisering och 
skolans växande öppenhet mot samhället kräver handledningsfärdigheter av alla lärare. 
Handledningsfärdigheter borde speciellt beaktas inom ämneslärarutbildningen och den 
yrkespedagogiska lärarutbildningen. Att ifrågasätta och vid behov ändra på traditionella 
modeller för inlärning som den studerande bär med sig från egen skoltid, är en av lärar-
utbildningens viktigaste och svåraste uppgifter.   
 
Lärarutbildningen skall även ge de studerande färdigheter att utnyttja virtuella och andra 
moderna hjälpmedel på ett förnuftigt och ur inlärningshänseende för alla elever mångsidigt 
sätt. Virtualiseringen ändrar lärarens arbete och kan vara ett viktigt stöd i skolans allmänna 
socialiserande och fostrande uppgift, men den minskar inte behovet av lärare och behovet av 
personlig kontakt mellan lärare och elev.  
 
Lärarutbildning liksom annan utbildning utgör en mognadsprocess som tar tid. Vid 
uppläggningen av utbildningen måste tillräckligt med tid, personligt stöd och handledning ges 
för en studerande skall mogna. För att underlätta mognadsprocessen och göra övergången till 
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yrkeslivet smidigare kan praktikperioderna förlängas, förläggas till fältskolor, till andra 
samfund och i högre grad än hittills omfatta andra uppgifter än undervisningsuppgifter.  
 
Fortbildningen borde klarare än för närvarande knytas till grundutbildningen av lärare. 
Samtidigt kan lärarutbildningen frigöra sig från kravet att pressa in för mycket stoff i 
grundutbildningen. OPEPRO föreslår att introduktionsutbildning ordnas av lärarutbildningen 
för att underlätta unga lärares övergång till yrkeslivet. Inom fortbildningen är långvariga 
program som syftar till att utveckla det egna arbetet och arbetsgemenskapen viktiga. 
Fortbildningen är speciellt väsentlig då en lärare övergår till att undervisa vid en annan 
läroanstaltsform.  
 
 
2.3 Det finlandssvenska språkområdets särdrag  
 
Det finlandssvenska språkområdet karaktäriseras av flera specifika omständigheter som på 
olika sätt påverkar lärarutbildningen. Svenskfinland är ett geografiskt sett utbrett område med 
svenskspråkig befolkning i Österbotten, Åboland, Nyland och på Åland samt på "språköar" 
utanför nämnda områden. Den språkliga heterogeniteten är påtaglig och andelen finlands-
svenskar som beskriver sig som två- eller flerspråkiga är växande. Under de senaste 
decennierna har det i Svenskfinland skett en överraskande stor reproduktion både med av-
seende på antalet svenskregistrerade barn vid födelsen och på antalet barn som skrivits in i 
svenskspråkiga skolor.  
 
Under början av 1970-talet skedde en minskning av antalet elever i de svenska skolorna. 
Lägst var antalet elever hösten 1980 då endast cirka 3200 barn började skolan (Finnäs, 2001). 
I mitten av 1980-talet antog Finnäs, med utgångspunkt i antalet födda svenskspråkiga barn 
fram till år 1980, att antalet finlandssvenska skolelever i Finland skulle minska till endast 
2800 per år fram till sekelskiftet.  I dag kan vi konstatera att utvecklingen tog en annan och 
för finlandssvenskheten gynnsammare riktning. Antalet barn inskrivna i svenskspråkiga 
skolor började stiga för att i slutet av 1990-talet nå över 4100 per årsklass. Detta var enligt 
Finnäs en totaleffekt av högre fruktsamhet och av att allt fler tvåspråkiga familjer (över 60 %) 
började registrera sina barn som svenskspråkiga. Dessutom var andelen barn inskrivna i 
svenska skolor per år under hela 1990-talet ungefär en tiondel större än motsvarande antal 
svenskregistrerade barn.  
 
Finnäs drar utifrån den tillgängliga språkstatistiken en anmärkningsvärd slutsats. Om de två-
språkiga barnfamiljernas språkbeteende fortsättningsvis skulle ha följt samma mönster som 
för 15-20 år sedan skulle antalet svenskspråkiga elever ha varit 800 färre per år under de 
senaste åren än vad som de facto varit fallet! Fortsatt låg fruktsamhet skulle ytterligare ha ökat 
denna skillnad. Det är med andra ord en mycket stor ökning i elevantalet som skett under en 
relativt kort tid. Tillskottet av elever kan noteras i alla delar av Svenskfinland men allra mest i 
de språkligt heterogena regionerna.  
 
Då vi ser fram emot år 2010 kan vi för den grundläggande utbildningens del uttala oss med 
relativt stor säkerhet endast om antalet elever under de kommande sju åren (se figur 1). Enligt 
Finnäs kommer det totala antalet elever i årskurs 1-6 att öka något under några år framåt, för 
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att sedan drabbas av en betydande nedgång.  Den grundläggande utbildningens årskurser 7-9 
står däremot inför en kraftig uppgång i elevantal. Medan det totala antalet elever i årskurserna 
7-9 läsåret 2000-2001 var knappt 11.000 kommer det att överstiga 12.200 om några år och 
fortsättningsvis ligga på denna nivå under hela decenniet. För de finlandssvenska gymna-
siernas del har elevantalet stigit under 1990-talet på grund av såväl fler elever per årskurs som 
en stigande gymnasiebenägenhet. De regionala skillnaderna är betydande, men totalt sett 
fortsätter ungefär 60 % av den finlandssvenska årskullen i gymnasiet efter årskurs 9. År 1992 
var antalet finlandssvenska studenter endast 1665 medan antalet under de senaste åren har 
överstigit 2000. Ifall gymnasiebenägenheten antas vara någorlunda konstant kommer antalet 
elever i de finlandssvenska gymnasierna att fortsätta stiga under de kommande åren och vara 
närmare 2500 per årskurs år 2010.  
 
I figur 1 nedan kan vi följa hur antalet har utvecklats och kommer att utvecklas gällande 
svenskregistrerade födda, inskrivna i skolan och studenter . 

Figur 1. Antalet svenskregistrerade barn enligt födelseår, motsvarande antal nya elever i 
svenska grundskolor, samt antalet studenter av dessa. (Finnäs, 2001)  
 
Svenskfinland står således inför en betydande tillväxt i elevantal i såväl den grundläggande 
utbildningens årskurser 7-9 som i gymnasierna. Samma faktum gäller för den yrkesutbildande 
undervisningen. Som exempel på en region med kraftig tillväxt nämner Finnäs Nyland där 
antalet elever i den grundläggande utbildningens årskurser 7-9 inom fem år kommer att öka 
med ungefär 700 elever (15 %).  
 
 
2.4 Behovet av lärare 
 

Den 1 juni 1992 överlät undervisningsministeriet rätten att besluta om den årliga antagningen 
av studerande till grundutbildning vid universiteten (F443/1992). Åbo Akademis ansvar för 
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den kontinuerliga uppföljningen av lärarbehovet i Svenskfinland blev därmed större än 
tidigare.  
 
Flera utredningar över lärarbehovet gjordes under 1990-talet, bland dessa kan nämnas de två 
viktigaste. År 1998 utkom vid akademins pedagogiska fakultet en rapport som diskuterar 
behovet av lärare i grundskolan och gymnasiet fram till 2010 (Lithén, 1998). Samma år 
inledde Utbildningsstyrelsen OPEPRO-projektet. Projektet gällde både den allmänbildande 
utbildningen och yrkesutbildningen. Inom projektet gjordes även utredningar och prog-
nostiseringar gällande lärarsituationen i de finlandssvenska grundskolorna, gymnasierna och 
yrkesläroanstalterna (Lithén & Salo, 2000; Luukkainen, 2000). För yrkesutbildningens del 
samlades data in vid årsskiftet 1998-99 och för de övriga lärarnas del i september 1999. I de-
cember 2001 samlade Lithén på uppdrag av arbetsgruppen ånyo in information om lärarsitua-
tionen i de finlandssvenska grundskolorna och gymnasierna. Informationen ingår i bilaga 1. 
 
I det följande behandlas de faktorer som mest påverkar behovet av lärare: antal elever, 
utbildningspolitiska beslut, lärarkårens struktur (kön, ålder) och behörighetsgrad. Utöver 
dessa måste man även räkna in en viss övergång till andra yrken. 
 
Antalet elever 
Lärarutbildningsbehovet påverkas av flera faktorer varav den svenskspråkiga elevkullens 
storlek är den mest avgörande. Antalet studerande som årligen antas till lärarutbildning borde 
vara baserat på pålitliga prognoser om lärarbehovet efter fem-sex år. Uppgörandet av 
prognoser över behovet att utbilda lärare för den svenska skolan i Finland har dock visat sig 
vara en vansklig uppgift betraktat ur ett nationellt perspektiv. Detta beror på att 
elevutvecklingen i Svenskfinland så kraftigt skiljer sig från elevutvecklingen i landet över lag. 
Om undervisningsministeriet till exempel hade tagit den kraftiga överinskrivningen av elever i 
de finlandssvenska skolorna på ännu större allvar då den först började märkas på 1980-talet, 
så skulle kanske underskottet på svenskspråkiga lärare förmodligen ha kunnat avhjälpas. 
Varje år under 1980-talet tillät undervisningsministeriet pedagogiska fakulteten att överskrida 
den då gällande antagningskvoten på 48 studerande till klasslärarutbildning med 16. Under 
perioden 1990-2001 ökade pedagogiska fakulteten antagningen till den ordinarie grundutbild-
ningen ytterligare till mellan 64 och 80 klasslärarstuderande per år. Utöver detta har ett antal 
extra åtgärder vidtagits under samma tidsperiod för att öka antalet utbildade lärare inom alla 
utbildningsområden (klasslärare, speciallärare, ämneslärare, yrkeslärare)2.  I efterhand kan vi 
konstatera att dessa åtgärder ändå inte varit tillräckliga. 
 
Fortsättningsvis är andelen obehöriga lärare relativt hög i vissa delar av Svenskfinland. Med 
tanke på att årskullen i de svenska skolorna har vuxit med cirka 500 elever under 1990-talet 
kommer behovet av ämneslärare och yrkesutbildande lärare att växa och hållas på en hög nivå 
under de kommande tio-femton åren. Däremot kan vi anta att antalet klasslärartjänster 
minskar under senare delen av decenniet eftersom antalet barn som registrerats som 
svenskspråkiga vid födseln gått ner sedan mitten av 1990-talet (se figur 1).  
 
 
                                                                 
2 se bland annat Lithén, M. (red.) (1998) Perspektiv på lärarsituationen i Svenskfinland. Publikationer från 
Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi Nr 30. 
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Utbildningspolitiska beslut 
Utbildningspolitiska beslut på nationell eller kommunal nivå som påverkar det finlands-
svenska utbildningsnätets struktur och innehåll får även återverkningar på behovet av lärare.  
Behovet av speciallärare har till exempel vuxit väsentligt under de senaste fem åren på grund 
av ny lagstiftning och statens och kommunernas satsningar på specialundervisning. Lagstift-
ningen gällande 6-åringars subjektiva rätt till förskoleundervisning kommer troligen att i 
någon mån påverka behovet av såväl klasslärare som barnträdgårdslärare. Revideringar av 
timplaner för undervisningen, förändringar i pensionssystemet och nya bestämmelser i 
lärarnas tjänstekollektivavtal kan få betydande effekter på behovet av lärare.  

I december 2001 gav statsrådet en ny förordning för den grundläggande utbildningen 
gällande utbildningsmål och timfördelning.  Enligt beslutet skall från hösten 2002 successivt 
införas ett helt nytt undervisningsämne i årskurserna 7-9, hälsokunskap, med tre 
årsveckotimmar. Inom gymnasiet är det likaså tänkt att hälsokunskap skall undervisas som 
obligatoriskt ämne. Även antalet årsveckotimmar i matematik (+1), fysik och kemi (+1), 
modersmål och litteratur (+2) och historia och samhällslära (+1) utökas inom den grund-
läggande utbildningen. Förslaget innebär att lärarutbildningen snabbt bör kunna möta behovet 
av fortbildning och utbildning av lärare i det nya ämnet hälsofostran samt även reagera på hur 
omfördelningen av timmar påverkar behovet av lärare i övriga ämnen. Med en årskull på 4000 
elever, en gruppstorlek på 20 elever och nuvarande undervisningsskyldigheter i respektive 
ämne kan tilläggsbehoven av lärare uppskattas enligt följande:  

 
Ämne Ökning i årsveckotimmar Uppskattat antal lärartimmar Uppskattat antal lärare 

Hälsofostran               3 600  600/20(*) = 30 

Modersmål och litt.               2 400 400/17 = ca 23  

Matematik               1 200 200/20 = 10 

Fysik och kemi   1 200 200/20 = 10  

Historia och samh.               1 200 200/22 = ca 9 

(*) lärarens undervisningsskyldighet i ämnet hälsofostran är inte ännu fastställd 

 
Eftersom det redan nu råder en stor efterfrågan på lärare i matematik, fysik och kemi ökar det 
omedelbara utbildningsbehovet av lärare i dessa ämnen ytterligare.  För matematikens, 
fysikens och kemins del kan det uppskattade tilläggsbehovet på 20 lärare jämföras med att 
akademins matematisk-naturvetenskapliga fakultet under åren 1996-2000 utexaminerade 
totalt 43 magistrar med lärarbehörighet i matematik, fysik eller kemi. Eftersom de finlands-
svenska skolenheterna är relativt små, kommer antalet lärartjänster sannolikt inte i praktiken 
att öka så mycket som tabellen visar, utan snarare sker det en ökning av timlärarbehovet i 
respektive ämne. Det ökade timunderlaget möjliggör även att tjänster inrättas för de ca 20 
behöriga ämneslärare som i detta nu är anställda som timlärare i huvudsyssla3 med under-
visning i matematik, fysik och kemi (enligt arbetsgruppens kartläggning av tjänstesituationen 
i finlandssvenska grundskolor och gymnasier i december 2001). 
 
Lärarkårens struktur (kön, ålder) och behörighetsgrad 
Genom att kartlägga lärarnas åldersfördelning kan vi få en uppfattning om det behov av lärare 
som uppstår vid pensioneringar. Då vi dessutom beaktar antalet obehöriga lärare kan vi göra 

                                                                 
3 Undervisningsskyldigheten för en timlärare i huvudsyssla är 16 h. 
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en uppskattning av det totala lärarutbildningsbehovet per lärarkategori under förutsättning att 
andra påverkande faktorer hålls relativt konstanta. Vid prognostiseringen av lärar-
utbildningsbehovet måste vi också beakta att en växande andel av de nyutbildade lärarna 
övergår till andra yrkesområden eller gör uppehåll i yrkesutövningen av familje- eller andra 
skäl. En antydan om hur många lärare som gör uppehåll i yrkesutövningen ger Finlands 
Svenska Lärarförbunds medlemsstatistik4 som visar att 283 lärare (ca 8% av 3571) var 
tjänstlediga utan lön i november 2001. Av dessa var 198 moderskapslediga. Omfattningen 
avbrott i yrkesutövningen av familjeskäl påverkas avsevärt av att många av de verksamma 
lärarna, speciellt klasslärarna, är unga kvinnor. OPEPRO-projektets analys av åldersstrukturen 
bland lärarna visade att 40% (478) av klasslärarna var under 34 år i september 1999. Av dessa 
var över 70% kvinnor. Även om vi kan förutspå en nedgång i antalet klasslärartjänster fram 
till 2010 på grund av sjunkande elevtal, så kommer sannolikt behovet av vikarier att 
fortsättningsvis vara relativt stort under det kommande decenniet på grund av de verksamma 
klasslärarnas skeva köns- och åldersstruktur.  
 
En skev köns- och åldersstruktur märktes vid OPEPRO-kartläggningen i september 1999 
också bland ämneslärarna i den grundläggande utbildningen och gymnasiet. I OPEPRO 
noteras att av totalt 119 gymnasielärare under 34 år var 64% kvinnor och av totalt 515 
gymnasielärare var 123 äldre än 55 år. En skev åldersfördelning kunde märkas speciellt för 
lärare i språkämnen, matematiska ämnen, elev- och studiehandledning samt biologi och 
geografi. Av språklärarna skulle ca 37% (eller 145 lärare) avgå med pension under tiden 2000 
till 2010, dvs. i genomsnitt 14-15 lärare per år. Av lärarna i matematiska ämnen (matematik, 
fysik och kemi) skulle ca 36% avgå med pension under samma tid, vilket motsvarade 7-10 
lärare per år Vidare noterades att ungefär 35 lärare i biologi och geografi (36%) och ungefär 
24 elev- och studiehandledare (41%) skulle bli pensionerade fram till 2010.  
 
Inom OPEPRO-projektet gjordes en översikt över behörigheten bland olika lärarkategorier i 
den grundläggande utbildningen och i gymnasiet hösten 1999. Uppgifterna visade att den 
största andelen obehöriga fanns inom gruppen timlärare samt bland speciallärarna. Två år 
senare, i december 2001, hade situationen förbättrats men antalet obehöriga specialklasslärare 
var fortfarande anmärkningsvärt högt. Av 67 specialklasslärartjänster sköttes 22 interimistiskt 
och alla vikariat (9) sköttes av obehöriga lärare. 
 
Även bland timlärarna i huvudsyssla inom ämnesundervisning hade situationen förbättrats 
sedan tidpunkten för OPERO-kartläggningen. Av totalt 276 timlärartjänster sköttes 134 
tjänster (49%) av obehöriga. Tjänstesituationen för olika lärarkategorier så som den såg ut i 
ljuset av den nya kartläggning som arbetsgruppen lät utföra i december 2001 presenteras 
närmare i kapitel 3. 

 
Inom OPEPRO-projektet analyserades även behörigheten bland de finlandssvenska yrkes-
lärare som var verksamma på andra stadiet hösten 1998.  
                                                                 
4 Finlands Svenska Lärarförbund organiserar närmare 100% av lärarna i den allmänbildande skolan. FSL:s 
medlemsstatistik kan därför uppfattas som mycket tillförlitlig 
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Analysen, som omfattade 595 lärare vilket motsvarar ca 80% av alla andra stadiets lärare, 
visade följande:  
 
Sammanlagt Behöriga Saknar pedagogiska studier Saknar examen Saknar arbetserfarenhet 

 595 383 120 83 9  
 
Enligt OPEPRO-undersökningens analys av behörigheten inom gemensamma ämnen saknade 
andra stadiets yrkesutbildning behöriga lärare framförallt inom samhälls- och arbetslivskun-
skap (9), informationsteknik (8), studiehandledning (5), psykologi (4), finska (7), matematik 
(6) och modersmål (5). Främsta orsaken till att lärare i gemensamma ämnen saknade behörig-
het var avsaknad av ämnesexamen (ca 25 lärare) medan lärare i yrkesinriktade ämnen främst 
saknade pedagogiska studier för lärare (ca 100 lärare) (Lithén & Salo, 2000). 
 
 
2.5 Stadgande om lärarbehörighet 
 
Den lagstiftning som berör lärarutbildningen har förenhetligats under det senaste decenniet. I 
samband med förnyandet av lagstiftningen för utbildningsväsendet sammanfördes alla 
stadgande om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet till en enda för-
ordning (F986/1998). För tillfället är denna förordning samt förordningarna om examina och 
lärarutbildning på det pedagogiska området tillsammans med akademins examensstadga de 
mest centrala styrdokumenten för all lärarutbildning inom Åbo Akademi (F576/1995; 
F1047/2000; Examensstadga för Åbo Akademi fastställd den 11.12.1998).  
 
I förordningen om lärarutbildning på det pedagogiska området samt i examensstadgan för 
Åbo Akademi fastställs allmänna mål för lärarutbildningen. I dessa beskrivs även ut-
bildningens struktur för olika kategorier av lärare (barnträdgårdslärare, klasslärare, ämnes-
lärare, speciallärare, studiehandledare, lärare för yrkesläroanstalter i allmänna eller 
yrkesinriktade ämnen, trafiklärare, lärare i hälsovård) samt strukturen för pedagogiska studier 
för lärare som ger generell lärarbehörighet. Som särskilda mål för lärarutbildningen anges att 
en studerande efter slutförd utbildning bör inneha färdighet att verka självständigt som lärare, 
handledare och fostrare. För den yrkespedagogiska lärarutbildningen anges ytterligare som 
särskilt mål att den studerande efter slutförda studier även skall ha förutsättningar att beakta 
utvecklingen i arbetslivet i sitt lärararbete. 
 
Den nya behörighetsförordningen, som trädde i kraft 1.1.1999, ersatte ett tiotal separata 
behörighetsförordningar. Den stadgar därmed om behörighetsvillkor för alla rektorer och 
lärare som avses i lagen om grundläggande utbildning, i gymnasielagen, i lagen om yrkesut-
bildning, i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, i lagen om fritt bildningsarbete och i 
lagen om grundläggande konstundervisning.  Även om förordningen inte nämnvärt ändrade 
de tidigare gällande behörighetsvillkoren, kom den att förstärka den trend inom utvecklingen 
av lärarutbildningen, som baserar sig på att behörighet skapas med hjälp av separata behörig-
hetsgivande studiehelheter, inte med hjälp av separata lärarutbildningar. Enligt förordningen 
kan de behörighetsgivande studierna vara slutförda inom examen eller som fristående studier. 
Lärarbehörigheten knyts i första hand till utbildningsuppgiften. Exempelvis kan en klasslärare 
ha behörighet att fungera som ämneslärare ifall den aktuella ämnesbehörigheten existerar, 
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eller omvänt, en ämneslärare som avlagt minst 35 studieveckor studier i grundskolans ämnen 
och ämneshelheter innehar ämnesbehörighet att undervisa i den grundläggande utbildningens 
årskurser 1-6. 
Den allmänna utgångspunkten är att en lärarstuderande skall avlägga en lämplig högre hög-
skolexamen omfattande minst 160 studieveckor. Innehållet i examen varierar i enlighet med 
den studerandes val av lärarinriktning. Även en annan examen än högre högskolexamen kan 
vara lämplig för vissa kategorier av lärare. Detta gäller speciellt barnträdgårdslärare, lärare i 
yrkesinriktade studier och trafiklärare.  
Vidare skall den lärarstuderande, utom eller som biämne inom magisterexamen, avlägga 35 
studieveckor pedagogiska studier för lärare. Pedagogiska studier för lärare innehåller didaktik 
och undervisningsövningar och beaktar den primära lärarinriktningen (klasslärare, special-
lärare, ämneslärare, yrkeslärare, lärare i hälsovård). Pedagogiska studier för lärare ger en 
generell lärarbehörighet och avläggs endast en gång. Övriga ämnesstudier inom eller utom 
examen avgör vilken lärarbehörighet som uppnås i varje enskilt fall.  
 
I det följande presenteras en kortfattad sammanställning över behörighetsgivande komponen-
ter för olika lärarkategorier. 
 
Utbildningen av barnträdgårdslärare omfattar pedagogie kandidatexamen, 120 studieveckor. 
Kandidatexamen inkluderar studier omfattande 35 studieveckor som ger yrkesfärdigheter för 
uppgifter inom småbarnsfostran och förskoleundervisning.  
 
I speciallärarutbildningen ingår minst 35 studieveckor eller, av särskilda skäl, minst 50 
studieveckor speciallärarstudier. En specialklasslärare skall dessutom avlägga minst 35  
studieveckor grundskolans ämnen och ämneshelheter.  
 
Till klasslärarutbildningen hör, förutom magisterexamen och de pedagogiska studierna för 
lärare, minst 35 studieveckor grundskolans ämnen och ämneshelheter vilket ger den 
ämnesmässiga behörigheten att undervisa i den grundläggande utbildningens årskurser 1-6.   
 
En ämneslärare skall avlägga ämnesstudier i ett eller två undervisningsämnen omfattande 
antingen minst 35 eller 55 studieveckor samt inom eller utom magisterexamen avlägga 35 
studieveckor pedagogiska studier för (ämnes/yrkes)lärare. Dessa krav gäller även för lärare i 
gemensamma ämnen vid yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor. 
 
En lärare i yrkesinriktade studier skall, förutom den pedagogiska behörigheten om 35 
studieveckor för yrkeslärare, inneha en för utbildningsområdet lämplig yrkesexamen samt 
arbetserfarenhet.  
 
För lärare i hälsovetenskaper ingår de pedagogiska studierna för lärare om 35 studieveckor 
som första biämne i studierna för magisterexamen med vårdlärarinriktning.  
 
Utbildningen av studiehandledare omfattar 35 studieveckor studier som ger yrkesfärdigheter 
för uppgiften som elev- och studiehandledare.  
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Den akademiska rektorsutbildningen omfattar 15 studieveckor studier i utbildningsförvaltning 
och ledarskap.  
 
De behörighetsgivande studierna inom trafiklärarutbildningen omfattar totalt 65 studieveckor 
pedagogiska grundstudier, yrkesinriktade och yrkespedagogiska studier samt undervisnings-
övningar. 
 
 

3 En analys av situationen inom olika utbildningsområden 
 
 

3.1 Förskoleundervisning och barndagvård 
 

Lärare för förskoleundervisning och barndagvård utbildas vid pedagogiska fakulteten vid 
institutionen för barnpedagogik i Jakobstad. Från och med år 2000 antas studerande direkt till 
magisterexamen med barnpedagogisk inriktning. Det är dock möjligt för den studerande att 
avlägga behörighetsgivande barnträdgårdslärarexamen, dvs. pedagogie kandidatexamen, om-
fattande 120 studieveckor efter tre års studier. Utbildningen ger behörighet för anställning 
som barnträdgårdslärare inom barndagvård och förskoleundervisning. 
 
Under åren 1959-95 har 1480 studerande avlagt en barnträdgårdslärarexamen. Sedan utbild-
ningen akademiserades, dvs. under tidsperioden 1996-2001, har 237 barnträdgårdslärare 
utexaminerats, i genomsnitt ca 40/år. Under samma tid har ytterligare 119 barnträdgårdslärare 
med gammal examen avlagt högskolexamen. 
 
Tabellen nedan visar antalet sökande samt antalet som erhållit studieplats respektive inlett 
grundutbildningsstudier under femårsperioden 1997-2001: 
År 1997 1998 1999 2000 2001 Totalt 

Sökande 97 67 86 135 99 484 

Erhållit studieplats 73 62 45 68 56 304 

Påbörjat studierna 46 54 43  47 29 219 

 
Antalet sökande till utbildningen har hittills varit tillräckligt. Bekymmersamt läsåret 2001-
2002 är dock att endast cirka hälften av de ordinarie utbildningsplatserna fylldes i Jakobstad 
men bristen uppvägs av den extra grundutbildning som institutionen anordnar i Helsingfors. 
Eftersom bristen på barnträdgårdslärare är större i Åboland och Nyland än i Österbotten, utgör 
den skeva regionala fördelningen av de sökande ett annat bekymmer, som kräver åtgärder. Av 
de som antogs till utbildning år 2001 var 63% från Österbotten, 32% från Nyland och 5% från 
Åboland 
För närvarande är 126 studerande inskrivna inom institutionens grundutbildning medan 33 
pedagogie kandidater är inskrivna för magisterstudier. Till den extra grundutbildning som 
inleddes i Helsingfors i januari 2002 antogs 25 studerande. Utbildningen beräknas pågå i tre 
år. Institutionen anordnar dessutom en tilläggsutbildning på 15-20 studieveckor för 
socialpedagoger och socionomer (yh) i Helsingfors. I denna utbildning deltar 20 studerande. 
Utbildningen ger behörighet för förskoleundervisning enligt behörighetsvillkoren för personal 
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inom undervisningsväsendet (F327/2000). Vidare anordnar institutionen kompletterande ut-
bildning för barnträdgårdslärare med gammal examen (utexaminerade före 1995). För 
närvarande handleds 41 studerande som tillhör denna kategori. Fortbildning i 
praktikhandledning anordnas i Helsingfors för 27 barnträdgårdslärare och i Jakobstad för 19 
barnträdgårdslärare. 
 
Behovet av behörighetsgivande högskolutbildning på svenska för personal inom förskole-
undervisning och barndagvård, är beroende av gällande lagstiftning, kommunala åtgärder, den 
yrkesverksamma personalens åldersstruktur och behörighet samt av antalet barn som behöver 
svenskspråkig dagvård. Enligt den kartläggning som utfördes 1999 fanns inom huvudstads-
regionen (Helsingfors, Grankulla, Esbo och Vanda) totalt 279 tjänster för barnträdgårdslärare 
varav 49 var besatta med obehörig personal (Still & Palenius, 1999). För övriga delar av 
Svenskfinland föreligger inga siffror. Läget har dock förändrats i och med lagstiftningen om 
6-åringars subjektiva rätt till förskoleundervisning och en intensifierad utbyggnad av den 
svenskspråkiga daghemsverksamheten. Utbildningsbehovet av barnträdgårdslärare har 
därmed ökat. En del av personalbehovet inom området för förskoleundervisning och 
barndagvård kan dock fyllas med personer som erhållit den utbildning som anges i 
behörighetsförordningarna 327/2000 och 804/1992. 
 
Analysen av situationen visar att det finns skäl till intensifierade åtgärder för att locka fler 
studerande till utbildningen, speciellt från Åboland och Nyland. För år 2002 har beslut fattats 
om 47 studieplatser inom grundutbildningen.  

• Pedagogiska fakulteten bör erbjuda 45-50 studieplatser per år även under åren 2003-
2007 inom grundutbildningen för att möta behovet av barnträdgårdslärare i hela 
Svenskfinland fram till år 2010. I den mån behov uppstår av utvidgad grundutbildning 
eller kompletterande utbildning under tidsperioden, bör fakulteten ha beredskap att 
vidta nödvändiga åtgärder 

Under åren 2002-2010 finns det dessutom beredskap att genomföra följande extra 
utbildningsåtgärder som finansieras med separata medel från undervisningsministeriet:  

• Kompletterande utbildning (15sv el. 20sv) för socionomer (yh) och socialpedagoger 
enligt F327/2000 kan inledas i Åbo och Helsingfors under åren 2002 och 2003, totalt 
60 studerande i tre grupper.  Utbildningstiden för varje grupp är ca ett år.  

• Cirka 400 barnträdgårdslärare med gammal examen erbjuds möjlighet till komplet-
teringsstudier för att uppnå pedagogie kandidatexamen. Då utbildningen anordnas 
beaktar man de studerandes regionala spridning. 

 
 
3.2 Klassundervisning 
 

Klasslärare utbildas vid pedagogiska fakulteten, institutionen för lärarutbildning, i Vasa. 
Studierna leder till en magisterexamen med ämnesbehörighet för förskoleundervisning och 
den grundläggande utbildningens årskurser 1-6. Det är möjligt för den studerande att, inom 
eller utom examen, avlägga behörighetsgivande ämnesstudier omfattande 35 studieveckor i ett 
biämne, vilket ger ämnesbehörighet för undervisning i den grundläggande utbildningens års-
kurser 7-9. Inom pedagogiska fakulteten finns möjlighet till behörighetsgivande studier i 
specialpedagogik, textilslöjd, teknisk slöjd och huslig ekonomi.   
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Intresset för klasslärarstudier är stort. Under de senaste fem åren har i genomsnitt var tredje 
sökande erhållit studieplats.  
 
Tabellen nedan visar antalet sökande till grundutbildning med klasslärarutbildning som 
första preferens, antal studerande som erhöll studieplats, antal studerande som påbörjat 
studierna samt könsfördelning, för femårsperioden 1997-2001: 
År 1997 1998 1999 2000 2001 Totalt  

Sökande 194 204 186 220 152   1179 

Erhållit studieplats 88 78 78 76 78 398 

Könsförd. (m,k) 31%, 69% 26%, 74% 23%, 77%  14%, 86%  33%, 67%  

Påbörjat studierna 65 66 69 65 83* 348 

 (*) i den grupp på 83 studerande som påbörjade sina studier år 2001, ingår både 7 med PeK- eller PeM-examen 

och 14 som fått studierätt tidigare år.  
 
Antalet studerande som inlett studierna har varje år under femårsperioden överstigit den 
normala antagningskvoten på 64 studerande. 
 
Följande tabell anger fördelningen enligt region av de studerande som erhöll studieplats: 
År 1997 1998 1999 2000 2001   

Österbotten 51 (58%) 54 (69%) 60 (77%) 51 (67%) 48 (62%)   

Nyland 22 (25%) 21 (27%) 11 (14%) 18 (23%) 25 (32%) 

Åboland 9 (10%) 1 (1%) 6 (8%) 5 (7%)   

Övriga Finland 6 (7%) 2 (3%) 1 (1%) 2 (3%) 5 (6%) 

 
Ur tabellerna ovan kan vi se att de antagna uppvisar en skev fördelning enligt både kön och 
hemort. Fördelningen av de sökande är likartad. För att om möjligt locka fler sökande från de 
södra delarna av landet har antagningsprov under flera år arrangerats i både Vasa och Hel-
singfors. Gällande jämställdhetslagstiftning begränsar akademins möjligheter att avhjälpa 
problemet via förändringar i själva antagningsprocedurerna. De sökande bör vid antagningen 
behandlas på lika grunder oberoende av kön och hemort. Däremot måste akademin noggrant 
se över klasslärarutbildningen som helhet och sträva efter förändringar som ökar utbild-
ningens attraktionskraft särskilt i södra Finland och för att locka fler manliga sökande.   
 
Sammanlagt 935 studerande har avlagt klasslärarexamen under tidsperioden 1986-2001. 
Under de fem senaste åren, 1997-2001, har 348 studerande inlett behörighetsgivande klass-
lärarstudier inom det ordinarie utbildningsprogrammet i Vasa, medan 82 studerande har anta-
gits till extra behörighetsgivande studier utlokaliserade till Helsingfors (år 1998 antogs 38 stu-
derande och år 2001 antogs 44). Enligt fakultetsrådets beslut kommer pedagogiska fakulteten 
att erbjuda 72 studieplatser inom det ordinarie utbildningsprogrammet till klasslärare år 2002.  
Frågan är om de nuvarande 430 studerandena tillsammans med de studerande som får 
studieplats åren 2002, 2003, 2004 och 2005 är tillräckligt många för att fylla lärarbehovet 
fram till 2010. Med en fortsatt antagning om 72 studerande per år 2003-2005 och en beräknad 
studietid på fem på skulle det maximala antalet utbildade lärare uppgå till totalt 718 
(430+288) fram till år 2010.  
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För att kunna formulera ett svar på frågan måste vi se närmare på hur utbildningsbehovet av 
klasslärare uppstår och dess omfattning. 
 
Arbetsgruppens kartläggning visar att det i december 2001 fanns cirka 1130 ordinarie 
inrättade klasslärartjänster i Svenskfinland. Kartläggningen omfattade 1039 (93%) av dessa. 
Utöver de lärare som skötte inrättade tjänster, arbetade 181 lågstadielärare som timlärare i 
huvudsyssla. Vidare fanns ca 90 timlärare i bisyssla, varav 11 behöriga, med sammanlagt ca 
460 undervisningstimmar per vecka. 
 
Den finlandssvenska klasslärarkåren är relativt ung. I tabellen nedan presenteras åldersstruk-
turen för finlandssvenska klasslärare inom den grundläggande utbildningen den 1 september 
1999 (OPEPRO, Lithén & Salo, 2000). 
 
Totalt antal <30år 30-34år 35-39år 40-44år 45-49år 50-54år       55-59år       60- år  

1199  234 244 209 153 134 119 93 13 

 20% 20% 17% 13% 11% 10% 8% 1% 

 
Dessa siffror visar att uppskattningsvis 200-250 klasslärare (50 år eller äldre) skulle avgå med 
pension under tiden 2000-2010, dvs. 20-25 lärare per år. Av dessa fanns ca 1/3 i Nyland, 1/3 i 
Österbotten och 1/3 i övriga regioner av Svenskfinland. Eftersom inga nya siffror över klass-
lärarnas åldersstruktur finns att tillgå räknar vi här med samma totala antal pensioneringar för 
perioden 2002-2010 som för perioden 2000-2010. Förtidspensioneringar och deltidspensio-
neringar medverkar dessutom antagligen till en höjning av antalet pensioneringar.  
 
I december 2001 var 57 av 1039 klasslärartjänster besatta interimistiskt av obehöriga lärare, 
av dessa fanns 49 i Nyland. Totalt hade 67-78 tjänster interimistiska innehavare. Tjänstlediga 
var 151 ordinarie tjänsteinnehavare av 961 (16%) och deras tjänster sköttes av vikarier. Av 
dessa vikariat sköttes 81 av obehöriga, varav 54 fanns i Nyland. Av 181 timlärare i 
huvudsyssla var 81 obehöriga (45%) , varav 57 fanns i Nyland.  
 
Läsåret 2001-2002 finns således i finlandssvenska lågstadier 57 obehöriga lärare med 
interimistisk tjänst, 81 obehöriga vikarier för tjänstlediga ordinarie tjänsteinnehavare samt 81 
obehöriga timlärare i huvudsyssla, totalt 219 obehöriga lärare med klassundervisning som 
huvudsyssla. Av dessa fanns 160 (73%) i Nyland. 

 
En beaktansvärd andel av de icke-behöriga lärarna med klassundervisning är sannolikt 
klasslärarstuderande, som avlagt merparten av sina studier för magisterexamen, men ännu inte 
färdigställt sin avhandling pro gradu.  
I samband med OPEPRO-kartläggningen undersöktes även de 1085 studerande som antagits 
till klasslärarutbildning under 20-årsperioden 1976-1995. Av dessa hade 881, dvs. 81,2%, 
avlagt examen medan 89 studerande, 8,2%, hade en liten del av sina studier kvar att 
genomföra. Sannolikt har andelen "nästan klara" vuxit något sedan OPEPRO-kartläggningen 
genomfördes. Eftersom behovet av vikarier fortsättningsvis har varit stort har studerande 
övergått till arbetslivet redan innan de slutfört sin magisterexamen. Fortsatta stödåtgärder 
behövs alltså för att locka dessa "nästan klara" studerande att återuppta och slutföra sina 
studier.  
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Eftersom fler än hälften av de yrkesverksamma klasslärarna nu är yngre än 40 år, kan behovet 
av vikarier antas vara stort under hela decenniet. Statistiken över svenskregistrerade barn visar 
att antalet elever inom den grundläggande utbildningens årskurser 1 till 6 ökar något 2002-
2004 för att sedan sjunka i betydande grad mot slutet av decenniet (Finnäs, 2001).  Antalet 
elever per år sjunker från ca 4200 elever år 1997 till ca 3500 år 2006 (se figur 1 på sid 7). 
Därför kan vi förutse en minskning av behovet av klasslärartjänster under senare delen av 
tioårsperioden, men minskningen uppvägs dock av det fortsatt stora behovet av vikarier. 
Vidare kommer sannolikt ett antal nya skolor att grundas på sådana finskspråkiga orter som 
hittills inte ordnat grundläggande utbildning på svenska. Lärarkåren vid dessa skolor 
uppskattas uppgå till mellan 30 och 40 lärare vid decenniets slut.  
 
Då antagningen till grundutbildningen dimensioneras måste vi även beakta studieavbrott och 
övergång till andra yrken eller lärarinriktningar. Avbrottsfrekvensen i klasslärarstudierna kan 
beräknas till ca 10%. Övergången från klassläraryrket till andra yrken och till lärartjänster 
inom annat stadium eller till det finskspråkiga skolväsendet 5 är ungefär 10% av de utbildade. 
Vi får även räkna med att en del av de finlandssvenska klasslärarna kommer att söka 
lärartjänst i Sverige där bristen på lärare är omfattande. 

 
• Då ovanstående fakta (pensioneringar, obehöriga lärare, avbrott i studierna, lärarbehov 

vid nya skolor, övergång till andra tjänster eller till lärartjänst i Sverige) summeras blir 
slutsatsen att den nuvarande nivån på antagningen (72) till klasslärarstudier kan anses 
vara tillfyllest. Inom ramen för denna antagningskvot borde det även finnas utrymme 
för sådana inriktningsalternativ i studierna som, förutom klasslärarbehörighet, även 
ger undervisningsbehörighet i ämnen där ämneslärarbrist hotar.  

• En extra kompletterande utbildning för obehöriga lärare med klassundervisning kan, 
ifall behov trots allt uppstår, inledas under 2004 under förutsättning att ministeriet 
beviljar medel för verksamheten.  

• Resurser bör fortsättningsvis avsättas för handledning av studerande som önskar 
återuppta sina avbrutna studier och slutföra dem jämsides med förvärvsarbete. 

 
 
3.3 Specialundervisning 
 
Utbildningen av speciallärare sker vid pedagogiska fakulteten, institutionen för pedagogik och 
specialpedagogik. Utbildningen leder till magisterexamen och ger behörighet för tjänst som 
specialklasslärare och speciallärare. Eftersom utbildningen inkluderar, förutom behörighets-
givande studier i specialpedagogik, studier i grundskolans ämnen och ämneshelheter, erhålls 
även behörighet för klasslärartjänst.  
 
Intresset för speciallärarstudier är mycket stort. Under de senaste fem åren, sedan man 
övergått till årlig antagning, har i genomsnitt var sjunde sökande erhållit studieplats.  
 
                                                                 
5 Ungefär 20 klasslärare utbildade vid pedagogiska fakulteten har under de senaste åren erhållit tjänst som 
språkbadslärare inom det finskspråkiga skolväsendet. Främst gäller detta språkbadslärare i Jakobstad och Vasa. 
Läsåret 1998-1999 anordnades språkbad på svenska i 22 skolor inom det finskspråkiga skolväsendet. Vasa 
universitet utbildar språkbadslärare i svenska i samarbete med Uleåborg universitet och lärarutbildningen i 
Kajana. Denna utbildning beräknas i stort sett täcka det framtida behovet. 
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Tabellen nedan visar antalet sökande till grundutbildningen, antal studerande som erhållit 
studieplats och påbörjat studierna samt könsfördelning för femårsperioden 1997-2001: 
År 1997 1998 1999 2000 2001  Totalt 

Sökande 132 52 158 187 155   684 

Erhållit studieplats 22 15 18 24 20 99 

Påbörjat studierna 22 11 17 22 20 92 

Könsförd. (m,k) 32%, 68% 7%, 93%  18%, 88% 4%, 96%   11%, 89% 

 
Följande tabell anger fördelningen enligt region av dem som erhöll studieplats inom 
grundutbildningen: 
År 1997 1998 1999 2000 2001   

Österbotten 16 (73%) 12 (80%) 10 (56%) 16 (67%) 15 (75%)  

Nyland 5 (23%) 2 (13%) 6 (33%) 7 (29%) 4 (20%) 

Åboland     1 (4%)  1 (7%) 2 (11%) 1 (4%) 1(5%) 

 
Under femårsperioden 1997-2001 har 81 studerande avlagt speciallärarexamen eller erhållit 
intyg över speciallärarbehörighet, dvs. i genomsnitt 16 lärare per år. Av dessa 81 
utexaminerades 25 som pedagogie magistrar. Dessutom har 9 intyg utfärdats till specialbarn-
trädgårdslärare.  

 
För närvarande är 100 studerande inskrivna i den ordinarie utbildningen. Därutöver kan 
ytterligare årligen antas 16 studerande till 15 studieveckor specialpedagogik som biämne samt 
6 studerande till behörighetsgivande studier i specialpedagogik. Läsåret 2001-2002 studerar 
17 klasslärarstuderande specialpedagogik som biämne medan två studerande, båda med 
klasslärarinriktning, inlett behörighetsgivande studier. Enligt pedagogiska fakultetens beslut 
kommer 16 studieplatser inom grundutbildningen till speciallärare att erbjudas under år 2002.  
 
Utöver fakultetens ordinarie utbildningsprogram i Vasa anordnas för närvarande i Helsingfors 
35 studieveckor specialpedagogik för barnträdgårdslärare. Totalt 15 special-
barnträdgårdslärare beräknas bli utexaminerade inom år 2002. Vidare anordnas, likaså i 
Helsingfors, behörighetsgivande speciallärarstudier samt kompletterande utbildning för 16 
lärare av olika kategorier. Studierna omfattar mellan 20 och 50 studieveckor beroende på 
tidigare studier och avslutas inom år 2003. Ytterligare inleder 20 yrkeslärare 35 studieveckor 
behörighetsgivande speciallärarstudier i februari 2002. Även denna utbildning är utlokaliserad 
till Helsingfors. 
 
Såvida antagningen till grundutbildning under åren 2003, 2004 och 2005 hålls på den 
nuvarande nivån, dvs. 16 studerande till grundutbildning och ungefär 6 biämnesstuderande, är 
det maximala antalet utbildade speciallärare fram till år 2010 ungefär 220. Detta antal 
inkluderar såväl nuvarande studerande inom både grundutbildning (100), pågående 
kompletteringsutbildningar (36) och de 88 studerande som i så fall antas under åren 2002-
2005. Av dessa får uppskattningsvis 80% en utbildning som ger behörighet för tjänst som 
specialklasslärare.  Det verkliga antalet utbildade speciallärare kommer dock att vara något 
lägre än 220 på grund av bortfall.  
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För att kunna avgöra huruvida nuvarande antagningsnivå är tillräcklig måste en prognos av 
speciallärarbehovet göras där alla faktorer som inverkar på behovet beaktas.  
 
Tabellen nedan presenterar åldersstrukturen för de 244 personer som var anställda som 
speciallärare inom den grundläggande utbildningen den 1 september 1999 (OPEPRO, Lithén 
& Salo, 2000): 
Totalt antal <30år 30-34år 35-39år 40-44år 45-49år 50-54år       55-59år       60- år  

244  38 22 35 33 49 40 24 3 

100 % 16% 9% 14% 14% 20% 16% 10% 1% 

 
Speciallärarna fördelade sig relativt jämn åldersstrukturmässigt även om det ökande behovet 
märks i att andelen lärare yngre än 30 år var förhållandevis hög. Eftersom 64 lärare med 
speciallärartjänst var i åldern 50-59 år vid tidpunkten för kartläggningen, kan vi dra slutsatsen 
att åtminstone detta antal avgår med pension fram till år 2010, dvs. i genomsnitt 8 lärare per 
år. I tablån över åldersstrukturen gjordes ingen åtskillnad mellan specialklasslärare och 
speciallärare. Det verkliga antalet pensioneringar inom specialundervisningen kommer dock 
att vara större än 64 eftersom även en hel del av de speciallärare som i september 1999 var i 
åldersgruppen 45-49 år avgår med pension under tidsperioden. Vid dimensioneringen av 
utbildningen måste vi även beakta andelen obehöriga lärare och att en hel del specialunder-
visning inom den grundläggande utbildningen sköts interimistiskt eller av vikarier och 
tillfälligt anställda timlärare. Det finns även ett visst behov av speciallärare inom 
yrkesutbildningen.  

 
OPEPRO-kartläggningen visade att 79 av de 244 personer (32%) som var anställda som 
speciallärare inom den grundläggande utbildningen den 1 september 1999, var obehöriga. Vi 
bör dock observera att OPEPRO-kartläggningen inkluderade såväl tjänstlediga lärare som 
deras vikarier samt timlärare (Lithén & Salo, 2000). En stor del av de obehöriga var anställda 
inom anpassad undervisning (25 av 56) medan dysfasiundervisningen och undervisningen av 
döva och hörselskadade helt saknade behöriga lärare.  Av de formellt obehöriga speciallärarna 
innehade 41 (52%) en annan lärarbehörighet. Största delen av de obehöriga speciallärarna 
innehade tjänster i Nyland och Östra Nyland, sammanlagt 54 lärare. Av dessa innehade 25 
annan lärarbehörighet.  
 
Från den kartläggning av lärarsituationen som utfördes i december 2001 framkommer att var 
tredje specialklasslärartjänst saknade ordinarie innehavare (22 av 67). Av de 45 ordinarie 
tjänsteinnehavarna var 9 tjänstlediga med obehörig vikarie, alla i Nyland. Kartläggningen 
visar vidare att situationen sedan OPEPRO har förbättrats inom den klasslösa 
specialundervisningen. Av 122 inrättade speciallärartjänster innehade 108 en ordinarie 
tjänsteinnehavare. Endast en liten andel av de ordinarie speciallärarna var tjänstlediga (8 av 
108). Interimistiska tjänster och vikariat, totalt 22, sköttes till största delen av obehöriga 
lärare. Kartläggningen omfattade inte timlärare med specialundervisning som huvud- eller 
bisyssla. Den visade inte heller hur stor andel av de obehöriga speciallärarna som hade annan 
lärarbehörighet. 
Ur ovanstående analys kan vi dra slutsatsen att ett minimum om 100 (64+22+14) speciallärare 
behövs under decenniet för att täcka pensioneringar och fylla obesatta specialklass- och 
speciallärartjänster. Vidare bör beaktas att specialundervisningen fortsättningsvis kan antas 



 20 

expandera inom den grundläggande utbildningen och att nya tjänster inrättas. Ytterligare till-
kommer det ständiga behovet av behöriga vikarier, behovet av lärare med specialunder-
visningsbehörighet inom yrkesundervisning och barndagvård samt behovet av lärare med 
färdighet att undervisa elever med speciella handikapp såsom dysfasi, hörselskada och 
synskada och behovet av fortbildning för klass- och ämneslärare som möter elever med 
speciella behov inom  ramen för sin undervisning. 
 

• För att täcka behovet av specialklasslärare och speciallärare bör pedagogiska 
fakulteten bibehålla nuvarande nivå på antagningen till grundutbildningen, dvs.16 
studerande per år, öka möjligheten för övriga lärarstuderande att studera minst 35 
studieveckor specialpedagogik som biämnesstudier, samt intensifiera handledningen 
av de studerande för att öka examinationsfrekvensen från grundutbildningen till 
speciallärare.  

• I fakultetens planer ingår anordnade av 10 studieveckor kompletteringsutbildning för 
verksamma lärare i syfte att öka deras färdighet att undervisa synskadade och 
hörselskadade elever samt elever med utvecklingstörningar. Denna utbildning 
finansieras med separata medel från undervisningsministeriet och bör inledas med det 
snaraste.  

• Ytterligare tilläggsåtgärder, såsom behörighetsgivande 35 studieveckors 
biämneshelheter, anordnas för specifika målgrupper då det visar sig att behov finns. 
Behovet av utbildning bör därför kontinuerligt följas upp. 

 
 
3.4 Ämnesundervisning 
 

3.4.1 Ämneslärarutbildning vid pedagogiska fakulteten 
 

a) Ämneslärare i huslig ekonomi 
Ämneslärare i huslig ekonomi utbildas numera vid pedagogiska fakulteten. Utbildningen av 
finlandssvenska hushållslärare blev akademiserad i sin helhet år 1999. I pedagogie 
magisterexamen ingår behörighetsgivande studier (minst 35 eller 55 studieveckor) i ämnet 
huslig ekonomi samt antingen behörighetsgivande studier omfattande minst 35 studieveckor i 
ett andra undervisningsämne eller studier i två biämnen omfattande minst 15 studieveckor 
vardera.  Vid pedagogiska fakulteten är möjligheten att avlägga behörighetsgivande studier i 
ett andra undervisningsämne eller sk. långt biämne begränsad (teknisk slöjd, textilslöjd, 
grundskolans ämnen och ämneshelheter, specialpedagogik).  
 
Under femårsperioden 1997-2001 har 13 pedagogie magistrar med huslig ekonomi som 
huvudämne utexaminerats. Det totala antalet studerande inom grundutbildningen för lärare i 
huslig ekonomi var i november 2001 sammanlagt 27. Utöver dessa studerar 5 huslig ekonomi 
som biämne. Tillsvidare är det oklart hur många av dessa 5 som kommer att läsa minst 35 
studieveckor, dvs. erhålla undervisningsbehörighet i ämnet. 
Till ämneslärarutbildningen i huslig ekonomi antas 7 studerande vartannat år. Av 20 sökande 
till grundutbildningen år 2001 erhöll 7 studieplats varav 6 har inlett sina studier. Den 
regionala fördelningen är skev såtillvida att endast 1 (en)  studerande är från Nyland medan de 
5 övriga har uppgett en österbottnisk hemort.   
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Med nuvarande nivå på antagningen kommer ungefär 14 studerande att antas till grund-
examensstudier under åren 2003 och 2005 och sannolikt utexamineras inom decenniet. Hus-
hållslärare med gammal examen som vill avlägga magisterexamen antas dessutom till ut-
bildningen för kompletterande studier.  

 
Enligt OPEPRO-projektets kartläggning av åldersstrukturen bland lärare med huslig ekonomi 
som huvudsakligt undervisningsämne i grundläggande utbildningen, se nedanstående tabell, 
kommer ungefär var tredje lärare att avgå med pension under perioden 2000 till 2010, dvs. 
totalt 20 - 25 lärare. Tabellens siffror inkluderar inte lärare i huslig ekonomi inom den 
yrkesutbildande sektorn. 
 
Totalt antal <30år 30-34år 35-39år 40-44år 45-49år 50-54år  55-59år 60-64år  

68  4  10 7 11    12 12 10 2 

100%  6% 15% 10% 16% 17,5%  17,5%  15% 3% 
 
Ämnet huslig ekonomi undervisas inom den grundläggande utbildningen med enbart 3 stadie-
veckotimmar och bjuds i övrigt ut som ett valfritt ämne. Det totala behovet av lärare i huslig 
ekonomi inom den grundläggande utbildningen är alltså i hög grad beroende av ämnets popu-
laritet på respektive skola. Kartläggningen i december 2001 visar att alla inrättade 
ämneslärartjänster i huslig ekonomi hade ordinarie innehavare medan tre timlärartjänster 
innehas av obehöriga. Kommunala lösningar gällande det nya undervisningsämnet hälso-
kunskap kommer möjligen att medverka till ett ökat behov av lärare i huslig ekonomi medan 
nedskärningen i valfrihet i den nya timfördelningen för grundläggande utbildningen verkar i 
motsatt riktning.  
 

• Ovanstående analys ger vid handen att den nuvarande nivån på antagningen till 
grundutbildning torde vara tillräcklig för att täcka det behov som uppstår fram till 
2010 både inom den grundläggande utbildningen och inom den yrkesutbildande 
sektorn.  

• Ansträngningar bör göras för att rätta till den skeva regionala fördelningen av de 
sökande. 

•  Med tanke på ämnets ställning inom den grundläggande utbildningen är det väsentligt 
att de studerande erbjuds möjlighet att, inom magisterexamen, bredda sin 
undervisningsbehörighet med minst 35 studieveckors studier i något annat 
undervisningsämne. I praktiken har det dock visat sig vara svårt för de studerande att 
avlägga studier i ämnen som lämpligt låter sig kombineras med huslig ekonomi inom 
den grundläggande utbildningen. Ämnesstudier vid någon annan ämnesfakultet 
innebär i allmänhet att studietiden förlängs med ca ett år. Ett samarbete där studierna i 
Åbo och Vasa koordineras bättre än för tillfället är således en viktig målsättning för att 
kunna lösa detta problem. Likaså behövs en översyn av pedagogiska fakultetens egen 
policy gällande biämnesutbudet. 

 
b) Ämneslärare i slöjd  
Ämneslärare i slöjd utbildas vid pedagogiska fakulteten. I pedagogie magisterexamen inom 
huvudämnet slöjdpedagogik ingår behörighetsgivande ämnesstudier i antingen teknisk slöjd 
eller textilslöjd. Behörighetsgivande studier i det andra slöjdämnet eller i något annat 
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undervisningsämne kan även ingå i examen. Vid pedagogiska fakulteten är möjligheten att 
avlägga behörighetsgivande studier i andra undervisningsämnen dock begränsad (huslig 
ekonomi, grundskolans ämnen och ämneshelheter, specialpedagogik). 
 
Under åren 1979 - 1999 antogs studerande till studier i antingen textilslöjd och teknisk slöjd 
vart fjärde år.  Sammanlagt antogs under den här tiden ungefär 60 studerande till vartdera 
slöjdämnet, dvs. totalt 120 studerande. Under sexårsperioden 1995-2001 har 17 studerande 
med huvudämnet textilslöjd och 13 studerande med huvudämnet teknisk slöjd avlagt 
pedagogie magisterexamen, dvs. sammanlagt 30 studerande. Utöver dessa har även 
studerande från andra grundutbildningar avlagt behörighetsgivande studier i någotdera slöjd-
ämnet. 
 
Från och med hösten 2001 antas studerande vartannat år till utbildning i slöjdpedagogik. Av 
årets 43 sökande antogs 14, varav 12 från Österbotten och 2 från Nyland. Dessa 14 studerande 
kan fritt välja behörighetsgivande studier i endera eller båda slöjdämnena. Läsåret 2001-2002 
finns totalt 38 studerande inskrivna inom grundutbildningen för studier i slöjdpedagogik. 
Slöjdpedagogiken är dessutom ett populärt biämne bland klasslärarstuderande som vill bredda 
sin undervisningsbehörighet. Av de 20 slöjdstuderande som denna höst skriver pro seminarie-
uppsatser i slöjdpedagogik är 6 klasslärarstuderande, dvs. dessa klasslärarstuderande får även 
behörighet att undervisa slöjdämnet inom den grundläggande utbildningen.  
 
OPEPRO-projektets kartläggning av åldersstrukturen visade att 19 av 50 textillärare (40%) 
var 50 år eller äldre i september 1999 och beräknades avgå med pension under perioden 2000 
till 2010. För lärarna i teknisk slöjd var motsvarande siffror 8 av 60 lärare (13%).  
 
Tabellen visar åldersstrukturen för lärare i slöjdämnen inom den grundläggande utbildningen 
i september 1999: 
 Totalt antal <30år 30-34år 35-39år 40-44år 45-49år 50-54år  55-59 år 60-64år  

Textilslöjd  50  2  6 5 7    11 12 5 2 

Teknisk slöjd  60 16 10 8 11 7 5 3 - 

 
Sammanlagt torde ett 30-tal lärare i slöjdämnen avgå med pension inom den grundläggande 
utbildningen fram till 2010. För lärare i slöjdämnen inom yrkesutbildningen och fria 
bildningen finns ingen prognos över antalet pensioneringar att tillgå. Lärare med 
slöjdutbildning återfinns även inom den sociala sektorn samt inom kultur- och näringslivet i 
tjänster där lärarutbildning är till fördel men inte en förutsättning. Endast en grov 
uppskattning av det totala utbildningsbehovet på grund av pensioneringar fram till 2010 kan 
alltså göras, totalt torde det dock kunna röra sig om 40-50 lärare.  
 
Tillsvidare har arbetsmarknaden för utbildade slöjdpedagoger varit god, speciellt har den 
gynnsamma situationen gällt lärare i teknisk slöjd. Detta syns även i att hela 26 lärare i 
teknisk slöjd av 60 (43%) var yngre än 35 år vid tidpunkten för OPEPRO-kartläggningen 
medan endast 8 lärare var äldre än 50 år. För textillärarna var förhållandet det omvända. 
Endast 8 av 50 lärare i textilslöjd inom den grundläggande utbildningen (16%) var yngre än 
35 år i september 1999. De utbildade textillärarna har dock inte haft några svårigheter att 
placera sig på arbetsmarknaden. Kartläggningen i december 2001 visade att innevarande läsår 
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saknar 3 tjänster i teknisk slöjd och en (1) i textilslöjd inom grundskolan ordinarie innehavare, 
medan 6 timlärartjänster i teknisk slöjd och 3 i textilslöjd sköttes av obehöriga.  
 
Under det kommande decenniet kommer effekterna av beslutet om ny timfördelning för den 
grundläggande utbildningen sannolikt att påverka behovet av lärare i vartdera slöjdämnet, 
likaså påverkas behovet av gymnasiernas benägenhet att anordna slöjd som frivilligt ämne. 
Uppgången i elevantal torde öka timunderlaget för slöjdämnena inom grundläggande 
utbildningens årskurser 7-9 samt inom andra stadiet. Behovet av slöjdlärare inom andra 
utbildningsområden är vanskligt att uppskatta. Det sammanlagda behovet av lärare i slöjd-
ämnen torde i varje fall öka och överskrida antalet pensioneringar.  
 

• Den nuvarande antagningen och utexamineringen av lärare med ämnesbehörighet i 
slöjdämnen kan antas motsvara behovet.  

• En kartläggning av utbildningsbehovet bör göras inför antagningen till grundstudier i 
slöjdpedagogik år 2003.  

• Det är viktigt att utöka möjligheten till behörighetsgivande studier i andra under-
visningsämnen för studerande med slöjd som huvudämne. 

 
 
3.4.2 Annan ämneslärarutbildning 
 
a) Ämnesstudier med lärarinriktning 
Enligt förordningen om behörighetsvillkor på det pedagogiska området skall den studerande, 
förutom högre högskoleexamen, för att uppnå ämneslärarbehörighet avlägga minst 55 eller 
minst 35 studieveckor i undervisningsämnet6, samt, inom eller utom examen, minst 35 studie-
veckor pedagogiska studier för (ämnes)lärare. Förutom undervisningsämnen inom det 
pedagogiska området, kan studier vid Åbo Akademi avläggas i undervisningsämnen inom det 
humanistiska, psykologiska, matematisk-naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och 
teologiska området. Ämnesstudier för lärare i hälsovård avläggs inom det vårdvetenskapliga 
området och behandlas här under punkt 3.5, Yrkesinriktad undervisning.  

 
En majoritet av de finlandssvenska ämneslärarna avlägger sina ämnesstudier vid Åbo Aka-
demi. Av totalt 658 ämnesstuderande, som erhållit intyg över avlagda pedagogiska studier för 
ämneslärare vid pedagogiska fakulteten under tioårsperioden 1992-2001, hade 74% avlagt 
ämnesstudier vid Åbo Akademi, 8% vid Helsingfors universitet, 4% vid Jyväskylä universitet, 
4% vid Sibelius-Akademin, 3% vid Konstindustriella högskolan, 5% vid Vasa universitet  och 
2% vid något annat universitet7. Andelen studerande som avlagt de pedagogiska studierna 
inom magisterexamen har under åren varierat mellan 65% och 85%.  
 
 
 
 

                                                                 
6 med undervisningsämne avses ett ämne som ingår i undervisningen inom den grundläggande utbildningen, 
gymnasiet eller någon annan läroanstalt. 
7 För studier avlagda vid annat universitet utan lärarinriktning på ämnesstudierna skall motsvarighetsintyg 
utfärdas. 
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Följande tabell inkluderar alla studerande som avlagt pedagogiska studier för ämneslärare 
vid pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi under tioårsperioden 1992-2001, inom eller 
utom examen, fördelade per huvudämne: 
 Mo Fi En Ty Fra Ry Ma Fy Ke Bi Ge Hi Re Ps Mu BildkGy Allm Totalt  

1992 8 9 6 3  2 4 1  6  3 4  3 1  50 

1993 7 11 8 2   9 3 1 6 1 7 2  4 2 5 68 

1994 11 8 10  2 2 9 2 11 8  6 5 1 3 4 5 87 

1995 17 4 9 7   14 1 2 7  8 6 4 4 1  84 

1996 14 5 5 4 1  8 3 1 3  6 2  2 1 7 62 

1997 7 8 7 6 6  5 1 2 8  5 3  2 2 5 67 

1998 8 9 11 7 1  6 3 7 5  9 7  4 2  79 

1999 13 8 7 11 2  7  1 6  1  3 1  4 1 65 

2000 4 11 5 2 1  4   4  9 3  2 1  46 

2001 6 5 7 3 8  1 1 1 2  8 1  3 1 3 50 

Totalt 95 78 75 45 21 4 67 15 26 55 1 62 33 8 28 15 29 1 658 

 
 
De studerande, som slutför pedagogiska studier för ämneslärare vid pedagogiska fakulteten 
under innevarande läsår, fördelar sig per huvudämne enligt följande: 
 Mo Fi En Ty Fra Ry Ma Fy Ke Bi Ge Hi Re Ps Mu Bildk Gy  Totalt  

2001-02 7 8 5 4   5 2 1 4  5 12 2 (*)  3 58 
(*) För perioden 2000-2002 gäller ett avtal mellan Åbo Akademi och Sibelius-Akademin som ger studerande 
i musikpedagogik möjlighet att genomföra pedagogiska studier för lärare i Helsingforsregionen. 
Merkostnaderna ersätts av Sibelius-Akademin. Under perioden har 7 studerande deltagit i utbildningen. 

 
Under den senare delen av tioårsperioden 1992-2001 har allt fler ämnesstuderande från Vasa 
universitet (språkämnen) avlagt pedagogiska studier för ämneslärare vid pedagogiska fakul-
teten. Däremot har antalet studerande från Helsingfors universitet minskat. Orsaken till 
minskningen är att Helsingfors universitet under 1990-talet har utvecklat en sk. tvåspråkig 
lärarutbildning, vilket innebär att ämneslärarstuderande vid HU:s ämnesfakulteter kan avlägga 
35 studieveckor pedagogiska studier vid HU:s pedagogiska fakultet. Med undantag av under-
visningsövningarna försiggår de pedagogiska studierna till största delen på finska. Under åren 
1993-2001 har totalt 57 svenskspråkiga ämnesstuderande avlagt pedagogiska studier för 
ämneslärare vid Helsingfors universitet.  
 
Den ämnesvisa fördelningen av de studerande som genomfört studierna vid Helsingfors 
universitet under åren 1996-2001, samt för den pågående utbildningen innevarande läsår 
2001-20028 framkommer ur tabellen nedan. Motsvarande uppgifter för Åbo Akademi anges 
inom parentes: 
 Mo Fi En Ty Fra Spansk  M/F/K Bi/Ge Hi Re Fil Totalt  

1996-2001 7(52) 1(46) 8(42) 6(33) 3(19) 2 7(51) 9(30) 6(38) 1(16) 2 52(369) 

2001-2002 2(7) 1(8) 1(5) (4) 1 3(8) 1(4) 2(5) (12) 1 12 (58) 

Totalt  9(60) 2(54) 9(47) 6(37) 4(19) 2 10(59) 10(34) 8(43) 1(28) 3 64 (428) 

 

                                                                 
8 Enligt uppgift från universitetslektor Raili Hildén vid Helsingfors universitet den 5.11.2001 
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Siffrorna i tabellen visar omfattningen på den grupp finlandssvenska ämnesstuderande som 
sedan 1996 fått (eller kommer att få) pedagogisk behörighet. Vi bör dock räkna med att en del 
av dessa studerande har valt eller kommer att välja en annan yrkeskarriär än ämneslärarens 
eller arbeta som lärare i finskspråkiga skolor.. 
 
Rekryteringen av svenskspråkiga ämnesstuderande till ämnesläraryrket är en väsentlig uppgift 
för Åbo Akademis ämnesfakulteter, men även för Konstindustriella högskolan (lärare i bild-
konst), Sibelius-Akademin (musiklärare) Jyväskylä universitet (gymnastiklärare) och ämnes-
fakulteterna vid Helsingfors universitet. Antalet avlagda magisterexamina med lärarin-
riktning, dvs. inklusive pedagogiska studier för lärare, ger en fingervisning om fakulteternas 
framgång i detta avseende. 
 
Följande tabell visar antalet utexaminerade magistrar med lärarinriktning från Åbo Aka-
demis ämnesfakulteter under femårsperioden 1996-2000, utexaminering i genomsnitt per år 
samt en prognos för antalet utexaminerade under nioårsperioden 2002-2010. Prognosen 
baserar sig på utexamineringen i genomsnitt under åren 1996-2000: 

Huvudämne: 1996 1997 1998 1999 2000 Totalt    I genom- Prognos 

       snitt /år 2002-10 

HF Engelska 3 1 6 6 4 20 4 36 

 Tyska 4 0 0 5 4 13 2,6 9 

 Finska 4 1  5 2 5 17 3,4 31 

 Franska 2 5 0 4 1 12 2,4 22 

 Ryska 0 1 0 0 0 1 0,2 2 

 Nordiska språk(*) 1 1 3 0 2 7   

 Modersmål 8 5 3 3 5 24 4,8 43 

 Litteraturvet. 1 2 2 1 0 6 1,2 11 

 Historia 5 1 2 6 5 19 3,8 34 

Totalt HF 28 17 21 27 26 119  

MNF Biologi 2 4 1 3 4 14 2,8 25 

 Fysik 1 1 2 0 0 4 0,8 7 

 Kemi 1 0 6 2 1 10 2 18 

 Matematik 5 5 9 5 5 29 5,8 52 

Totalt MNF 9 10 18 10 10 57  

TF Religion 2 3 3 1 0 9 1,8 16 

Totalt Alla 39 30 42 38 36 185  
(*) ämnesstuderande i nordiska språk avlägger lärarexamen för undervisning företrädesvis inom det 
finskspråkiga skolväsendet 

 
Tabellen visar att akademins fakulteter i Åbo under den aktuella femårsperioden har ut-
examinerat sammanlagt 185 magistrar med ämneslärarinriktning. Av dessa var 30 lärare i 
modersmål och litteratur, 63 ämneslärare i övriga språk, 7 lärare i nordiska språk, 19 lärare i 
historia, 9 lärare i religion, 14 lärare i biologi samt 43 lärare i matematik, fysik eller kemi. 
Prognosen för utexamineringen ställs senare i relation till det beräknade behovet av 
ämneslärare under åren 2002-2010.  
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Utöver antalet utexaminerade behöriga ämneslärare, kan även en analys av de studerande, 
som i detta nu är inskrivna för ämneslärarstudier, fungera som indikator på hur väl akademin 
under senare år lyckats mobilisera de nuvarande studenternas intresse för att bli ämneslärare.  
 
I november 2001 uppgavs lärarinriktning inom HF vara totalt 11% (114 av 1045) av de 
grundexamensstuderande, inom MNF respektive TF var motsvarande andel 2% (20 av 940) 
respektive 11% (18 av 166). Dessa ämneslärarstuderande, totalt 152, fördelade sig enligt 
ämne på följande sätt: 26 modersmålet, 70 övriga språk, 16 historia, 2 filosofi, 18 religion, 7 
biologi samt 13 matematik, fysik eller kemi. Inskrivna vid ämnesfakulteterna finns även ett 
litet antal studerande som ämnar avlägga pedagogiska studier för lärare men trots detta inte 
uppgett lärarinriktning. Till exempel för den matematisk-naturvetenskapliga ämnesgruppen 
torde det för närvarande gälla tre studerande.  
 
Ovanstående siffror ger oss en uppfattning om hur många behöriga ämneslärare akademins 
ämnesfakulteter kan antas utexaminera under de närmaste åren ifall inga extra rekryterings-
åtgärder vidtas för att få fler ämnesstuderande att intressera sig för lärarinriktningen. Vi bör 
också notera att dessa 152 studerande är i mycket varierande skeden av sina studier och att en 
del av dem kan antas avstå från lärarinriktningen eller lockas att övergå till arbetslivet utan 
uppnådd full behörighet. 

 
För att få en helhetsbild över finlandssvenska studerandes intresse för läraryrket bör vi komp-
lettera analysen med uppgifter9 som gäller Helsingfors universitet, Konstindustriella 
högskolan, Sibelius-Akademin och Jyväskylä universitet.  
 
Det ungefärliga antalet utexaminerade magistrar med ämneslärarbehörighet från ämnes-
fakulteterna vid Helsingfors universitet under åren 1996-2001 samt en utbildningsprognos för 
2002-2010 baserad på utexaminering per år i genomsnitt för 1996-2001: 
Huvudämne 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Totalt   Prognos 

         2002-10 

Modersmålet/litteratur 2  1 5 1 1 10 15 

Engelska 1 1  1 2  5 8 

Tyska    2 1  3 5 

Franska    1  1 2 3 

Spanska      2 2 3 

Matematik 1   1  1 3 5 

Fysik/Kemi 1      1 2 

Biologi/Zoologi      1 1 2 

Geografi  1     1 2 

Historia  1 3  1 2 7 11 

Religion   1   1 2 3 

Filosofi     1 1 2 3 

 

                                                                 
9 Uppgifterna har erhållits i januari 2002 från respektive enhet. 



 27 

Antalet svenskspråkiga sökande och antagna till magisterexamen med lärarinriktning inom 
bildkonst vid Konstindustriella högskolan, utexaminerade magistrar under femårsperioden 
1997-2001 samt utbildningsprognos för 2002-10: 
 1997 1998 1999 2000 2001 Totalt   Prognos 2002-10 

Sökande 3 3 5 11 3 25  

Antagna 0 0 0 3 1 4 

Magistrar 1 2 1 2 0 6            11 

 
Utöver de studerande som antagits till grundutbildningsprogrammet har Konstindustriella 
högskolan år 2001 antagit 7 av 10 sökande till kompetensutbildning för lärare i bildkonst 
inom utbildningsprogrammet "Virt@", och ytterligare en (1) studerande till kompletterings-
utbildning inom utbildningsprogrammet för bildkonstundervisning.  
Under åren 1997-99 utfärdade pedagogiska fakulteten dessutom intyg åt 13 lärare över 35 
studieveckor konstpedagogik i enlighet med Konstindustriella högskolans kurskrav.  Inga 
uppgifter föreligger om hur många av dessa som avlagt de tilläggstudier som krävs för 
undervisningsbehörighet. 
  
Vid Sibelius-Akademin gjordes en språklig differentiering av de sökande för första gången år 
2001. Detta år antogs 4 av 6 svenskspråkiga sökande. Sibelius-Akademin antar elever till en 
särskild svenskspråkig lärarutbildning även under åren 2002 och 2003. 
 
Antalet utexaminerade svenskspråkiga musiklärare (MuM) från Sibelius-Akademin under 
femårsperioden 1997-2001: 
 1997 1998 1999 2000 2001 Totalt  Prognos 2002-10 

 2 3 2 1 3 11 20 
 
Jyväskylä universitet har en årlig svensk antagningskvot till grundexamensstudier i 
gymnastikpedagogik på 6 studerande, 3 kvinnor och 3 män. Oftast har dock antalet svensk-
språkiga antagna understigit kvoten. Innevarande läsår finns sammanlagt 9 svenskspråkiga 
studerande, 4 kvinnliga och 5 manliga, inskrivna för grundexamen.  
 
Antalet svenskspråkiga kvinnliga (k) och manliga (m) sökande och antagna samt antalet 
utexaminerade magistrar med gymnastiklärarbehörighet vid Jyväskylä universitet under 
perioden 1996-2001 samt utbildningsprognos för 2002-2010: 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001  Prognos 

 k  m k  m k  m k  m k  m k  m Totalt  2002-10 

Sökande 12  14 6  14 12  11 10  10 14  5 10  8 126 

Antagna 1  3 2  1 2  - 2  - 1  2 - 1 15 

Magistrar 2  1 4  2 3  1 -  2 3  1 1  - 20            30 
 
 
De uppgifter som framkommit hittills, dels gällande antalet ämnesstuderande som 
erhållit/erhåller pedagogisk behörighet, dels gällande antalet utexaminerade magistrar med 
ämneslärarinriktning, skall vägas mot de finlandssvenska skolornas behov av ämneslärare.  
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En uppfattning om ämneslärarbehovet i Svenskfinland under de kommande åren får vi genom 
att analysera tjänstesituationen bland ämneslärarna samt de verksamma ämneslärarnas 
behörighet och åldersstruktur. Dessutom bör vi uppskatta hur det växande elevantalet i åk 7-9 
och på andra och tredje stadiet samt ändringarna i timfördelningen inom den grundläggande 
utbildningen, påverkar tjänstesituationen. 
 
I december 2001 fanns cirka 1100 ordinarie eller interimistiskt inrättade tjänster för ämnes- 
lärare vid grundskolor och gymnasier i Svenskfinland. Av de 1041 inrättade tjänster som 
ingick i kartläggningen, var 976 tjänster besatta med ordinarie innehavare, av vilka 900 var i 
tjänst. Cirka 90 tjänster sköttes av en obehörig, interimistiskt anställd lärare eller av en 
obehörig vikarie. 
 
Den regionala och ämnesvisa fördelningen av de 46 tjänster, där ordinarie innehavare 
saknades och där tjänsten sköttes interimistiskt av en obehörig lärare: 
 Mo Fi En Ma F/K Re Mu Gy Tx Ts sthl 

Nyland 1 3 1 5 4 1 2 1 1 2 5 

Åboland    5  1     1 

Åland 2 1  3   1    1 

Österbotten 1   2  1 1      

TOTALT 4 4 1 15 4 3 4 1 1 2 7 46 
 
 
Den regionala och ämnesvisa fördelningen av vikariat som sköttes av en obehörig vikarie: 
 Mo Fi En Fr Ma F/K Bi Hi Re Mu  Gy Tx sthl Bildk 

Nyland 5 3 1  2 1    1 3 2  2 

Åboland 1  1  1  1       1     

Åland 2       1   1 

Österbotten 2 2 1 1 2  2  1 1 2  1 1 

TOTALT 10 5 3 1 5 1 3 1 1 2 6 2 1 4 45 

 
 
Ur kartläggningen framkommer även att 280 lärare skötte ämnesundervisning som timlärare i 
huvudsyssla, av dessa saknade 136 (49%)  behörighet för uppgiften. Ämnesundervisning som 
bisyssla sköttes av 152 lärare, varav 43 behöriga, med sammanlagt ca 800 undervisnings-
timmar per vecka. 
 
Den regionala och ämnesvisa fördelningen bland obehöriga timlärare i huvudsyssla var 
följande: 
 Mo Fi En Ty Fr M a F/K Bi Ge Hi Re Mu Gy Tx Ts sthl Bildk Huek Data UddAl 

Nyl. 4 8 5 2 1 12 2 4  4 3 4 6 2 4 3 2 2 6 2 

Åbo   1   1 1 1 1  1 4 3  2  3 1   

Ål.   1   2  3    1       1 3 

ÖB 2 2 1   2  3  3 2 5 2 1  2 2  2 1 

TOT 6 10 8 2 1 17 3 11 1 7 6 14 11 3 6 5 7 3 9 6 136 
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Utgående från ovanstående information om antalet obehöriga heltidsanställda lärare med 
ämnesundervisning (interimistiska tjänsteinnehavare, vikarier och timlärare på heltid) kan 
behovet av kompletterande utbildning uttryckas i antal personer per undervisningsämne 
(huslig ekonomi, slöjd och studiehandledning beaktas separat). Dessa personer är alltså 
samtliga i behov av behörighetsgivande tilläggsstudier. 
 
Följande tabell visar behovet av kompletterande utbildning för obehöriga lärare med 
ämnesundervisning inom grundskola och gymnasium utgående från situationen i december 
2001 och uttryckt i antal obehöriga heltidsanställda lärare per undervisningsämne: 
 Mo Fi En Ty Fr M a FK Bi Ge Hi Re Mu Gy Bildk Data 

 20 19 11 2 2 37 8 14 1 8 10 20 18 11 9 190 

 
Eftersom vi inte har kunskap om orsakerna till att ovanstående 190 lärare (regional fördelning 
Nyland 52%, Åboland 14%, Åland 10%, Österbotten 24%) saknar behörighet för 
undervisningsuppgiften (avsaknad av ämnesstudier och/eller pedagogiska studier) så kan vi 
inte dra några direkta slutsatser om vilken typ av kompletterande utbildning som behövs.  
 
Inom OPEPRO gjordes en kartläggning av åldersstrukturen för ämneslärare inom grundskola 
och gymnasium baserad på huvudsakligt undervisningsämne (Lithén & Salo, 2000). I kart-
läggningen ingick samtliga anställda, inklusive interimistiskt anställda lärare, timlärare och 
vikarier. Antalet lärare i kartläggningen var därför större än antalet tjänster. För de 
ämnesgrupper, som vid tidpunkten för kartläggningen råkade inkludera en förhållandevis stor 
andel tjänstlediga lärare, är OPEPRO:s uppgifter därför inte tillförlitliga. Totalt omfattade 
OPEPRO-kartläggningen 1377 lärare i grundskolor och gymnasier.  
 
I tabellen nedan anges antalet ämneslärare som vid tidpunkten för OPEPRO (i september 
1999) var i ålderskategorin 50 - 59 år. Av dessa lärare har alltså en okänd andel redan blivit 
pensionärer. De allra flesta kommer dock att avgå med pension någon gång under resten av 
decenniet.  

 
Antal ämneslärare som i september 1999 var mellan 50 och 59 år: 
 Mo Fi En Ty Fr M a Fy  Ke Bi/Ge Re  Hi  Mu Bildk  Gy 

Antal 36 45 52 13 13 70 16 4 30 8 19  8 14  19    

 
I den nya kartläggningen som gjordes i december 2001 samlades uppgifter in om de ordinarie 
anställda ämneslärarnas och de behöriga, heltidsanställda timlärarnas åldersstruktur. För att 
höja reliabiliteten gjordes kartläggningen nu utifrån födelseår. De flesta lärare som är födda 
1950 eller tidigare kommer att avgå med pension under åren 2002-2010. Gymnasielärarnas 
något högre pensionsålder uppvägs av att ett antal lärare förmodligen kommer att välja 
deltids- eller förtida ålderspension. Studerande, som ersätter avgående lärare under åren 2011-
2015 inleder sina studier under senare hälften av detta decennium, därför kan det vara skäl att 
även beakta uppgifter om antalet verksamma lärare födda 1951-1955. Kartläggningen 
omfattade 976 ordinarie tjänsteinnehavare samt 145 timlärare med ämnesundervisning, totalt 
heltidsanställda 1121 ämneslärare.  
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Antal behöriga lärare med ämnesundervisning födda 1950 eller tidigare10 samt antalet lärare 
födda 1951-1955: 
 Mo Fi En Ty Fr Ma  Fy/Ke Bi/Ge Re  Hi Mu Bildk  Gy  

1950 el. tidigare  29 29 48 13 13 60 12 33 9 16 4 8  17 

1951-1955 21 18 9  6 5 43 7  21 8 8 - 4  10 

 
 
Då den nya kartläggningen jämförs med uppgifter om ämneslärarnas åldersstruktur från 
september 1999 så kan vi notera en relativt stor förändring inom modersmål, finska och även 
inom matematik, fysik och kemi. Under de två år som förflutit har relativt många lärare ur 
dessa grupper gått i pension. Eftersom antalet obesatta tjänster i modersmål och finska är litet 
(se tabell på sidan 28), kan vi anta att pensionerade lärare i dessa ämnen i stor utsträckning 
har ersatts av behöriga lärare. Däremot har det inte funnits tillräckligt med lärare för att 
besätta lediganslagna vikariat och timlärartjänster i huvudsyssla. Inom matematik, fysik och 
kemi har antalet utexaminerade däremot inte på långt när varit tillräckligt för att fylla 
vakanserna efter pensionerade lärare. I december 2001 sköttes 19 tjänster och 6 vikariat i 
matematik, fysik eller kemi av en obehörig lärare medan 20 obehöriga timlärare skötte 
undervisning i matematik, fysik och kemi som huvudsyssla. 
 
Mot bakgrund av ovanstående information om ämneslärarkårens åldersstruktur i september 
1999 och december 2001 kan vi bilda oss en relativt god uppfattning om det sannolika ut-
bildningsbehovet på grund av pensioneringar inom grundskolan och gymnasiet under åren 
2002-2010. Vi bör även notera att pensioneringar bland lärare i gemensamma ämnen inom 
yrkesutbildnings- och fria bildningssektorn ytterligare kommer att öka behovet, speciellt i 
språkämnen, matematiska ämnen och samhällsvetenskapliga ämnen. I nedanstående tabell är 
inte pensioneringar inom dessa sektorer beaktade. 
 
Det sannolika minimibehov av ämneslärare som uppstår på grund av pensioneringar inom 
grundskolan och gymnasiet under nioårsperioden 2002-2010 samt en utbildningsprognos 
baserad sig på hittillsvarande genomsnittlig utexaminering per år av magistrar med 
ämneslärarbehörighet från Åbo Akademi, Helsingfors universitet, Sibelius-Akademin, 
Konstindustriella högskolan och Jyväskylä universitet: 
 Mo Fi En Ty Fr M a Fy/ Ke  Bi/Ge Re  Hi  Mu  Bildk Gy 

 

Minimibehov 29 29 48 15 15 60 12 33 9 16 4  8 17 

Utbildnings- 

prognos(mag.) 69 31 44 14 25 57 27 29 19 45 20 11 30    

    
Utbildningsprognosen i tabellen baserar sig på antagandet att den hittillsvarande genom-
snittliga nivån på utexamineringen i respektive ämne inte går ner. Vi måste dessutom betrakta 
utbildningsprognosens siffror i ljuset av att en okänd andel av de utexaminerade kommer att 
söka sig till andra yrkeskarriärer samt att en del ämnesstuderande avlägger pedagogiska 
studier för lärare utom examen. Trots att utbildningsprognosens tillförlitlighet måste betraktas 

                                                                 
10Åldersstrukturen för lärare i slöjd, huslig ekonomi och elev- och studiehandledning diskuteras på basis av 
uppgifter från OPEPRO-kartläggningen i avsnitt 3.4.1 respektive 3.7. 
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som relativt begränsad, kan den ändå, tillsammans med ämnesfakulteternas kunskap om 
nuvarande studerandes intresse för läraryrket och i kombination med den presenterade tjänste- 
och pensionsanalysen samt kunskap om övriga variabler (elevantal, timfördelning), ligga till 
grund för beslut om tilläggsåtgärder. 
 
Ämnesfakulteterna står i en nyckelposition både vid nyrekryteringen av studenter till 
ämnesläraryrket och vid genomförandet av lärarutbildningen. Fakulteternas inställning till sin 
roll som lärarutbildare är varierande vilket exempelvis fakulteternas gemensamma 
annonsering i Hufvudstadsbladet11 den 25 januari 2002 speglade på ett synligt sätt: 
Teologiska fakulteten inbjöd sökande till en speciell ämneslärarlinje. Matematisk-
naturvetenskapliga fakulteten noterade enbart att den sökande kan bli ämneslärare i biologi, 
fysik, informationsbehandling, kemi eller matematik. Humanistiska fakulteten nämnde inte 
alls lärarinriktningen som en studiemöjlighet. I ljuset av att efterfrågan på lärare är störst inom 
språkämnen och matematisk-naturvetenskapliga ämnen fanns det alltså i detta exempel en 
uppenbar diskrepans mellan fakulteternas sätt att synliggöra lärarutbildningsmöjligheter och 
det prognostiserade lärarbehovet. 
 
Tidigare gjorda undersökningar har visat hur lärarinriktningen betonas med eget innehåll i 
ämnesstudierna vid akademins ämnesfakulteter. Omfattningen av dylika studier varierar 
beroende på ämne från noll till mellan 10 och 20 studieveckor. Oftast upptar de lärarinriktade 
studierna dock endast en marginell andel av alla ämnesstudier för magisterexamen. Skillnader 
syns även i omfattningen på avhandlingen pro gradu och i de studerandes möjlighet att 
fördjupa sig i ett ämnesdidaktiskt tema.  Inom vissa ämnen har man gett studerande möjlighet 
att välja ett ämnesdidaktiskt tema för avhandlingen samt även på ett fruktbart sätt organiserat 
handledningen i samarbete med institutionen för lärarutbildning.  Detta har upplevts positivt 
av de studerande och är därför värt att vidareutveckla. 
 
Mot bakgrunden av det anförda vill arbetsgruppen fästa särskild uppmärksamhet vid följande 
problemområden: 
 

• I syfte att locka studenter till ämneslärarstudier skulle det vara skäl för 
ämnesfakulteterna att utarbeta tydligare lärarinriktningsprofiler på ämnesstudierna. 
Fakulteterna borde även genomföra samfällda satsningar för den utåtriktade 
informationen. Vidare borde fakulteterna erhålla resurser för att kunna genomföra 
lärarinriktade studiehelheter även i ämnen med ett begränsat antal studerande. 

• Till ämnesläraryrket söker sig varje år sådana personer som har en annan yrkeskarriär 
eller avbrutna studier bakom sig och som därför har brister i både den pedagogiska 
och ämnesmässiga behörigheten eller i någondera. En viktig och krävande uppgift för 
ämnesfakulteterna är därför att medverka i genomförandet av kompetenshöjande 
åtgärder för denna lärargrupp som i december 2001 omfattade cirka 200 personer.  

• Även med beaktande av större årskurser och fler undervisningstimmar i åk 7-9, torde, 
med nuvarande utexamineringsnivå, antalet modersmålslärare fylla behovet under 
decenniet. Eftersom undervisningsämnet numera omfattar både modersmål och 
litteratur är det dock skäl för de ansvariga ämnesfakulteterna att granska ämnes-
studierna inom lärarinriktningen så att studietiden inte blir oskäligt lång.  

                                                                 
11 bilagan SUC riktad till blivande universitets- och högskolestuderande 
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• Det råder en uppenbar risk för ett underskott på lärare i engelska under decenniet ifall 
inga extra rekryteringsåtgärder vidtas.  

• Förutom vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet utbildas svenskspråkiga 
språklärare även vid Vasa universitet. Detta gäller för närvarande främst i tyska och 
finska. Trots detta tillskott är det sannolikt att totala antalet lärare i dessa ämnen inte 
kommer att räcka till under decenniet med nuvarande examineringsnivå. Extra 
rekryteringsåtgärder borde vidtas. 

• En mycket kraftfull satsning på nyrekrytering av lärarstuderande samt på 
kompletteringsutbildning behövs inom matematik och naturvetenskaper för att trygga 
tillgången på lärare. Vidare bör ansträngningar göras för att få sådana personer som är 
fullt eller partiellt behöriga, och som nu är verksamma inom andra yrkesområden, att 
söka sig till läraryrket. Ytterligare kunde man överväga att utnyttja det förhållandevis 
stora söktrycket till klass- och speciallärarstudier genom att erbjuda matematiskt 
intresserade sökande möjlighet till behörighetsgivande biämnesstudier i matematik 
eller naturvetenskaper inom ramen för pedagogie magisterexamen, för att därmed 
uppnå ämnesbehörighet för åk 7-9.  

• I både religion och historia är den prognostiserade utexamineringen hög i förhållande 
till behovet. För historieämnets del höjer det ökade timantalet i åk 7-9  lärarbehovet, 
men trots det torde antalet lärare vara tillräckligt med nuvarande examinationsnivå. 

• Diskussioner bör föras med Jyväskylä universitet, Konstindustriella högskolan och 
Sibelius-Akademin i syftet att finna utvägar för att trygga tillgången på svensk-
språkiga lärare samt klarlägga möjligheterna till alternativa utbildningsvägar för att 
uppnå ämnesbehörighet. Sibelius-Akademins särskilda svenskspråkiga ämnes-
lärarutbildning fortsätter åren 2002 och 2003 vilket torde garantera en tillräcklig 
volym på grundutbildningen av denna lärarkategori. Pedagogiska fakulteten 
överlägger för närvarande med Jyväskylä universitet för att klarlägga fakultetens 
möjlighet att inkludera behörighetsgivande studier i gymnastik i sitt biämnesutbud. 
Motsvarande överläggning borde även föras gällande musik. 

• Vägar till lärarbehörighet inom det nya undervisningsämnet hälsokunskap bör skapas 
inom en snar framtid. För detta ändamål har rektor för Österbottens högskola vid Åbo 
Akademi tillsatt en arbetsgrupp med representanter för pedagogiska fakulteten, 
samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten samt Svenska Yrkeshögskolan med upp-
gift att utarbeta en biämnesstudiehelhet omfattande 35 studieveckor för undervisnings-
ämnet hälsokunskap.  

 
Sammanfattningsvis vill arbetsgruppen understryka att inriktningen mot läraryrket generellt 
sett bör göras tydligare inom olika utbildningar och att studier inriktade mot läraryrket 
marknadsförs av ämnesinstitutionerna. En arbetsgrupp borde tillsättas för att utveckla akade-
mins ämneslärarinriktningar. 
 
 
b) Pedagogiska studier för ämneslärare 
De pedagogiska studierna för ämneslärare delas för närvarande upp i grundstudier (15 studie-
veckor, varav 3 yrkesinriktad praktik) och ämnesstudier (20 studieveckor, varav 8 yrkes-
inriktad praktik).   
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Majoriteten av akademins ämneslärarstuderande avlägger grundstudierna i pedagogik i Åbo 
parallellt med studierna i undervisningsämnet. Grundstudierna i pedagogik kan avläggas på 
annat sätt (exempelvis via öppna universitetet eller vid sommaruniversitet) men kravet på 
yrkesinriktad praktik skall uppfyllas. 
 
Ämnesstudierna i pedagogik är inriktade mot ämnesläraryrket och avläggs i sin helhet vid 
pedagogiska fakulteten i Vasa av ämnesstuderande som innehar lärarlämplighet och har avlagt 
minst 35 studieveckor i undervisningsämnet. Ämnesstudierna genomförs för närvarande 
under hösten och halva våren i magisterstudiernas slutskede eller efter avlagd 
magisterexamen. En studerande med tillräcklig lärarerfarenhet avlägger endast den avslutande 
delen av ämnesstudierna.  
 
På sidan 24 presenteras en sammanställning över de 658 ämnesstuderande som slutfört 
pedagogiska studier för ämneslärare, inom eller utom examen, vid pedagogiska fakulteten 
under tioårsperioden 1992-2001. För svenskspråkiga studerande i musikpedagogik vid 
Sibelius-Akademin anordnas ämnesstudierna i pedagogik under läsåren 2000-2002 i 
Helsingforstrakten i enlighet med avtal som ingåtts mellan Sibelius-Akademin och Åbo 
Akademi. Under år 2003 kommer pedagogiska fakulteten att erbjuda pedagogiska studier för 
ämneslärare för en extra grupp på ca 20 studerande. Utbildningen utlokaliseras till Helsingfors 
och finansieras med extra anslag från undervisningsministeriet. Ifall det visar sig att behovet 
av pedagogiska studier för lärare fortsättningsvis är stort och finansiering erhålls, kan 
ytterligare en utlokaliserad utbildning komma i fråga 2005/2006. 
 
Ämnesstuderande vid Åbo Akademi har möjlighet att avlägga 35 studieveckor pedagogiska 
studier för ämneslärare vid Åbo universitet i enlighet med de avtal som ingåtts mellan de 
enskilda ämnesfakulteterna och Åbo universitet.  För läsåret 2001-2002 gäller följande 
ämneskvoter: uskonto 1; ruotsi 3; englanti 2; fysiikka, kemia, matematiikka och 
tietojenkäsittelyoppi 5. Dessa studerande deltar i lärarlämplighetsprov anordnade av Åbo 
universitet. Behörighet för undervisning på svenska uppnår dessa studerande genom ett 
undervisningsprov vid Vasa övningsskola. 
 
Arbetsgruppen har inga färdiga förslag till utveckling av pedagogiska studier för ämneslärare 
utan anser att studiernas uppläggning och innehåll bör bearbetas i en särskild arbetsgrupp där 
företrädare för pedagogiska fakulteten och berörda ämnesfakulteter ingår. Arbetsgruppen vill 
dock betona vikten av att nya modeller för de pedagogiska studierna bör inkludera flexibla 
vägar till pedagogisk behörighet. Det skall vara möjligt att utveckla en gedigen och 
vetenskapligt grundad lärarkompetens såväl jämsides med ämnesstudierna inom grundexamen 
som efter avlagd examen, samt för personer med ämnesbehörighet som vill övergå till 
läraryrket eller redan innehar en del undervisningserfarenhet. 
En studerande för grundexamen skall kunna uppnå den pedagogiska behörigheten jämsides 
med ämnesstudierna, som i så fall kan vara nära integrerade med de pedagogiska 
grundstudierna inom ramen för en lärarinriktning. De pedagogiska ämnesstudierna i Vasa kan 
koncentreras till ämnesstudiernas slutskede och genomföras under läsårets andra och tredje 
termin.  
Den pedagogiska behörigheten om 35 studieveckor skall även kunna uppnås i sin helhet under 
ett års heltidsstudier och efter slutförda ämnesstudier. Möjlighet till en dylik studiegång kan 
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vara avgörande för en vuxenstuderande som står i beråd att byta yrkesidentitet och övergå till 
läraryrket. Om de pedagogiska grundstudierna koncentreras till läsårets första termin kan 
dessa studerande avlägga pedagogiska ämnesstudier tillsammans med studerande för grund-
examen i enlighet med ovanstående. Arbetsgruppen anser även att det finns skäl till en större 
integrering av pedagogiska studier för yrkeslärare och ämneslärare, speciellt i studiernas 
inledningsskede och vid behandlingen av för läraryrket generella problemställningar. De 
pedagogiska studiernas ämnesdidaktiska och stadiespecifika innehåll bör dock fortsättningsvis 
behandlas inom ramen för differentierade grupper. En dylik utveckling skulle möjliggöra 
heltidsstudier även för studerande som önskar en yrkespedagogisk inriktning, vilket för 
närvarande inte är möjligt. 
Personer med tillräckligt lång erfarenhet av undervisning eller av annan pedagogisk 
verksamhet borde få möjlighet att ersätta en del av de pedagogiska studierna för ämneslärare 
med ett yrkesprov eller med någon annan form av utvärdering där de erfarenhetsbaserade 
kunskaperna synliggörs. 
 
 
3.5 Yrkesinriktad undervisning 
 
a) Lärare inom utbildningsområdet hälsovård 
Utbildningen av lärare i hälsovård handhas av vårdvetenskapliga institutionen vid samhälls- 
och vårdvetenskapliga fakulteten. I utbildningen ingår de pedagogiska studierna för lärare 
som första biämne (vårdvetenskapens didaktik) i studierna för magisterexamen i hälso-
vetenskaper med vårdlärarinriktning. De pedagogiska studierna inom magisterexamen i hälso-
vetenskaper ger generell lärarbehörighet. Sedan 1.1.1999 är vårdvetenskapliga institutionen 
landets enda institution med utbildning på svenska inom vårdvetenskap. En viss del av verk-
samheten är utlokaliserad till Helsingfors.  
 
Till vårdlärarutbildningen antas studerande numera varje år medan studier i biämnet vård-
vetenskapens didaktik anordnas vartannat år. För tillfället är totalt 46 studerande i olika 
skeden av studierna i vårdvetenskapens didaktik, hälften har Helsingfors som huvudsaklig 
studieort och hälften Vasa. För en del av de studerande i vårdvetenskapens didaktik tenderar 
studierna att dra ut på tiden av arbets- och familjeskäl. Under tiden 1996-2001 har 24 
magistrar med lärarbehörighet utexaminerats, dvs. i genomsnitt 4-5 per år. Fakulteten antar att 
examinationsfrekvensen kommer att ligga på åtminstone denna nivå även i fortsättningen. 
 
OPEPRO-kartläggningen av lärarsituationen på andra stadiet visade att 36 av 83 lärare i 
social- och hälsovård saknade behörighet för sin undervisningsuppgift.  Hälften av dem 
saknade pedagogisk behörighet och hälften saknade examen. Av de 18 lärare som saknade 
examen vid tidpunkten för undersökningen arbetar hälften med magisterstudier.  Fram till 
2010 avgår uppskattningsvis 13 av lärarna i social- och hälsovård på andra stadiet med 
pension. I OPEPRO-kartläggningen ingick inte lärare i yrkeshögskolor. Eftersom yrkes-
högskolorna administrerar en avsevärd del av de finlandssvenska vårdutbildningarna så anger 
ovanstående siffror endast en del lärarutbildningsbehovet (Lithén & Salo, 2000). 
 
Utbildningen på andra och tredje stadiet i Svenskfinland har gått igenom strukturom-
vandlingar som till en del fortfarande pågår. Till exempel Yrkeshögskolan Sydvästs planer på 
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att flytta tredje stadiets vårdutbildning från Ekenäs till Åbo kan få effekter även på 
lärarbehovet. Detta gör prognostiseringen av det totala behovet av vårdlärare fram till 2010 
till en svår uppgift. Till osäkerheten bidrar dessutom de åländska studerandes benägenhet att 
söka sig till Sverige för behörighetsgivande studier.  

• En grov uppskattning visar att det totala behovet av vårdlärare fram till 2010 torde 
vara ca 45 lärare. Den nuvarande nivån på utexamineringen är alltså i underkant för att 
både täcka behovet av nya vårdlärare och höja behörighetsnivån. De åtgärder som 
fakulteten vidtagit för att intensifiera antagningen och studietakten torde dock vara 
tillräckliga.  

 
 
b) Pedagogiska studier för yrkeslärare 
Till gruppen yrkeslärare räknas här de lärare som undervisar i gemensamma ämnen eller 
yrkesämnen på andra och tredje stadiet samt lärare inom övrig vuxenutbildning, med undan-
tag av lärare i hälsovård (se 3.5a). Enligt lagen om yrkespedagogisk lärarutbildning (452/96) 
anordnas de pedagogiska studierna för yrkeslärare i Finland av pedagogiska fakulteten vid 
Åbo Akademi. De pedagogiska studierna omfattar 35 studieveckor och ger generell lärar-
behörighet.  
 
Till pedagogiska fakultetens pedagogiska studier för yrkeslärare antas studerande med 
lämplig yrkesexamen och branscherfarenhet (F9861/1998) som redan avlagt minst 10 
studieveckor pedagogiska grundstudier. Vid antagningen ges företräde åt sökande som har en 
sådan anställning vid yrkeshögskola att de inom en viss tid skall avlägga pedagogiska studier 
för att bli behöriga för tjänsten. 
 
Under åren 1996-2000 erbjöd fakulteten två utbildningsvägar för pedagogiska studier, en 
heltidsutbildning omfattande ett läsår och en deltidsutbildning omfattande i medeltal två läsår. 
Från år 2001 har de två utbildningsvägarna sammanslagits och de pedagogiska studierna för 
yrkeslärare avläggs numera enbart som flerformsstudier under ett till två läsår. Utan särskilda 
skäl bör studierna klaras av på två år. 
 
Under tidsperioden 1996-2001 har sammanlagt 192 studerande antagits till pedagogiska 
studier för yrkeslärare. Tabellen nedan visar antal sökande, antal antagna och antal utexami-
nerade under tidsperioden 1996-2001. Sammanlagt 127 studerande har utexaminerats under 
denna period. I november 2001 fanns 40 studerande inskrivna vid pedagogiska fakulteten för 
avläggande av pedagogiska studier för yrkeslärare. 
 
År 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Totalt 

Sökande 111 56 40 56 44 28 315 

Antagna  32 32 39 43 10(Va)+13(Ål)  10(Va)+13(H:fors) 192 

Utexaminerade  14 9 26 26 25 27 127 

 
 
Intresset för yrkeslärarutbildningen har under de senaste sex åren varit relativt stort och an-
talet sökande har kontinuerligt överstigit antalet utbildningsplatser. För att tillgodose de regio-
nala variationerna i behovet av behörighetsgivande pedagogiska studier, har fakulteten även 
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antagit studerande till flerformsstudier utlokaliserade till Åland och Helsingfors: till Åland vid 
två tillfällen, år 1993 och år 2000, samt till Helsingfors år 2001. 
 
Vid tidpunkten för OPEPRO-kartläggningen, hösten 1998, fanns uppskattningsvis 750 fin-
landssvenska lärare heltidsverksamma på andra stadiet. OPEPRO-kartläggningen omfattade 
inte yrkeshögskolor, inte heller yrkeskurscentraler för vuxna eller annan vuxenutbildning. 
Innevarande läsår finns det ungefär 350 heltidsanställda lärare vid de yrkeshögskolor som 
erbjuder undervisning på svenska. Vid yrkeskurscentralerna finns ett hundratal svensk-
språkiga lärare, medan antalet lärare inom annan vuxenutbildning är svårt att uppskatta.  
Totalt finns uppskattningsvis mellan 1200 och 1300 svenskspråkiga yrkeslärare på andra och 
tredje stadiet. 
 
OPEPRO-kartläggningen visade att 175 lärare på andra stadiet var 50 år eller äldre läsåret 
1998-99 medan 103 lärare fanns i åldersgruppen 45-49 år.  Antalet pensioneringar på andra 
stadiet torde alltså kunna uppgå till cirka 200 lärare under perioden 2000 till 2010, dvs. cirka 
20 per år.  Av de 597 verksamma yrkeslärarna inom andra stadiet, som ingick i OPEPRO-
kartläggningen, saknade 20% (120 lärare) pedagogiska studier medan 14% (83 lärare) sak-
nade för tjänsten lämplig examen (Lithén & Salo, 2000). 
 
För tredje stadiet och annan vuxenutbildning finns ingen kartläggning av de verksamma 
lärarnas åldersstruktur och behörighet att tillgå.  Men även utan en dylik kartläggning står det 
klart att det totala behovet av pedagogiska studier för yrkeslärare kommer att vara stort under 
hela tioårsperioden. En mycket grov uppskattning (obehörighetsgrad, pensioneringar) ger vid 
handen att ca 400 yrkeslärare borde erbjudas pedagogiska studier under tiden fram till 2010. 
Behovet av pedagogiska studier för yrkeslärare påverkas dessutom av lärarsituationen inom 
den fria bildningen (se 3.6), av strukturella förändringar inom den finlandssvenska yrkes-
utbildningen samt av den förestående ökningen av antalet utexaminerade från den grund-
läggande utbildningen.  
 
Enligt fakultetens planer antas inga studerande till Vasa år 2002.  Istället utlokaliseras peda-
gogiska studier för yrkeslärare i sin helhet till yrkeshögskolan Sydväst med närstudie-
perioderna förlagda till Åbo. Med nuvarande resurser kan fakulteten anta endast 16 
studerande till utbildningen.  
 

• Behovet av pedagogiska studier för yrkeslärare kommer att vara mycket stort under 
hela decenniet. Därför bör sådana åtgärder vidtas som ökar utbildningens volym.  

• Eftersom de pedagogiska studierna skall ge grunden för en generell läraridentitet bör 
möjligheter öppnas för en större integration av pedagogiska studier för yrkeslärare och 
ämneslärare.  

 
 
3.6 Fria bildningen 
 
Det generella behörighetskravet för lärare som arbetar inom den form av vuxenutbildning som 
benämns fritt bildningsarbete (till exempel medborgar- och arbetarinstitut, folkhögskolor, 
studiecentraler, idrottsutbildningscenter och sommaruniversitet) är numera 35 studieveckor 
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pedagogiska studier för lärare. (F 986/1998) (För lärare i grundläggande konstundervisning 
förekommer dock vissa undantag). Lärare inom fritt bildningsarbete kan med andra ord uppnå 
lärarbehörighet via pedagogiska studier för yrkeslärare eller pedagogiska studier för 
ämneslärare eller via andra lärarstudier där minst 35 studieveckor pedagogiska studier för 
lärare ingår. Pedagogiska behörighetsgivande studier med speciell inriktning mot denna lärar-
grupp anordnas inte.  
 
För närvarande anordnas vid Fortbildningscentralen vid Österbottens Högskola komplet-
terande studier för lärare verksamma inom fria bildningen inom ramen för det sk. VSOP12-
projektet. Studierna genomförs i samarbete med Lärkkulla-stiftelsens folkakademi. I studierna 
deltar två grupper (i Vasa och i Karis) med sammanlagt 24 lärare. Enligt 
fortbildningscentralens planer skall ytterligare en grupp antas under år 2002. Studierna riktar 
sig till alla lärare som verkar inom fria bildningen oberoende av behörighetsgrad och omfattar 
10 studieveckor. Fortbildningscentralen och pedagogiska fakulteten bör klarlägga hur dessa  
studier skall beaktas för en studerande som senare önskar avlägga behörighetsgivande 
pedagogiska studier för lärare samt informera de studerande om detta. 
 
 
3.7 Elev- och studiehandledning 
 

Studier för elev- och studiehandledare kan antingen ingå som en del av en magisterexamen 
med ett pedagogiskt ämne som huvudämne eller slutföras separat efter en lämplig examen 
eller utbildning. Studierna omfattar 35 studieveckor. Med beaktande av undervisningsarrange-
mangens lämplighet kan även lärare som saknar handledarbehörighet ge studiehandledning 
inom yrkesutbildningen (F986/1998).  
 
Utbildning för elev- och studiehandledare har anordnats av pedagogiska fakulteten enligt 
följande: år 1991 med 11 studerande, år 1993 med 11 studerande och år 1997 med 21 stude-
rande. Sammanlagt har 35 studerande erhållit undervisningsbehörighet i elev- och studiehand-
ledning under tioårsperioden 1991-2000. För närvarande pågår ingen utbildning av elev- och 
studiehandledare. 
 
OPEPRO-kartläggningen visar att elev- och studiehandledarnas åldersstruktur var förhållan-
devis jämn i september 1999 men att det fanns en större andel i de äldre åldersgrupperna  
(Lithén & Salo 2000), se nedanstående tabell. 
 
Totalt antal <30år 30-34år 35-39år 40-44år 45-49år 50-54år  55-59 år 60-64år  

59  1  7 8 8    11 10 12 2 

 

Tabellen visar att 24 av totalt 59 lärare med elev- och studiehandledning som huvudsakligt 
undervisningsämne (41%) i september 1999 hörde till åldersgruppen 50 år eller äldre.  
 

                                                                 
12 VSOP = Vapaan Sivistystyön Osaaminen ja Pätevyys.  
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Då behörigheten bland lärare med elev- och studiehandledningsuppgifter granskades inom 
OPEPRO framkom att det totalt fanns 13 obehöriga elev- och studiehandledare. Situationen 
var densamma i december 2001. 
 
Då pensioneringar, inklusive deltidspensioneringar, och annan naturlig avgång beaktas, kan vi 
anta att ungefär 30 av de i tjänst varande elev- och studiehandledarna avgår under tiden 2002 
till 2010. Då vi dessutom inkluderar antalet obehöriga och beaktar att antalet inrättade tjänster 
torde stiga både på grund av de stora årskullarna och på en kommunal medvetenhet om hand-
ledningens positiva betydelse, så utkristalliserar sig ett stort utbildningsbehov. Dessutom 
borde det ökande behovet av studiehandledning på andra stadiet och inom vuxenutbildningen 
beaktas. Det omedelbara utbildningsbehovet beräknas uppgå till ungefär 15-16 studerande och 
fram till 2010 borde totalt åtminstone 50 lärare med undervisningsbehörighet i elev- och 
studiehandledning utbildas. 
 

• Vid förhandlingar med ministeriet har akademin framfört behov av en studiehand-
ledarutbildning med start år 2003. På grund av det stora utbildningsbehovet är det skäl 
att tidigarelägga utbildningen till hösten 2002. Enligt planerna skall denna utbildning 
utlokaliseras till Helsingfors.    

• Ifall behov finns och finansiering erhålls, kan ytterligare en utlokaliserad utbildning 
för ca 16 studerande anordnas 2005/2006. 

• För att utöka flexibiliteten och studerandes möjligheter till breddad ämnesbehörighet 
inom examen vore det befogat att inkludera studiehandledning bland de 
behörighetsgivande biämnen pedagogiska fakulteten erbjuder för lärarstuderande på 
en mera kontinuerlig bas. Detta kunde ske genom att till exempel erbjuda 
biämnesstudier i elev- och studiehandledning för 10 lärarstuderande vartannat år från 
och med 2003. Denna åtgärd skulle vara gynnsam såväl för de studerande som för 
ämnets status och utveckling, men även för den totala lärarsituationen i Svenskfinland.  

 

 

3.8 Skolledning 
 
Enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet 
(F986/1998) är grunden för rektorsbehörighet lärarbehörighet för det aktuella utbildningsom-
rådet, tillräcklig lärarerfarenhet samt behörighetsgivande studier i eller tillräcklig kännedom 
om undervisningsförvaltning och ledarskap. Studierna i undervisningsförvaltning skall om-
fatta minst 15 studieveckor och bör vara godkända av ett universitet. 
 
De behörighetsgivande studierna i undervisningsförvaltning och ledarskap administreras inom 
Åbo Akademi av Fortbildningscentralen vid Österbottens Högskola. Studiehelheten har god-
känts av fakultetsrådet vid pedagogiska fakulteten som akademisk fortbildning med benäm-
ningen Utbildningsledarskap. Under år 2000 genomfördes studiehelheten Utbildningsledar-
skap för första gången med 25 studerande. För närvarande pågår kurser i Vasa och Hangö 
med totalt 38 studerande. Till utbildningen antas enbart behöriga lärare. De flesta som avlagt 
eller avlägger studiehelheten är klass- och ämneslärare som vill skaffa sig den tilläggsbehörig-
het som behövs för rektorstjänst, i många fall utan att omedelbart ha en rektorstjänst i sikte. 
Kännedom om skolledarskapets villkor är till fördel även för de lärare som inte i första hand 
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ämnar bli rektorer. Det är därför motiverat att inkludera studier i undervisningsförvaltning 
som ett biämnesalternativ inom examen för lärarstuderande med tillräcklig lärarerfarenhet. 
 
Vid tidpunkten för OPEPRO kartläggningen fanns i Svenskfinland totalt 369 skolor med 
grundläggande eller gymnasial utbildning samt 30 skolor med yrkesinriktad utbildning på 
andra stadiet. Kartläggningen gav vid handen att behörighetsgraden för rektorerna vid dessa 
skolor var mycket hög. På grund av pensioneringar bland de verksamma rektorerna kan man 
uppskatta att det finns ett utbildningsbehov för cirka 10 lärare per år. Även för andra 
utbildningsenheter än de ovannämnda behövs lärare med ledarkunskaper och 
rektorsbehörighet. Behovet av akademiska studier i undervisningsförvaltning för rektors-
uppgifter finns alltså fortsättningsvis även om detta inte är den enda vägen för en lärare att 
uppnå rektorsbehörighet. Fortbildningscentralen planerar därför att inleda följande kurs i 
Utbildningsledarskap i januari 2002. I fortsättningen strävar Fortbildningscentralen till att 
anordna kurser i den takt behov uppstår.  
 

• Rektorns roll i en skola betonas alltmer och det är viktigt att den som deltar i den 
akademiska rektorsutbildningen redan innehar tillräcklig kännedom om lärararbetet 
inom det aktuella utbildningsområdet. Därför bör rektorsutbildningen fortsättningsvis 
främst ordnas som fortbildning för verksamma lärare. Studier i undervisnings-
förvaltning och ledarskap för rektorsuppgifter föreslås dock kunna ingå som ett 
biämnesalternativ inom den grundläggande utbildningen för de studerande som både 
har tillräcklig erfarenhet av lärararbete och har avlagt behörighetsgivande 35 
studieveckor pedagogiska studier för lärare.  

 
 
3.9 Trafikundervisning 
 
Utbildningen för trafiklärare omfattar 65 studieveckor. I tillägg till studierna avläggs som 
separat del en trafiklärarexamen om 1 (en) studievecka. Utbildningen anordnas av 
pedagogiska fakulteten och sker i samarbete med den yrkespedagogiska lärarhögskolan vid 
Hämeen Ammattikorkeakoulu. 
Den senaste utexamineringen av svenskspråkiga trafiklärare skedde år 1984 då 10 studerande 
uppnådde trafiklärarbehörighet.  
För närvarande deltar 12 studerande, 10 från Österbotten och 2 från södra Finland, i en 
svenskspråkig trafiklärarutbildning som inleddes den 3.9.2001. Studierna pågår som heltids-
studier under tre terminer så att pedagogiska fakulteten ansvarar för de allmänpedagogiska 
studierna samt vissa delar av andra kursavsnitt.  Trafikundervisningen samt trafiklärarprovet 
anordnas av Hämeen Ammattikorkeakoulu. Utbildningen finansieras i sin helhet med av 
Undervisningsministeriet anvisade medel. 
 

• Behovet av trafiklärare i Svenskfinland är begränsat till 2-3 per år. Därför borde 
utbildning kunna anordnas ungefär vart femte år för att tillgodose behovet. Följande 
utbildning förslås inledas år 2006 med 10-12 studerande. 
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3.10 Fortbildning för yrkesverksamma lärare 
 

Fortbildningscentralerna i Vasa och Åbo axlar, tillsammans med akademins fakulteter, ett om-
fattande ansvar för fortbildningen av finlandssvenska lärare. Vid förverkligandet av fortbild-
ningen anlitar man både akademins egna lärare, forskare och utomstående sakkunniga. 
Fortbildningen är i stort sett av två slag: dels kompetenshöjande korta kurser av allmän-
pedagogisk karaktär eller med ämnesinriktning och dels längre (behörighetsgivande) 
studiehelheter inom öppna universitetet. Under år 2000 deltog sammanlagt ca 6400 personer i 
kompetenshöjande fortbildning och 4.500 personer i kurser inom öppna universitetet. De 
angivna antalen inkluderar även andra deltagare än lärare.  
En stor del av den kompetenshöjande fortbildningen förverkligas genom avtal med externa 
finansiärer såsom Utbildningsstyrelsen, Länsstyrelsen eller lokala utbildningsansvariga, och 
är därför i allmänhet avgiftsfri för deltagarna. Fortbildningscentralerna anordnar även hög-
skolepedagogisk och annan kompetenshöjande fortbildning för akademins personal.  
 
I ministeriets utvecklingsprogram för lärarutbildningen rekommenderas en närmare koppling 
av fortbildningen för lärare till grundutbildningen. Ministeriets avsikt är att på nationell nivå 
höja antalet lärare som deltar i statligt finansierad fortbildning från ca 15.000 lärare läsåret 
2001-2002 till ca 22.000 lärare per år. 
 
Det öppna universitetets utbud av studiehelheter utgör ett viktigt komplement till biämnesut-
budet i grundutbildningen för lärare. Speciellt kan nämnas språkämnen, flerspråkighetsdidak-
tik, skolpsykologi, naturvetenskaper, vårdvetenskap, specialpedagogik, museipedagogik, tal- 
och uttryckspedagogik samt bildkonst. Inom ramen för öppna universitetet anordnas vidare en 
del av de kompletterande studierna för de barnträdgårdslärare med gammal examen som vill 
avlägga pedagogie kandidatexamen. Ett omfattande fortbildningsbehov finns under de 
kommande fem åren inom det nya undervisningsämnet hälsokunskap. Denna fortbildning 
skall omfatta 5 studieveckor.  
En medveten fortbildningssatsning kunde i fortsättningen riktas mot sådana studiehelheter 
som leder till ämnesbehörighet i centrala undervisningsämnen inom de områden där det råder 
eller finns risk för brist på behöriga lärare. Eftersom dylika fortbildningshelheter är krävande 
för de (i allmänhet) geografiskt spridda deltagarna, är det speciellt viktigt att man tar i bruk 
lämplig undervisningsteknik och sporrande pedagogiska inlärningsmetoder samt introducerar 
välplanerade stödsystem såsom till exempel en personlig mentor för varje kursdeltagare.  
 
En annan väsentlig målgrupp är de lärare som under sin yrkeskarriär flyttar över till ett nytt 
utbildningsområde, till exempel från klassundervisning till ämnesundervisning och som där-
med är i behov av uppdatering av sin pedagogiska kunskap. För dessa lärare borde det finnas 
möjlighet att delta i pedagogisk fortbildning riktad mot den nya elevkategorin. Dessa 
fortbildningshelheter kunde med fördel även vara en del av de pedagogiska studierna för 
lärare inom respektive lärarkategori. 
 
I takt med att lärarstuderandes praktik sannolikt i allt högre grad förläggs till fältskolor och till 
andra samhällsektorer, borde lämpliga fortbildningsmodeller skapas för de lärare och andra 
personer som åtar sig handledar- eller mentorsuppgifter. I detta arbete bör man fortsättnings-
vis ta till vara den handledningsexpertis som finns vid Vasa övningsskola. 
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4. Principiella och praktiska ställningstaganden 
 

Mot bakgrunden av de målsättningar och ramvillkor för utbildningen av lärare som tidigare 
har presenterats, de kvalitativa krav på utbildningen som bör ställas och de analyser av den 
aktuella situationen som gjorts, formulerar arbetsgruppen följande principiella och praktiska 
ställningstaganden och åtgärdsförslag gällande utvecklingen och dimensioneringen av 
lärarutbildningen fram till 2010.  
 
 
4.1 Allmänna principer 
 

1. Lärarutbildningen bör tillförsäkras tillräckliga resurser för att kunna genomföra den 
utvidgning av verksamheten som blir nödvändig inom de utbildningsområden där 
underskott på lärare förekommer eller hotar att uppstå.  

 
2. En omfattande vetenskaplig pedagogisk-didaktisk kompetens för det finlandssvenska 

språkområdets behov har sedan 1974 byggts upp vid pedagogiska fakulteten. Den 
representeras i dag av 8 professorer och ett 30-tal lektorer samt många lärare, 
assistenter och forskare. Denna centrala resurs finns till för att på ett flexibelt och 
ändamålsenligt sätt trygga tillgången på lärare i hela Svenskfinland.  

 
3. Åbo Akademis ansvar för lärarutbildningens genomförande är fördelat på många 

involverade parter. Detta gäller speciellt ämneslärarutbildningen. För att trygga 
tillgången på behöriga lärare i Svenskfinland skall samarbetet mellan alla berörda 
institutioner, både inom och utom akademin, utvecklas och fördjupas.  

 
4. Särskild vikt fästs vid lärarutbildningens regionala tillgänglighet. Utbudet av studier 

via det virtuella universitetet utvecklas.  
 

5. Den grundläggande utbildningen skall ses som en helhet. Den tidigare så tydliga 
klyftan mellan klass- och ämneslärare krymper vilket ökar behovet av såväl en 
omvärdering av lärarutbildningarnas struktur och innehåll som en tydligare 
ämnesprofilering i klasslärarstudierna. Lärarstuderande bereds ökade möjligheter att 
studera behörighetsgivande biämnen inom magisterexamen.  

 
6. Ämnesstuderande ges ökade möjligheter att välja lärarinriktning under olika skeden av 

studietiden. De pedagogiska grundstudierna bör betona yrkesidentitet och praktik-
formerna utvecklas.  

 
7. Vasa övningsskola, som utgör en del av Åbo Akademis pedagogiska fakultet, har en 

på svenskt håll omfattande sakkunskap i handledning av lärarstuderande. 
Utbildningspraktik inom de olika utbildningsprogrammen är en väsentlig del av 
skolans verksamhet och handledning av utbildningspraktiken är en betydelsefull del av 
lärarutbildningen. Vasa övningsskola utarbetar för sin del en strategi för hur den 
handledningskompetens som byggts upp skall tas tillvara och utvecklas. 
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4.2. Förslag till åtgärder  
 
Rekrytering och antagning  

 
1. I syfte att öka intresset för läraryrket utarbetar Åbo Akademi tillsammans med 

företrädare för andra universitet informationsmaterial som sprids såväl till studerande 
vid gymnasier och ämnesinstitutioner som till nyckelgrupper inom och utom 
universiteten. Åbo Akademi ställer för sin del resurser till förfogande för ändamålet. 

 
2. Antagning till lärarutbildningen anordnas fortsättningsvis vid pedagogiska fakultetens 

verksamhetspunkter i Vasa, Jakobstad och Helsingfors. Antagning för ämneslärare 
anordnas från år 2003 även i Åbo. Då utbildningar utlokaliseras anordnas 
antagningsprov på den aktuella utbildningsorten i enlighet med behoven. 

 
3. Antagningsmodellerna utvecklas så att de bättre än hittills beaktar den sökandes 

tidigare arbetserfarenhet. Syftet är att attrahera nya grupper av sökande från 
samhällslivets olika områden och att underlätta övergången från andra yrken till 
läraryrket. 

 
4. Ämnesfakulteterna har ett gemensamt ansvar för rekryteringen av studerande till 

lärarutbildning. Samarbetet mellan ämnesfakulteterna skall därför förbättras och 
utvecklas. 

 
 
Innehållet i studierna 

 
5. Innehållet i utbildningarnas undervisningsplaner bearbetas så att större helheter bildas 

och förändringarna i lärarens arbete beaktas. Ämnesstudier, didaktik och 
ämnesdidaktik integreras i högre grad än hittills. 

 
6. De pedagogiska studierna för lärare utvecklas så att de stöder lärarens färdigheter att 

arbeta på olika stadier. Grundstudierna i pedagogik bearbetas så att studierna såväl 
utvecklar en gemensam läraridentitet som beaktar studerandes huvudsakliga 
lärarinriktning. 

 
7. Tillräckligt med tid reserveras för praktik. Praktiken genomförs i syfte att genom en 

långvarig process utveckla lärarkompetensen och läraridentiteten. En breddning av 
praktikens innehåll eftersträvas. Tidigare erfarenhet av läraryrket eller andra yrken 
beaktas i uppläggningen av praktiken. 

 
 
Studiernas uppläggning 
 

8. Grundstudierna i pedagogik (15 sv) erbjuds förutom i Vasa och Jakobstad också i 
Helsingfors och Åbo samt erbjuds via fortbildningscentraler, sommaruniversitet och 
genom det virtuella universitetet.   
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9. En större regional spridning av praktiken eftersträvas. I syfte att upprätthålla en god 
kvalitet på handledningen intensifieras fortbildningen av handledande lärare. 

 
10. Lärarstuderandes vistelse i Vasa är viktig eftersom de kommer i kontakt med den 

sakkunskap och de pedagogiska miljöer som erbjuds endast där. Detta är av betydelse 
för den finlandssvenska läraridentiteten, kontakterna mellan olika lärarkategorier, 
terminologin och den didaktiska forskningen. Nödvändiga åtgärder vidtas för att 
minimera de praktiska och studiesociala problemen. 

 
 

Koordinering och samarbete 
 

11. I lärarutbildningsfrågor är Helsingfors universitet en viktig samarbetspart för Åbo 
Akademi. Samarbetet förstärks och byggs ut inom ramen för den samarbetsnämnd 
som tillsätts.  

 
12. Ämneslärarstudierna utvecklas genom ett närmare samarbete mellan akademins 

institution för lärarutbildning och ämnesinstitutioner vid Helsingfors universitet, 
Sibelius-Akademin, Konstindustriella högskolan och Jyväskylä universitet.  

 
13. Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi överlägger med universiteten i 

huvudstadsregionen om hur grundstudierna i pedagogik kan samordnas. 
 
14. Åbo Akademi inrättar med donationsmedel en professur i pedagogik, företrädesvis 

didaktik, med ansvar för pedagogiska fakultetens extra lärarutbildningar utlokaliserade 
till Helsingfors 

 
15. Akademin tillsätter en arbetsgrupp med företrädare för ämnesfakulteterna, 

pedagogiska fakulteten och Vasa övningsskola i syfte att dels ge ämnesstudierna ett 
för läraryrket bättre avpassat innehåll, dels för att finna flexibla lösningar för den 
ämnesdidaktiska delen av studierna och praktiken. 

 
 

Dimensioneringen av utbildningen fram till år 2010 
 
16. Prognostiseringen av lärarbehovet har visat sig vara en utomordentligt svår uppgift 

beroende på den stora mängden av variabler som påverkar behovet av lärare. 
Prognostiseringen bör därför vara fortgående så att man i tid kan vidta nödvändiga 
åtgärder. En ny genomgång av lärarbehovet i relation till examinationen görs under 
läsåret 2004-2005 

 
17. Det beräknade behovet av barnträdgårdslärare (pedagogie kandidater) tillgodoses 

genom en fortsatt antagning av studerande till grundutbildningen i Jakobstad på 
nuvarande nivå. Därtill kommer den grundutbildning som inleddes i januari 2002 i 
Helsingfors, kompletterande studier för ca 60 socialpedagoger och socionomer (yh) i 
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Åbo och Helsingfors under åren 2002 och 2003 samt kompletteringsstudier för ca 400 
barnträdgårdslärare med gammal examen under perioden 2002-2010. 

 
18. För klassundervisningen beräknas efterfrågan på lärare fram till 2010 kunna 

tillfredsställas med en antagning av lärarstuderande till den ordinarie lärarutbildningen 
i Vasa på nuvarande nivå fram till år 2005. Därtill slutförs de redan inledda 
behörighetsgivande utbildningarna i Helsingfors. Förutsatt att behov finns och 
finansiering erhålls, kan kompletterande utbildning för obehöriga lärare med 
klassundervisning anordnas 2004/2005 och utlokaliseras till Helsingfors. 

 
19. För att fylla behovet av specialklasslärare och speciallärare bibehåller pedagogiska 

fakulteten den nuvarande nivån på antagningen till grundutbildningen, ökar 
möjligheten för övriga lärarstuderande att studera minst 35 studieveckor specialpeda-
gogik samt intensifierar handledningen av de studerande. Kompletteringsutbildning 
för verksamma lärare i syfte att öka deras färdighet att undervisa synskadade och 
hörselskadade elever samt elever med utvecklingstörningar skall inledas under 2002. 
Då behov finns och finansiering erhålls anordnas behörighetsgivande studier i 
specialpedagogik för specifika målgrupper. 

 
20. Ämnesundervisning 

a) Lärare i huslig ekonomi. Den nuvarande nivån på antagningen till grundutbildning 
är tillräcklig för att täcka det behov som uppstår fram till 2010. Ansträngningar 
görs för att rätta till den skeva regionala fördelningen av de sökande. Möjligheten 
till behörighetsgivande studier i andra undervisningsämnen skall utökas för 
studerande med huslig ekonomi som huvudämne. 

b) Lärare i slöjd. Den nuvarande antagningen och utexamineringen av lärare med 
ämnesbehörighet i slöjdämnen torde motsvara behovet. En kartläggning av 
utbildningsbehovet görs inför antagningen till grundstudier i slöjdpedagogik år 
2003. Möjligheten till behörighetsgivande studier i andra undervisningsämnen 
skall utökas för studerande med slöjd som huvudämne. 

c) Ämnesstudier med lärarinriktning. Den oväntat stora ökningen av svenska elever 
under slutet av 1990-talet kommer att öka behovet av ämnesundervisning i 
högstadier och gymnasier samt inom yrkesundervisningen under decenniet. Ett 
större antal ämneslärare än den hittillsvarande utexamineringen krävs framför allt i 
engelska, finska, tyska, matematik och naturvetenskaper. Ökningen uppnås genom 
intensifierad information om ämnesläraryrket till blivande ämnesstuderande, 
övergång till ämnesläraryrket från andra yrken, kompletterande utbildning av 
partiellt behöriga samt behörighetsgivande biämnesstudier inom pedagogie 
magisterexamen. Pedagogiska fakulteten strävar till att erbjuda behörighetsgivande 
biämnesstudier i gymnastik i samarbete med Jyväskylä universitet och 
behörighetsgivande biämnesstudier i hälsokunskap i samarbete med samhälls- och 
vårdvetenskapliga fakulteten. För att trygga tillgången på behöriga lärare i musik 
och bildkonst skall diskussioner föras med Sibelius-Akademin och 
Konstindustriella högskolan.  

d) Pedagogiska studier för ämneslärare. Pedagogiska fakulteten erbjuder 
grundstudier och ämnesstudier i pedagogik i Vasa för alla svenskspråkiga 



 45 

ämnesstuderande med konstaterad lärarlämplighet och ämnesbehörighet. 
Grundstudier i pedagogik för ämneslärare anordnas även i Åbo, som öppen 
universitetsutbildning och i form av virtuella flerformsstudier. Pedagogiska 
fakulteten arrangerar under år 2003 pedagogiska studier för ämneslärare för en 
extra grupp på ca 20 ämnesstuderande. Studierna utlokaliseras till Helsingfors och 
det sker i samarbete med Helsingfors universitet. Ifall behov finns och finansiering 
erhålls, kan ytterligare extra utlokaliserade pedagogiska studier för ämneslärare 
anordnas 2005/2006. 

 
21. Yrkesinriktad undervisning 

a) Lärare i hälsovård. En grov uppskattning visar att det totala behovet av vårdlärare 
fram till 2010 torde vara ca 45 lärare. Den nuvarande nivån på utexamineringen är 
i underkant för att både täcka behovet av nya vårdlärare och höja behörighets-
nivån. De åtgärder som samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten vidtagit för att 
intensifiera antagningen och studietakten torde dock vara tillräckliga 

b) Pedagogiska studier för yrkeslärare. År 2002 utlokaliseras pedagogiska studier för 
yrkeslärare till yrkeshögskolan Sydväst med närstudieperioderna förlagda till Åbo. 
Med nuvarande resurser kan fakulteten anta endast 16 studerande till utbildningen. 
Behovet av pedagogiska studier för yrkeslärare kommer att vara mycket stort 
under hela decenniet. Därför bör sådana åtgärder vidtas som ökar utbildningens 
volym, exempelvis genom en större integration av pedagogiska studier för 
yrkeslärare och ämneslärare.  

 
22. Behovet av elev- och studiehandledare beräknas uppgå till ungefär 50 lärare under 

perioden 2002-2010. En till Helsingforstrakten utlokaliserad elev- och studiehand-
ledarutbildning skall inledas under år 2002. Därutöver föreslås ytterligare att en 
utlokaliserad utbildning för ca 16 studerande anordnas år 2005/2006 ifall behov finns 
och finansiering erhålls.   
För att utöka studerandes möjligheter att uppnå en bredare ämnesbehörighet inom 
pedagogie magisterexamen, förslås att biämnesstudier i elev- och studiehandledning 
anordnas vid pedagogiska fakulteten för 10 lärarstuderande vartannat år från och med 
år 2003.  

 
23. Rektorsutbildningen bör ordnas fortsättningsvis främst som fortbildning för 

verksamma lärare. Studier i undervisningsförvaltning och ledarskap för rektorsupp-
gifter föreslås dock kunna ingå som ett biämnesalternativ inom den grundläggande ut-
bildningen för lärarstuderande som har tillräcklig erfarenhet av lärararbete och har 
avlagt behörighetsgivande 35 studieveckor pedagogiska studier för lärare.  

 
24. Behovet av trafiklärare i Svenskfinland är begränsat till 2-3 per år. Därför borde 

utbildning kunna anordnas ungefär vart femte år för att tillgodose behovet. Följande 
utbildning förslås inledas år 2006 med 10-12 studerande. 
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4.3 Lärarutbildningen - en gemensam angelägenhet 
 
Strategigruppen vill avslutningsvis framhålla att lärarutbildningen i högsta grad är en 
gemensam angelägenhet inte bara för universitet och högskolor, utan också för statliga och 
kommunala beslutsfattare, lärarfacket, de finlandssvenska medierna och fonderna samt 
allmänheten. Underskottet på lärare i huvudstadsregionen kan inte utbildas bort. Det 
förutsätter politiska beslut och åtgärder rörande lärarlöner, bostadsförhållanden, 
skolfastigheter, stödtjänster mm., åtgärder som universiteten inte kan vidta. Till universitetens 
ansvar och intresse hör däremot att utbilda välkvalificerade lärare, eftersom den 
grundläggande utbildning skolväsendet ger utgör den grund på vilken all högre utbildning och 
forskning skall bygga. 
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Tjänstesituationen bland klasslärare läsåret 2001-2002 
 
 Ordinarie Ordinarie Oklara Interimistiska Interimistiska 
 inrättade innehavare  behöriga obehöriga 
 tjänster 
Nyland 447 385 8 5 49 
Åboland 103   98 1 -   4 
Åland   73   69 - 1   3 
Österbotten 416 409 2 4   1 
 Totalt                 1 039 961 11 10 57 
 
 
 
Klasslärarsituationen lå 2001-2002 (november/december) 
 
 Ordinarie Behöriga Obehöriga Oklara  
 i tjänst vikarier vikarier   
 
Nyland 315   6 54   10 
Åboland   85   5   4   4 
Åland   54   5   9   1 
Österbotten 356 33 14   6 
totalt 810 49 81 21 
 
 
 
 
Timlärare i huvudsyssla i lågstadiet med klass eller med undervisning  
i flera ämnen läsåret 2001-2002 
 

 
 
 
 
Timlärare i bisyssla i lågstadiet  läsåret 2001-2002 

 

Behöriga Obehöriga Oklara Totalt
Nyland 6 57 1 64
Åboland 6 4 10
Åland 7 6 13
Österbotten 80 14 94

99 81 1 181  

Behöriga Obehöriga Totalt Antal underv.timmar Obekant antal timmar för X antal lärare
Nyland 5 35 40 174,5
Åboland 7 7 46
Åland 11 11 61 3
Österbotten 6 26 32 179

11 79 90 460,5 3
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Tjänstesituationen bland speciallärare läsåret 2001-2002 
 
 Ordinarie Ordinarie Oklara Interimistiska Interimistiska 
 inrättade innehavare  behöriga obehöriga 
 tjänster 
 
Nyland   47   39 2 - 6 
Åboland   12     9 1 - 2 
Åland     8     8 - - - 
Österbotten   56   53 2 1 - 
totalt 123 109 5 1 8 
 
 
 
Speciallärarsituationen lå 2001-2002 (november/december) 
 
 
 Ordinarie Behöriga Obehöriga Oklara  
 i tjänst vikarier vikarier   
 
Nyland 33 1 2 2 
Åboland   9 - - - 
Åland   8 - - - 
Österbotten 50 2 2 - 
 100 3 4 2 
 
 
Tjänstesituationen bland specialklasslärare läsåret 2001-2002 
 
 Ordinarie Ordinarie Oklara Interimistiska Interimistiska 
 inrättade innehavare  behöriga obehöriga 
 tjänster 
 
Nyland 35 19 4 1 11 
Åboland   5   4 1 - - 
Åland   3   3 - - -  
Österbotten 24 19 5 - - 
totalt 67 45 10 1 11 
 
 
Specialklasslärarsituationen lå 2001-2002 (november/december) 
 
 Ordinarie Behöriga Obehöriga   
 i tjänst vikarier vikarier   
 
Nyland 10 - 9  
Åboland   4 - -  
Åland   3 - -  
Österbotten 19 - -  
Totalt 36 1 11  
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Tjänstesituationen bland ämneslärare läsåret 2001-2002 
 
 Ordinarie Ordinarie Oklara Interimistiska Interimistiska 
 inrättade innehavare  behöriga obehöriga 
 tjänster 
 (interimistiska tjänster) 
 
Nyland 475 441 2 8 24 
Åboland 111 (+1)   99 1 5   7 
Åland   72 (+2)   64 - 1   9 
Österbotten 377 (+3) 372 - 1 (+2)   4 (+1) 
 1035 (+6) 976 3 15 (+2) 44 (+1) 
 
 
 
Ämneslärarsituationen lå 2001-2002 (november/december) 
 
 Ordinarie Behöriga Obehöriga Oklara  
 i tjänst vikarier vikarier   
 
Nyland 411   9 20 1 
Åboland   90   6   5 - 
Åland   56   3   4 1 
Österbotten 343 15 16 -  
 900 33 45 2 
 
 
 
Inrättade ämneslärartjänster som saknar ordinarie tjänsteinnehavare  
fördelade ämnesvis (interimistiska tjänster anges inom parentes) 
 
 ma mo mu re fi sthl ts en fy/ke gy tx 
 
Nyland 4 (+1) 1 2 1 3  5 1 (+1) 1 4 1 1 
Åboland 5 - - 1 -  1 -  - - - -  
Åland 3 1 (+1) 1 - 1  1 -  - - - - 
Österbotten 2 1 1 (1) -  - -  - - - - 
                            14 (+1)   3 (+1) 4    2 (+1) 4  7      1 (+2)  1 4 1 1  
 
 
 
Timlärare i huvudsyssla (ämnesundervisning) lå 2001-2002 
 
 Behöriga  Obehöriga Totalt 
 
Nyland   44   76 120 
Åboland   28   19   47 
Åland   10   11   21 
Österbotten   62   30   92 
 144 136 280 
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Obehöriga timlärare i huvudsyssla fördelade ämnesvis lå 2001-2002 
 
 gy mo mu data re te ma hi fi bi sthl tx ts en huek fy/ke ge fra udda/. Ty 

allm  
Nyland 6 4 4 6 3 2 12 4 8 4 3 2 4 5 2 2 - 1 2 2 
Åboland 3 - 4 - 1 3 1 - - 1 - - 2 1 1 1 1 - - - 
Åland - - 1 1 - - 2 - - 3 - - - 1 - - - - 3 - 
Österb. 2 2 5 2 2 2 2 3 2 3 2 1 - 1 - - - - 1 - 
 11 6 14 9 6 7 17 7 10 11 5 3 6 8 3 3 1 1 6 2 
 
 
 
Timlärare i bisyssla (ämnesundervisning) lå 2001-2002 
 
 Behöriga  Obehöriga Antal timmar 
   (åvh) 
Nyland 22 65 508 
Åboland   6 10   84 
Åland -   9   47 
Österbotten 15 25 170 
 43 109 809 
 
 
 
Obehöriga vikarier (för ämneslärare) fördelade ämnesvis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mo* mu gy eng fi bildk fy/ke**ma tx biol. hi sthl re fra
Nyland 5* 1 3 1 3 2 1 2 2 15
Åboland 1 1 1 1 1 5
Åland 2 1 1 4
Österbotten 2 1 2** 1 2 1 2 2** 1 1 1 12

10 2 6 3 5 4 1 5 2 3 1 1 1 1 45

* varav 2 av de oklara fallen med ordinarie
** varav 1 av de oklara fallen med ordinarie  
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Åldersstruktur (födelseår) för ordinarie anställda lektorer i matematik 

 
 
Åldersstruktur (födelseår) för ordinarie anställda lektorer i fysik och kemi  

 
 
Åldersstruktur (födelseår) för ordinarie anställda lektorer i finska 

 
 
Åldersstruktur (födelseår) för ordinarie anställda lektorer i engelska 
 

 
 
Åldersstruktur (födelseår) för ordinarie anställda lektorer i modersmål 
 

 

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1951-1959 1960-1969 1970-1976
Nyland 1 2 2 4 5 4 1 4 4 2 23 10 9 71
Åboland 1 1 7 4 2 15
Åland 1 1 1 7 3 13
Österbotten 1 2 3 3 2 2 3 6 3 1 24 11 9 70

2 4 5 5 6 8 7 8 4 7 4 61 28 20 169 

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1951-1959 1960-1969 1970-1975
Nyland 1 1 1 1 1 1 4 1 2 13
Åboland 1 1 2
Åland 1 1
Österbotten 1 2 1 2 5 1 12

1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 7 6 3 28  

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 501951-1959 1960-1969 1970-1976
Nyland 2 2 1 1 1 1 2 1 9 13 6 39
Åboland 1 2 3 4 1 11
Åland 1 1 1 1 5 1 1 11
Österbotten 1 1 1 3 2 1 1 12 19 1 42

1 3 1 4 2 3 3 2 1 3 1 2 2 29 37 9 103 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 501951-1959 1960-1969 1970-1974
Nyland 1 2 1 2 4 6 1 2 5 6 9 6 45
Åboland 1 2 1 2 2 4 1 13
Åland 1 2 1 1 5
Österbotten 1 1 1 3 1 3 2 1 2 13 12 2 42

3 2 1 1 2 7 9 2 5 6 6 2 23 26 10 105 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1951-1959 1960-1969 1970-1975
Nyland 1 1 2 2 1 2 1 3 8 23 6 50
Åboland 1 1 7 2 1 12
Åland 1 1 1 2 1 6
Österbotten 1 1 1 2 2 1 1 2 20 9 2 42

2 1 2 1 5 5 1 3 3 2 3 36 36 10 110 
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Åldersstruktur (födelseår) för ordinarie anställda lektorer i bilogi och geografi 

 
 
Åldersstruktur (födelseår) för ordinarie anställda lektorer i historia 

 
 
Åldersstruktur (födelseår) för ordinarie anställda lektorer i musik 

 
 
Åldersstruktur (födelseår) för ordinarie anställda lektorer i bildkonst 

 
 
Åldersstruktur (födelseår) för ordinarie anställda lektorer i gymnastik 

 
 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 501951-1959 1960-1969 1970-1974
Nyland 1 2 2 3 1 2 3 7 7 4 32
Åboland 1 1 4 6
Åland 1 1 1 1 4
Österbotten 2 3 1 3 1 2 2 1 12 1 1 29

2 2 1 5 3 4 4 3 3 2 4 24 8 6 71 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 501951-1959 1960-1969 1970-1974
Nyland 1 2 1 2 1 1 1 9 9 3 30
Åboland 1 4 5
Åland 1 1 1 1 4
Österbotten 1 1 2 1 8 12 25

1 2 2 2 2 2 2 2 19 26 4 64 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 501951-1959 1960-1969 1970-1974
Nyland 1 1 1 1 6 1 11
Åboland
Åland
Österbotten 1 2 2 5

1 1 1 2 8 3 16 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 501951-1959 1960-1969 1970-1974
Nyland 1 1 4 9 2 17
Åboland 1 1 2
Åland 1 1 2
Österbotten 2 1 1 1 5 1 11

3 1 1 1 1 6 15 4 32 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 501951-19591960-19691970-1974
Nyland 1 1 1 2 1 2 1 4 8 7 28
Åboland 1 1 1 1 1 5
Åland 1 1 2 2 6
Österbotten 1 1 1 8 8 3 22

2 2 1 1 2 1 1 4 3 12 19 13 61 
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Åldersstruktur (födelseår) för ordinarie anställda lektorer i studiehandledning                                                                                                                                          

 
 
Åldersstruktur (födelseår) för ordinarie anställda lektorer i tyska 

 
 
Åldersstruktur (födelseår) för ordinarie anställda lektorer i franska 
 

 
 
Åldersstruktur (födelseår) för ordinarie anställda lektorer i religion 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1951-1959 1960-1969 1970-1974

Nyland 1 1 1 2 1 6 5 17
Åboland 1 1 2 4
Åland 1 1 1 3
Österbotten 2 2 1 1 1 4 3 14

1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 13 8 38 

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 501951-1959 1960-1969 1970-1974
Nyland 1 2 2 2 7 14
Åboland 1 2 3
Åland 1 1 2
Österbotten 1 1 1 1 1 1 2 3 11

1 1 1 1 3 2 1 1 1 6 9 3 30 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 501951-1959 1960-1969 1970-1974
Nyland 2 3 1 3 1 10
Åboland 1 1 2
Åland 2 1 3
Österbotten 1 1 1 1 2 1 7

1 1 2 1 3 2 1 2 6 3 22 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 501951-1959 1960-1969 1970-1974
Nyland 1 1 1 1 3 6 1 14
Åboland 2 2 4
Åland 1 1 2
Österbotten 1 2 2 7 1 13

1 2 1 2 3 11 9 4 33 
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Uppgifter saknas i kartläggningen enligt följande: 
 
 Lågstadier Högstadier Gymnasier Specialskolor 
 
Nyland: 16 1 1 3 
Åland 3 2 - - 
Åboland - - - - 
Österbotten 3 2 - -                                  
Skolor totalt: 22 5 1 3 
Lärare totalt: 100-105 (klasslärare)    80-85 (ämneslärare)    5-10 (speciallärare)   

5-10 (specialklasslärare) 
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