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Information om fortsatt handläggning av examenstillstånd för
ämneslärarexamen
Högskoleverket fattade den 18 januari beslut om tillstånd att utfärda
ämneslärarexamen för arbete i grundskolans årskurs 7–9 respektive
gymnasieskolan. Besluten innebar att endast två lärosäten helt fick avslag på sina
ansökningar med inriktning mot årskurs 7–9. Däremot fick de flesta lärosäten
avslag när det gäller att utfärda ämneslärarexamen i åtminstone något eller några av
de sökta ämnena.
På Högskoleverket har vi full insikt i de konsekvenser som ett avslag kan
innebära för ett lärosäte och för en region. Vi är också klara över att processen –
från utredning, proposition, riksdagsbeslut till ansökan om examenstillstånd – har
bedrivits under stor tidspress. Efter underhandskontakter med
utbildningsdepartementet vill vi bidra till att lösa uppkomna problem genom att
genomföra en extra prövning under komprimerad tid. Observera att prövningen
endast gäller förnyade ansökningar för de examina, inriktningar och ämnen som
lärosätena ansökte om tillstånd för i juni 2010 och har fått avslag för i januari
2011. Prövningen kommer att ske med samma metodik och enligt samma krav
som vid ordinarie prövningar av examenstillstånd. För att underlätta arbetet
kommer Högskoleverket dock att utgå från redan inskickade och bedömda
underlag beträffande de aspekter som bedömts vara tillfredsställande. Detta
innebär att den nya prövningen kan fokusera på de aspekter som i den tidigare
prövningen bedömdes som otillfredsställande. Kraven kommer dock att vara
desamma som vid den föregående prövningen.
En extra bedömningsomgång kommer att ställa höga krav på lärosätena att
arbeta skyndsamt. Därför bör lärosätena överväga om de brister som påtalats i
Högskoleverkets beslut är av sådan karaktär att de kan ha åtgärdats i en ny ansökan
kort tid efter föregående ansökan.
Följande tidsplan gäller: Lärosäten, som lämnar ansökan om examenstillstånd
för ämneslärarexamen senast den 1 mars 2011 ska bedömas av Högskoleverket så
att beslut rörande ämneslärarexamen kan fattas senast 18 oktober 2011. Om det

kommer in ett oväntat stort antal nya ansökningar kommer Högskoleverket att
prioritera sitt arbete efter högskolelagens 1 kap 13 § där det anges att ”det i ett
rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att examina får utfärdas”.
Samma anvisningar för ansökan om examenstillstånd som gällt i den nu aktuella
ansökningsomgången gäller även den extra ansökningsomgången med ansökan den
1 mars 2011. Kompletterande anvisningar kommer att utfärdas i slutet av januari
2011.
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