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13,5 prosent av lærerne er ufaglærte  
  
– Nå er det på tide at regjeringen gjør noe med denne 
utdanningspolitiske skandalen i grunnskolen, sier forbundssekretær 
Geir Allan Stava i Skolenes landsforbund. 
 
Statistisk sentralbyrå (SSB) har publisert tall som viser at 5.641 lærere i grunnskolen har 
videregående utdanning eller lavere. Det utgjør 7,6 prosent av alle lærerne. Samme statistikk 
viser at antall lærere med universitets-/høgskoleutdanning på høyere- og lavere nivå – uten 
pedagogisk utdanning – utgjør 4.380, altså 5,9 prosent. Til sammen utgjør dette 10.021 
ufaglærte, som tilsvarer 13,5 prosent av ansatte lærere i grunnskolen. 
 
– Tallene fra SSB gjelder for 2017, men vi har ingen grunn til å tro at de er vesentlig endret det 
siste året. Skolenes landsforbund har gjentatte ganger advart regjeringen og stortingsflertallet 
om at dette ville bli resultatet av deres politikk. Dessverre fikk vi rett. Men nå er det på tide å 
gjøre noe med lærerkrisen, sier forbundssekretær Geir Allan Stava. 
 
Skolenes landsforbund har følgende forslag for å få bukt med lærermangelen:  
 

• Høyere lønn 
• Utdanne de ikke-kvalifiserte som allerede er i skolen 
• Senke gjennomsnittskravet for å komme inn på lærerutdanningen 
• Fjerne kravet om 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen  
• Fjerne kravet om obligatorisk masterutdanning 
• Omgjøre vedtaket om tilbakevirkende kraft, den såkalte avskiltingen av lærere 
• Lovfeste retten til kvalifiserte lærere 

 
– I alle andre yrker er det selvsagt at høyere lønn virker rekrutterende. Vi har ingen grunn til å 
tro at det er annerledes i læreryrket, understreker Geir Allan Stava.  
 
Mange av de såkalte ufaglærte i skolen mangler kanskje bare noen få studiepoeng på å få full 
kompetanse, noen mangler litt mer. Et systematisk arbeid for å tilby disse en desentralisert 
allmennlærerutdanning er en opplagt vei å gå for å øke antallet faglærte, mener 
forbundssekretæren.  
 
– Skolenes landsforbund forventer at regjeringen tar denne utviklingen på alvor. Norsk skole 
tåler ikke lenger at det skal ris ideologiske kjepphester. Vi trenger ikke mer høyreideologi i 
skolen. Vi trenger noe som virker, sier Geir Allan Stava. 
 
Kontakt: 
Geir Allan Stava, forbundssekretær i Skolenes landsforbund, mobil: 926 49 079 
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