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ANVISNINGAR GÄLLANDE ANPASSNINGSPERIOD FÖR LÄRARE MED SVENSK GRUNDLÄRAREXAMEN 

AVSEDD FÖR UNDERVISNING I ÅRSKURS F–3 ELLER 4–6 

Vid erkännande av yrkeskvalifikationer kan landskapsregeringen kräva att sökanden genomgår ett 

lämplighetsprov eller slutför en anpassningsperiod om innehållet i sökandens utbildning väsentligt 

avviker från den utbildning som krävs. 

En svensk grundlärarexamen avsedd för undervisning i årskurs F–3 eller 4–6 avviker enligt 

landskapsregeringens bedömning väsentligt från den utbildning som krävs för klasslärare enligt 

förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998), 

tillämplig genom grundskoleförordningen (1995:95) för landskapet Åland. Detta innebär som 

huvudregel att landskapsregeringen i ett villkorligt beslut om erkännande kräver att en sökande som 

avlagt svensk grundlärarexamen genomgår ett lämplighetsprov eller slutför en anpassningsperiod. 

Innan kompensationsåtgärder krävs ska landskapsregeringen kontrollera om de kunskaper som 

sökanden förvärvat genom yrkesverksamhet eller livslångt lärande, och som formellt godkänts för 

detta ändamål av ett relevant organ är sådana att de helt eller delvis täcker den väsentliga avvikelse i 

innehållet mellan sökandens utbildning och den utbildning som krävs (LL 2017:22 6§).  

Med livslångt lärande avses all allmän utbildning, yrkesutbildning, icke formell utbildning och 

informellt lärande som sker genom livet och som leder till ökade kunskaper och färdigheter och ökad 

kompetens, som kan innehålla yrkesetik (Yrkeskvalifikationsdirektivet artikel 3.1 l). 

Om sökanden har avlagt enbart svensk grundlärarexamen följer landskapsregeringen nedanstående 

riktlinjer vid utformningen av anpassningsperioden.  

- Anpassningsperioden ska utföras tillsammans med en behörig klasslärare. Sökanden får inte 

ensam ansvara för undervisningen.   

- Anpassningsperioden kan vara oavlönad. 

- Anpassningsperioden ska omfatta minst 10 veckotimmar i svenska och/eller matematik och 

pågå under två terminer inom allmän undervisning.  

- I anpassningsperioden ska ingå planering, genomförande av undervisning och bedömning 

tillsammans med handledande behörig klasslärare. 

- Under anpassningsperiodens gång ska sökanden få återkoppling på sin utveckling i den 

förmåga och kunskap som krävs för att utöva yrket i samråd med handledare och rektor.  

- Anpassningsperioden ska utföras i någon av årskurserna 4–6 om sökanden har en examen 

avsedd för undervisning i årskurs F–3, och vice versa.   

Efter fullgjord anpassningsperiod ska den förmåga och den kunskap som krävs för utövande av ett 

yrke visas med ett intyg som utfärdats av arbetsgivaren eller den övervakande yrkesutövaren 

(2017:22 7§).  

Intyget ska även visa att kraven i det villkorliga beslutet uppfyllts och särskilt innehålla information 

om undervisningens omfattning och innehåll samt om i vilken årskurs och i vilka ämnen sökanden 

undervisat. 

Anvisningen gäller för ansökningar om erkännande av yrkeskvalifikationer efter den 1.1.2019.  


