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Samarbete kring professionsprogrammet
Professionsprogramfor larare och rektorer har behandlats i flera olika
betiinkanden, bland annat i Skolkommissionensslutbetankande! samti

betéinkandenfran utredningarna Battre skola genommerattraktiva
skolprofessioner’, Skolmyndighetsutredningen’ och nusenasti En merlikvardig
skola*. Utredningarna lamnarférvisso manga fragor obesvaradenardet giller de
olika parternas roller, men vikten av en nara samverkan mellan f6retradare for
professionen, skolhuvudman, universitet och hégskolor samt skolmyndigheter,
betonas som avgérande forlarares och rektorers langsiktiga professionsutveckling
ochfor att stérka yrkenas attraktionskraft. Som en forberedelse for en sadan
samverkan har Skolverket och SUHFinlett en dialog kring ett antal gemensamma
utgangspunkterfor professionsprogrammet, med fokus pa larare. De
gemensamma utgangspunkterna listas och beskrivs nedan.
-

Ett ramverk for samverkan borupprattas
Ett nationellt rad och regionala rad bérinrattas
Professionsprogrammets kompetensnivaer bér kopplastill den
akademiska karriarstrukturen
Larares undervisningsskicklighet bor sta 1 centrum
Examensmalen i de grundliggande lararutbildningarna bé6rses éver
Faktorer for kvalitet och likvardighet bér beaktas

Ett ramverk for samverkan bor upprattas
Ett professionsprogram som kombinerar akademiska meriter och dokumenterad
yrkesskicklighet behover omgardas av en organisatorisk struktur som kan skapa
systematik i bedémningaravlarares meriter och kompetens (sadana
organisatoriska strukturer skisseras 1 SOU 2018:17 och 2018:41).
Professionsprogrammet maste bygga pa en nara samverkan mellan
' SOU 2017:35 Samling for skolan. Nationell strategi for kunskap och likwardighet
2 SOU 2018:17 Med undervisningsskicklighet icentrum. Ett ramverk for larares och rektorers
professionella_utveckling

3 SOU 2018:41 Statliga skolmyndigheter. For elever och barn i en battre skola
4 SOU2020:24 En met likvardig skola — minskad skolsegregation och férbattradresurstilldelning
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skolprofessionerna, skolhuvudmannen,larosatena och skolmyndigheterna. Darfor
behéverdet ocksa finnasett nationellt ramverk som reglerar samverkan mellan
parterna i professionsprogrammet. Ramverket bérreglera vilket ansvarolika
parter har, och ett nationellt samverkansavtal mellan dessa parter bor upprattas.
Det nationella samverkansavtalet kompletteras med regionala avtal som
konkretiserar hur parterna samverkarpa regional niva.
Ett ramverk for samverkan ska inte uteslutande handla om
professionsprogrammet utan om samverkan mellan dessa parter pa ett mer
dvergripande plan daraven fragor som har baring pa samverkan kring
grundlaggandelararutbildning, lérarstudenters VFU, och praktiknara
skolforskning kan hanteras.

Ett nationellt rad och regionala rad bor inrattas
Foratt systemet ska vara legitimt och likvardigt och foratt det inte ska uppsta
alltfor manga olika bedémningspraktiker bor ett partsammansattnationellt rad for
bed6émning och erkannande av kompetens inrattas. | radet bor foretradare for
skolprofessionerna, skolhuvudmannen,larositena och skolmyndigheterna inga.
Utoverdet nationella radet bér éven regionala partsammansatta rad upprattas. De
regionala raden ansvarar for bedémning och erkannande av kompetensi regionen
ochforatt synligg6ra och méta lokala behovochforutsattningar. De regionala
bedémningsraden bér verka under 6verinseende av det nationella radet.
En viktig uppgift for det nationella radet borvara att bidra med riktlinjer och
underlag for de analyser som gérs pa lokal och regional niva av vilka behov som
finns av fortbildning och kompetensutveckling® samt laémnaforslag pa relevanta
insatser baserade pa vetenskap och beprévaderfarenhet.

Professionsprogrammets kompetensnivaer bor kopplastill den
akademiska karriarstrukturen
Enstor del av den kompetensutveckling somlaérare och rektorer genomgar inom
ramen for professionsprogrammetkan medférdel besta av hégskolekurser som
ger akademiska poing. Detfinns ett varde i att professionsprogrammet knytstill
den befintliga akademiskakarriarstrukturen med nivaerna kandidat, magister,
master, licentiat och doktorda det ar en valetablerad struktur med legitimitet1
utbildningsvasendet. Genomatt efter den grundlaggandelararutbildningen
meritera sig akademiskt, kan enlérare kvalificera sig for de olika
kompetensnivaernai professionsprogrammet. Nivaerna maste byggapa tydliga,
transparenta, nationellt reglerade kriterier som beskriver vilka kompetenseren

5 Med Aompetensutveckling avses har inte bara formella studier, utanallt det lirande som bidrartill att en
anstalld utvecklas inomsin yrkesroll. Medfortbildaing avses en formell vidareutbildning.
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larare ska ha fr att avancera. Kompetensnivaerna ska vara sammankopplade med
karriarlararsystemet.
Att professionsprogrammet knytstill den akademiska karriarstrukturen betyder
emellertid inte att formella akademiska meriteri form av hégskolepoang och
examina ska vara det endasattet for en larare att géra karriaér. Dokumenterad
undervisningsskicklighet ska véga tungt som grund for avancemangi karriaren
(se nedan). Ledning av kollegialt skolutvecklingsarbete och medverkan1
forskningsprojekt ar ocksa exempel pa meriter som bérvagasin.

Larares undervisningsskicklighet bor sta i centrum
Denenskilt viktigaste faktorn for barn och elevers utveckling och larande ar
larares undervisningsskicklighet. Vanligen beskrivs undervisningsskickligheti
termer av Gmneskompetens, didaktisk kompetens och relationell kompetens. Inom
professionsprogrammet bér utrymmegesfor alla former av kompetensutveckling
somkanbidratill att starka larares undervisningsskicklighet. Det innebar saval
formell utbildning i form av universitetskurser som olika formerav kollegialt
larande och andra lokala, nationella och internationella kompetens- och
skolutvecklingsinsatser, exempelvis de nationella skolutvecklingsprogrammen
(NSP), de riktade insatser som Skolverket erbjuder huvudmannen samt
mdjligheten till kompetensutveckling inom Europa via Erasmus-+. Foratt larares
samlade meriter och kompetenser ska kunna dokumenteras, kravs en form av
portfolio, exempelvis Europass-CV, den europeiska standarden som EU:s
ministerrad rekommenderar. Portfoliosystemet kan ocksa bygga pa
hdgskolesektorns erfarenheter av att bedéma och beforska
undervisningsskicklighet. Det krivs aven en reglering av vad portfolion kan
innehalla.

Examensmalen i de grundlaggande lararutbildningarna bor ses
Over
Inforandetavett professionsprogramger goda forutsattningar for en Okad
systematik i lérares utbildning och kompetensutveckling efter den grundlaggande
lararexamen. Darmed aktualiserar professionsprogrammet ocksa fragan om hur
utbildningsinnehall ska fordelas mellan de grundlaggande lararutbildningarna och
den fortbildning somskeri yrkeslivet. Lararutbildningarna ar maltyngda och
praglade avstofftringsel som i forlangningenriskeraratt forsvara noddvandig
fordjupning avcentrala kunskaper, fardigheter och formagorhos lararstudenterna.
Det vore darfor 6nskvart attman i samband med inférandet av
professionsprogrammet minskade antalet examensmal pa de grundlaggande
lararutbildningarna och istallet hittade former foratt inkludera vissa examensmal 1
professionsprogrammet. Flera myndigheter inomutbildningsomradet skulle kunna
involveras i detta arbete, daribland Skolverket.
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Faktorer for kvalitet och likvardighet bor beaktas
Infor ett kommandenationellt kvalitetssystem har regeringen efterfragat
avgorande faktorerfOratt uppna hog kvalitet och likvardighet i skolvasendet och
som bedémsvara centrala for en effektiv skolutveckling®. Tio faktorerharlyfts
fram somviktiga underlag i en framtida dialog mellan stat och huvudman. Flera
av faktorernahar stor baring pa fragor som ror kompetens, kapacitetsbyggande
och systematiskt kvalitetsarbete och bér, tillsammans med fokuset pa
undervisningsskicklighet, ligga till grund for utformningen avinnehallet1
professionsprogrammenforlarare och rektorer:
1.

Tydligg6ra roll- och ansvarsférdelning samt skapa samsyn kring uppdrag och

2.

mal
Skapa ett fortroendefullt klimat mellan och pa alla nivaer inom organisationen

3.

Verka for ett valfungerande systematiskt kvalitetsarbete som omfattar
samtliga verksamheter
Verka for ett skolutvecklingsarbete som fokuserar pa undervisningens kvalitet

5.

Skapa en organisation och kultur somfraémjar kompetensbyggande, kunskap
och lérande

6.

Arbeta medett tydligt ledarskap pa alla nivaer
Arbeta systematiskt och langsiktigt medatt sakra kompetensf6rsOrjningen

8.

Verka foratt alla barns och elevers behovav ledning, stimulans och stod

9.

fangas upptidigt och tillgodoses
Verka for ett systematiskt och uthalligt halsoframjande och forebyggande

arbete som omfattar hela verksamheten
10. Genomfoéra en kompensatorisk resursférdelning och andra kompensatoriska
insatser for att uppvaga skillnader mellan och inom verksamheteri syfte att
framja likvardighet
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Ordf. SUHF:s expertgrupp for
lararutbildning

6 T ett uppdragtill skolmyndigheterna med utgangspunkt i Skolkommissionens betinkanden Samling for
skolan — Nationella malsattningar och utvecklingsomraden for kunskap ochlikvardighet och Samling
for skolan — Nationell strategi for kunskap ochlikvardighet.

