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Högskolan Dalarna ser med stor tillfredsställelse att regeringen remitterar ett förslag, vars 
kärna handlar om att öka förutsättningarna för professionsfördjupning för förskollärare, 
lärare och rektorer. Löpande kompetensutveckling och fortbildning är centrala 
komponenter i en skola som baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  
 
Högskolan Dalarna önskar framföra några reflektioner och kritiska synpunkter rörande 
promemorians förslag i förhållande till professionernas autonomi, strävan efter en 
likvärdig skola och beaktande av jämställdhetsperspektiv. 
 
Erfarenheter av professionsnära fortbildning och utvecklingsarbete 
Högskolan Dalarna är engagerad i ett proaktivt och effektivt arbete, bland annat för att 
garantera fortsatt kompetensutveckling för lärare. Detta arbete bedrivs långsiktigt, 
professionsnära och i förtroendefull samverkan med regionens skolhuvudmän. 
 
Denna samverkan har exempelvis resulterat i den arbetsintegrerade lärarutbildningen, 
som initierades av Högskolan Dalarna HT17 och som idag erbjuds i ett tjugotal varianter 
vid femton lärosäten. Den ursprungliga idén bakom den arbetsintegrerade lärar-
utbildningen bottnar i det önskemål som nyutexaminerade lärarstudenter från landets 
samtliga lärosäten uttrycker; behov av en högre grad av integrering av praktik och teori 
under utbildningstiden. 
 
Den arbetsintegrerade lärarutbildningen tog form efter samtal mellan VFU-handledare, 
lärare, rektorer, skolhuvudmän, fackliga representanter, studenter, högskolans lärar-
utbildare, samt forskare inom lärarutbildningsområdet. Intresset för denna utbildning 
skiljer sig från de reguljära programmen i form av ett högre söktryck, högre meritvärden 
hos de sökande och en högre andel sökande män.  
 
Ett annat exempel är Högskolan Dalarnas eftertraktade handledarutbildningar för exa-
minerade lärare som led i ett professionsstärkande program med tydlig och strukturerad 
utbildningsplan. Hittills har drygt 450 förskollärare och drygt 900 lärare gått handledar-
utbildning vid Högskolan Dalarna. 
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Dessa exempel är centrala för att belysa hur utveckling och fortbildning kan ske samtidigt 
som lärarprofessionen och yrkesstoltheten stärks, bland annat genom samverkan i 
utvecklingsarbetet. Vidare ser vi att lärarutbildningens attraktionskraft kan ökas utan att 
utbildningstiden förkortas eller att antalet undervisningsämnen minskas.  
 
Vi väljer att nämna detta inledningsvis för att visa hur ett decentraliserat, professionsnära 
arbete kan bedrivas på vetenskaplig grund och med utgångspunkt i beprövad erfarenhet, 
utan vare sig centraliserad överbyggnad eller långtgående politisk styrning.  
 
Professionernas autonomi 
Promemorian lämnar centrala frågor kring professionsprogrammets utformning 
obesvarade och därmed kvar att utreda. Det råd för professioner i skolväsendet som 
föreslås i promemorian ges därmed ett långtgående ansvar för professionsprogrammets 
utformning och implementering. Rådets företrädare förslås utses av regeringen.  
 
Högskolan Dalarna ser autonomi och inflytande som centrala utgångspunkter för att öka 
förutsättningarna för relevant professionsfördjupning för förskollärare, lärare och 
rektorer. Detta bör ske genom att professionerna tilldelas förtroende att utöva och 
utveckla sin kompetens, med utgångspunkt i lokala behov och förutsättningar. En sådan 
tillit ses inom professionsforskningen som en förutsättning för handlingsfrihet och 
professionella avgöranden. Avsaknaden av tillit riskerar att leda till djupgående negativa 
konsekvenser för professionernas engagemang, motivation och attraktivitet. 
 
Högskolan Dalarna noterar att det förslag som anförs i promemorian inte länkar samman 
det nationella professionsprogrammet med den regionala nivån. Detta riskerar att leda 
mot ett centraliserat professionsprogram som saknar en organisatorisk grund för 
kontinuerlig kunskapsinhämtning avseende regionala och lokala behov och 
förutsättningar. En sådan utveckling vore problematisk utifrån såväl möjligheten att 
utskilja relevant kompetensutvecklingsbehov som av legitimitetsskäl. 

Den centralstatliga överbyggnad och långtgående politiska styrning av professionerna 
som föreslås i promemorian riskerar paradoxalt nog att underminera den professionella 
autonomin, trots att intentionen är den motsatta. Högskolan Dalarna vill i det här 
sammanhanget framhålla vikten av att undvika detaljstyrning av professionerna via ett 
nationellt råd. Om ett nationellt råd inrättas bör dess främsta uppdrag vara att möjliggöra 
professionsutveckling genom satsningar som innebär att professionerna visas tillit. Det 
kan exempelvis handla om att överlåta åt förskollärare, lärare och rektorer på lokal nivå 
att identifiera behov och relevans rörande innehåll och form för kompetensutveckling 
och professionsfördjupning. Såväl forskning som beprövad erfarenhet visar att sådana 
behov kan skifta kraftigt. Högskolan Dalarna vill i det här sammanhanget framhålla 
vikten av god samverkan på lokal nivå mellan förskollärare, lärare, rektorer, regionala 
huvudmän och enskilda lärosäten för att säkerställa en skola som i framtiden baseras på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
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Som villkor för särskilt meriterad lärare anges ”/…/ en licentiat- eller doktorsexamen 
avseende ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till ett 
undervisningsämne inom skolväsendet eller inom det specialpedagogiska ämnes-
området”. I denna fråga föreslår Högskolan Dalarna att lärarna i stället tilldelas 
förtroende att själva välja kunskapsområde för kompetensutveckling med utgångspunkt 
i lokala behov och eget intresse – det är åter en grundläggande fråga om professionens 
autonomi. Högskolan Dalarna ser det som problematiskt att meritering villkoras till och 
begränsas av på förhand definierade kompetensområden; sådana avgöranden bör i stället 
överlåtas åt respektive profession att identifiera och besluta om. 

Högskolan Dalarna anser att promemorian i sin helhet går i en icke önskvärd riktning 
med förslag om att skapa hierarkier inom professionerna. Som promemorian 
uppmärksammar har förstelärarreformen i många avseenden skapat negativa 
konsekvenser för yrket och saknar legitimitet inom professionen. Reformen har också 
orsakat betydande merarbete för rektorer, samt varit kostsam. Att möjliggöra fortbildning 
och utvecklings-möjligheter för professionerna är lovvärt, men det saknas vetenskaplig 
grund för att inbördes hierarkier skulle utgöra en drivkraft i sammanhanget. Forskning 
visar däremot på vikten av möjlighet för individuellt och kollegialt ansvarstagande och 
självständighet - autonomi - som centrala faktorer för professionell motivation.  

Vidare vill Högskolan Dalarna framhålla att professionsprogrammet kommer att kräva 
koordineringsarbete för lärosätena på ett antal nivåer som inte diskuteras tillräckligt i 
promemorian. Det gäller framförallt samordning mellan lärosätena och Skolverket, 
mellan lärosätena och den regionala nivån och lärosätena sinsemellan. Högskolan 
Dalarna befarar att en sådan organisation blir kostsam och ineffektiv, samtidigt som den 
riskerar att utarma den professionella autonomin. 
 
Högskolan Dalarna vill i detta sammanhang betona vikten av att lärosätena ges 
betydande möjligheter att i samverkan med professionerna ta ansvar för utformningen 
och genomförandet av den kompetensutveckling som utgör promemorians kärna. I 
promemorian uttrycks visserligen att lärosätena troligen kommer att vara utförare av flera 
av de aktuella kompetensutvecklingsinsatserna, men detta framstår som en vag 
formulering i förhållande till såväl lärosätenas samlade kompetens som till lagstiftade 
ambitioner om en skola på vetenskaplig grund. 
 
Högskolan Dalarna noterar att de föreslagna bedömningsunderlagen för meritering ger 
utrymme för långtgående godtycklighet, bland annat då det saknas en objektiv metod för 
att bedöma undervisningsskicklighet. De kvantitativa bedömningsgrunderna, med 
hänvisning till antal undervisningsår, framstår som arbiträra samt orättvisa ur ett 
jämställdhetsperspektiv, vilket behandlas under egen rubrik nedan. 
 
Högskolan Dalarna ser det som helt nödvändigt att det denna gång blir formella meriter 
som ligger till grund för lärares meritering. 
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En likvärdig skola 
I promemorian föreslås att erfarenhet av undervisning vid skolor med särskilt svåra 
förutsättningar ska räknas som dubbelt meriterande. Högskolan Dalarna ser en risk i att 
användningen av sådana formuleringar bidrar till att ambitionen om en likvärdig skola 
urvattnas och att skolor stigmatiseras. 
 
För att stärka likvärdigheten och förutsättningarna för att erbjuda en utbildning av hög 
kvalitet överallt krävs andra utbildningspolitiska åtgärder, exempelvis genom kraftfull 
styrning mot en mer likvärdig elevrekrytering till landets skolor. 
 
Beaktande av jämställdhetsperspektiv 
I promemorians avsnitt 9.7 – Konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män 
finns följande skrivning: 
 

Att ett av villkoren för meritering är ett visst antal års undervisning kan därför 
leda till att det tar längre tid för kvinnliga lärare eller förskollärare att uppnå en 
viss meriteringsnivå än vad det gör för en manlig lärare eller förskollärare. Det 
föreslagna kravet på erfarenhet av undervisning är dock sakligt motiverat. (s. 93) 

 
Högskolan Dalarna ser det som helt nödvändigt med både en mer utförlig kon-
sekvensanalys på detta område och ett tydliggörande av de anförda sakskälen. 
Konsekvensanalysen bör exempelvis beakta kvinnors respektive mäns sjukskrivning 
under graviditetsmånaderna, sjukskrivning i samband med förlossning, uttag av föräldra-
ledighet samt omsorgsansvar för extra vårdkrävande barn där någon av föräldrarna 
erhåller vårdbidrag. Försäkringskassan har också uppmärksammat att en betydande 
riskökning för sjukfrånvaro för kvinnor ses två år efter andra barnets födelse vilket 
sannolikt sammanfaller med att båda föräldrarna då åter börjat förvärvsarbeta och att den 
dubbla arbetsbördan som kvinnor utför då blir som mest omfattande. Med dubbel 
arbetsbörda menas att kvinnan har ett huvudansvar för hem och familj samtidigt som hon 
förvärvsarbetar i hög utsträckning, vilket kan leda till ökad risk för sjukskrivning.  
 
Promemorians nuvarande utformning innebär att män gynnas systematiskt på en 
strukturell nivå för meritering. Högskolan Dalarna ser inte att promemorians förslag är 
förenligt med en jämställdhetspolitik som syftar till att ge män och kvinnor lika 
förutsättningar och villkor. 
 
 
Yttrandet har utarbetats av Madeleine Michaëlsson, proprefekt för utbildning vid 
Institutionen för lärarutbildning, Högskolan Dalarna, efter inhämtandet av synpunkter 
grundade på omfattande diskussioner om promemorian med undervisande personal samt 
forskare. 
 
 
HÖGSKOLAN DALARNA 
 
Martin Norsell 
rektor 
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