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2021-10-18 2021/1925  

Beslutande  Handläggare 

Rektor Therese Welén 

 Utbildningsdepartementet 

Universitets- och högskoleenheten 

u.remissvar@regeringskansliet.se 

 

Yttrande över promemorian ”Professionsprogram 
för rektorer, lärare och förskollärare” (2021/03373) 

Beslut 
Rektor beslutar att lämna yttrande enligt bilaga. 

Bakgrund 
Mälardalens högskola (MDH) har beretts tillfälle att lämna yttrande över 

promemorian Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare, 

U2021/00301.  

Yttrandet har beretts vid Akademin för utbildning, kultur och 

kommunikation där lärarutbildningen har sin hemvist. Ärendet har beretts 

av ämnes-, inriktnings- och programföreträdare för förskollärarprogrammet, 

grundlärarprogrammen, ämneslärarprogrammet, kompletterande 

pedagogisk utbildning, specialpedagog- och speciallärarprogrammen samt 

masterprogrammet i didaktik och av utbildningsledare.  

 
Bilaga: Yttrande 
 
 

_______________________ 

Rektor beslutar i närvaro av förvaltningschef Karin Cardell efter 

föredragning av akademichef David Carlsson. 

 

 

 

Paul Petterson 

Rektor David Carlsson 

 Föredragande 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

David Carlsson

Signer's name supplied by Ann-Christin Hägglund
2021-10-26 15:49

Paul Pettersson

Signer's name supplied by Ann-Christin Hägglund
2021-10-26 22:31

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
01_1_RB_Remissvar professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.
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2021-10-26 15:49 Dokumentet har undertecknats av David Carlsson (IP: 130.243.x.x)
2021-10-26 15:49 Alla dokument har undertecknats av David Carlsson
2021-10-26 15:49 Underskriftsprocessen har startat
2021-10-26 15:49 En avisering har skickats till Paul Pettersson
2021-10-26 22:31 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Paul Pettersson
2021-10-26 22:31 Dokumentet har undertecknats av Paul Pettersson (IP: 212.116.x.x)
2021-10-26 22:31 Alla dokument har undertecknats av Paul Pettersson
2021-10-27 12:32 Signeringsprocessen har aktiverats på nytt
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2021-10-18 MDH 2021/1925 

Yttrande  

 

 

 

 

Synpunkter på promemorian ”Professionsprogram för 
rektorer, lärare och förskollärare” U2021/03373) 
 

Mälardalens högskola (MDH) har vid Lärarutbildningskonventets 

sammanträden den 1 september och 4 oktober 2021 diskuterat 

promemorians förslag. Ett gemensamt yttrande på promemorians förslag 

har arbetats fram inom Lärarutbildningskonventets arbetsutskott som MDH 

instämmer i. Utöver de synpunkter som framförts via 

Lärarutbildningskonventets gemensamma yttrande vill MDH framföra 

följande:  

I promemorian föreslås att ett nationellt professionsprogram för rektorer, 

lärare och förskollärare ska inrättas med syftet stärka skolprofessionerna, 

höja kvaliteten på utbildningen och öka skolprofessionernas 

attraktionskraft.  

I grunden ställer sig MDH positiv till förslaget om införande av ett nationellt 

professionsprogram då det skapar tydliga strukturer och långsiktighet i de 

professionellas kompetensutveckling. Förslaget gällande 

meriteringssystemet adresserar också på ett tydligt sätt de svagheter som 

finns i dag. 

Dock önskar MDH att förslagets innehåll riktas på ett tydligt sätt mot 

förskolan och förskolans pedagogik och innehåll. När det gäller villkoren för 

särskilt meriterad ser MDH att ett forskarutbildningsämne (enligt 

promemorians skrivning: ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller 

huvudsakligen kan hänföras till ett undervisningsämne inom skolväsendet 

eller det specialpedagogiska ämnesområdet) som svarar mot förskolan 

behöver ingå (ej endast ämnesdidaktik eller specialpedagogik). Det bör också 

framgå mer specifikt vad ”undervisat på universitet eller högskola” innefattar 

i omfattning och område.   

Ett råd för professioner i skolväsendet ska inrättas för att säkerställa 

professionernas inflytande. 

MDH vill framhålla att ett förtydligande är önskvärt avseende hur det 

regionala behovet ska beaktas inom professionsprogrammet mellan 

skolformer, nivåer och innehåll. Även struktur och samverkan mellan Rådet 

för professioner i skolväsendet och lärosätena behöver förtydligas då 

preciserade beskrivningar avseende lärosätenas ansvar för hur 

kompetensutveckling ska utformas och genomföras saknas.  

MDH vill framhålla att omfattning, kompetens och innehåll vad gäller 

ledamöterna i Rådet för professioner i skolväsendet saknas. MDH vill betona 

betydelsen av att det finns en representativitet i Rådet så att olika 
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skolformernas unika verksamhetskaraktäristika beaktas (förskola, skola, 

fritidshem, särskola etcetera).  

Ikraftträdande av förslagen 

Mälardalens högskola anser att ett ikraftträdande av förslaget är möjligt 

under förutsättning att de klargöranden som såväl MDH som 

Lärarutbildningskonventet efterfrågar beaktas och förtydligas.  
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Beslutande  Handläggare 


Rektor Therese Welén 


 Utbildningsdepartementet 


Universitets- och högskoleenheten 


u.remissvar@regeringskansliet.se 


 


Yttrande över promemorian ”Professionsprogram 
för rektorer, lärare och förskollärare” (2021/03373) 


Beslut 
Rektor beslutar att lämna yttrande enligt bilaga. 


Bakgrund 
Mälardalens högskola (MDH) har beretts tillfälle att lämna yttrande över 


promemorian Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare, 


U2021/00301.  


Yttrandet har beretts vid Akademin för utbildning, kultur och 


kommunikation där lärarutbildningen har sin hemvist. Ärendet har beretts 


av ämnes-, inriktnings- och programföreträdare för förskollärarprogrammet, 


grundlärarprogrammen, ämneslärarprogrammet, kompletterande 


pedagogisk utbildning, specialpedagog- och speciallärarprogrammen samt 


masterprogrammet i didaktik och av utbildningsledare.  


 
Bilaga: Yttrande 
 
 


_______________________ 


Rektor beslutar i närvaro av förvaltningschef Karin Cardell efter 


föredragning av akademichef David Carlsson. 


 


 


 


Paul Petterson 


Rektor David Carlsson 


 Föredragande 
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