YTTRANDE

1(2)

Datum

Reg.nr

2018-06-19

2018/00186

Avdelning

Analysavdelningen

Utbildningsdepartementet

Handläggare

U2018/01224/S

Fredrik Svensson
08-563 087 87
fredrik.svensson@uka.se

Universitetskanslersämbetets yttrande över
slutbetänkandet ”Med undervisningsskicklighet i centrum
– ett ramverk för lärares och rektorers professionella
utveckling” (SOU 2018:17)
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har anmodats lämna synpunkter på slutbetänkandet
Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers
professionella utveckling (SOU 2018:17) från utredningen med namnet Utredningen om
en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner. Utredningen har som syfte att
lämna förslag som kan skapa bättre förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och
förskolechefer att utföra sina uppdrag. I detta remissvar lämnas UKÄ:s synpunkter på
några av de rekommendationer utredningen lämnat som är särskilt relevanta ur ett
högskoleperspektiv.

Kommentarer av förslagets delar
1.3 Förändringen i högskoleförordningen avseende ämneskombinationer i
grundlärarexamen
Utredningen föreslår en förändring i examensordningen för grundlärarexamen som
innebär att modersmål och svenska som andraspråk blir valbara områden. UKÄ delar
utredningens analys och bedömning och stödjer förändringsförslaget.

2.3 Lärarbristen och behöriga lärare i skolan
Utredningen konstaterar, liksom UKÄ 1, att lärarbristen kommer att bestå under lång tid.
En logisk konsekvens av detta är att obehöriga lärare måste anställas i skolan under lika
lång tid framöver, men frågan om hur dessa kan komplettera och avlasta legitimerade
lärare berörs inte i utredningen. UKÄ menar att arbetsfördelningen mellan legitimerade
lärare, obehöriga lärare och andra yrkeskategorier i skolan är en viktig framtidsfråga och
en av nycklarna till skolans kompetensförsörjning.

4. Högskolans del i kompetensutvecklingen av lärare och rektorer
Utredningen föreslår att kompetensutvecklingen av lärare och rektorer ska bestå av:
processer av kollegialt lärande, utvecklingsprojekt och kurser. Utredningen menar att
lärosätena har en central roll i ett erbjuda akademiska kurser för lärares och rektorers
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kompetensutveckling. UKÄ håller med om detta men menar samtidigt att den volym av
lärare och rektorer som ska kunna erbjudas kontinuerlig kompetensutveckling genom
högskolekurser är mycket stor. Enligt Skolverket 2 arbetar 223 000 personer med någon
pedagogisk examen i den svenska skolan. Av dessa är ungefär 12 000 rektorer,
förskolechefer eller andra chefer. Lärosätenas förmåga att erbjuda kontinuerlig
kompetensutveckling åt alla dessa kan ifrågasättas och riskerar sålunda att bli en
flaskhals. Särskilt allvarligt skulle konsekvenserna av detta kunna bli om lärarnas
progression i de fyra utvecklingsstegen förutsätter avklarade kurser. UKÄ anser därmed
att frågan om den föreslagna strukturen på kompetensutvecklingen inte utan vidare
utredning och analys kan implementeras.

5.2 Förslaget om fyra utvecklingssteg för lärare och förskollärare
Utredningen föreslår fyra utvecklingssteg för lärare och förskollärare; legitimerad lärare,
erfaren lärare, meriterad lärare samt särskilt meriterad lärare. UKÄ ställer sig i princip
positiv till förslaget, men menar samtidigt att förslagets konsekvenser är mycket
genomgripande och inte tillräckligt analyserade i utredningen för att kunna
implementeras i föreslagen form. Att utvecklingsstegen föreslås införas och skapa en
struktur parallellt till de redan existerande befattningarna förstelärare och lektor förefaller
skapa en mycket komplex matris av befattningar för lärare: En struktur för
kompetensutveckling och erkännande av kompetens, och en parallell struktur med tydlig
koppling till lönepåslag. På sikt menar UKÄ att en samlad struktur som innefattar
utbildning, erfarenhet, skicklighet, ansvar och lön är att föredra. Vidare menar UKÄ att
den kompetens lärare med forskarutbildning besitter inte är tillräckligt integrerad i de fyra
utvecklingsstegen.
UKÄ efterlyser vidare en tydligare koppling mellan utvecklingsstegen och de
kompetenshöjande kurserna. Till exempel vore det rimligt att steget upp till meriterad
lärare, som enligt förslaget skulle krävas för att få handleda lärarstudenter, förutsatte en
avklarad handledarutbildning om 7,5 hp.

Beslut
Utredare Fredrik Svensson har handlagt ärendet. Beslut i ärendet har tagits av
generaldirektör Anders Söderholm efter föredragning av utredaren Maria Nyman i
närvaro av avdelningschef Annika Pontén och strategi- och planeringsansvariga Per
Westman.
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