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Skrivelse om skolutvecklingsprogram för hela skolväsendet 

I juli 2015 fick Skolverket ett regeringsuppdrag att ta fram och genomföra nationella 

skolutvecklingsprogram. Programmen ska enligt uppdraget ha fokus på grund- och 

gymnasieskolan och motsvarande skolformer. Insatserna, som riktar sig till huvudmän 

och skolor, ska bestå av olika kompetensutvecklings- och stödinsatser inom en rad viktiga 

områden.  

 

I Skolverkets redovisning presenterar myndigheten program med fokus på systematiskt 

kvalitetsarbete, värden och kunskaper, betyg och bedömning, nyanländas lärande, skola 

och arbetsliv och högre studier, elevhälsa, styrning och ledning, samt digitalisering. Alla 

dessa insatser har teman som berör fler skolformer än endast grund- och 

gymnasieskolan.  

 

Denna regering har uttryckt att man värderar alla olika skolformer och vill satsa på 

skolväsendet som helhet. Regeringen har ofta betonat förskolans viktiga roll för att lägga 

grunden för fortsatt lärande, fritidshemmets betydelse för elevens utveckling, samt 

vuxenutbildningens funktion för både arbetsmarknaden och individers livschanser. Då är 

det mycket olyckligt att regeringen väljer att satsa på att bygga upp stora, viktiga 

satsningar utan att inkludera hela skolväsendet.  

 

Lärarförbundet kräver därför att regeringen ger Skolverket ett tilläggsuppdrag om att 

inkludera även förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och vuxenutbildningen i de 

nationella skolutvecklingsprogrammen.  

 

Ambitionshöjningar i läroplanerna – utan nödvändiga utvecklingsinsatser  

För fem år sen infördes flera viktiga förändringar i förskolans läroplan. Ambitionerna 

höjdes och förskollärarna fick det pedagogiska ansvaret. Men i nästan alla större statliga 

utbildningssatsningar lämnades förskolan utanför. Tyvärr syns inga tecken på en 

vändning efter regeringsskiftet. Vid årsskiftet avslutades även Förskolelyftet. Därmed 

finns inga statliga satsningar på förskollärares kompetensutveckling kvar.  

 

Nu har ännu mer omfattande förändringar gjorts för förskoleklassen och fritidshemmet, 

genom nya avsnitt i Lgr 11 och motsvarande läroplaner. Inte heller här tycks det finnas 

planer på utvecklingsinsatser. Att i denna situation fortsätta hålla dessa verksamheter 

utanför alla större satsningar på skolutveckling är ohållbart. 

 

Regeringen har aviserat en ordentlig utbyggnad och höjda ambitioner för 

vuxenutbildningen. För vuxenutbildningen  gäller precis samma styrdokument som för 

gymnasieskolan. Samma krav ställs på utbildningens innehåll och lärarnas kompetens. 
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Det är inte rimligt att ge de bägge skolformerna helt olika förutsättningar för utveckling 

och kollegialt lärande.  

 

Ett slående exempel på hur problematiskt det blir att skolutvecklingsprogrammen inte 

omfattar hela skolväsendet är i relation till Skolverkets nationella IT-strategier. De 

formulerar en vision för hur hela skolväsendet ska kunna ta tillvara digitaliseringens 

strategiska potential, föreslår ambitionsnivåer samt tillägg i läroplanerna som tydliggör 

digital kompetens. Den allra viktigaste framgångsfaktorn för att dessa ambitioner ska bli 

verklighet är att Sveriges lärare har en god digital kompetens för att kunna bidra till 

skolans digitalisering. När hela skolväsendet ingår i de nationella IT-strategiernas 

målsättningar så framstår det som ett obegripligt glapp att vissa skolformer inte får ta del 

av de kompetensutvecklingsinsatser som är det viktigaste verktyget för att nå målen.  

 

Ytterligare ett viktigt spår i skolutvecklingsprogrammen är de nyanländas lärande. 

Återigen framträder det orimliga i att hålla stora delar av skolväsendet utanför. Sverige 

tar emot nyanlända i alla åldrar. Det är väl dokumenterat att förskolepedagogisk 

verksamhet (i Sveriges fall förskola och förskoleklass) av hög kvalitet har särskilt stor 

utjämnande effekt och en kompensatorisk roll för barn som lever i utsatthet. Det går inte 

fullt ut att ta igen senare. Fritidshemmet kan spela en särskilt viktig roll för nyanlända 

elevers integration. Den friare miljön ger andra förutsättningar att stödja elever som bär 

på svåra erfarenheter samt att bidra till deras sociala och språkliga utveckling. En stor 

mängd nyanlända vuxna deltar i vuxenutbildningen på grundläggande eller gymnasial 

nivå – en förutsättning för deras fortsatta möjligheter på den svenska arbetsmarknaden 

och i det svenska samhället. 

 

Mot ovanstående bakgrund kräver Lärarförbundet att regeringen ger 

Skolverket ett tilläggsuppdrag angående de nationella 

skolutvecklingsprogrammen så att förskola, förskoleklass, fritidshem och 

vuxenutbildning inkluderas i programmen och dess insatser. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

 

 

Johanna Jaara Åstrand 

Ordförande Lärarförbundet 


