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Särskilt yttrande av ledamoten Johanna Jaara Åstrand 

Angående kapitel 6 Lärares och skolledarens professionella utveckling  

Under hela min karriär som lärare, lärarutbildare och förbundsord-
förande för Sveriges största lärarorganisation har jag arbetat för att 
det ska skapas goda möjligheter för lärare och skolledare att utvecklas 
inom sitt yrke. Jag har därför med stor kraft drivit denna fråga i 
kommissionsarbetet. Och jag är väldigt glad att kommissionen har 
kommit en bra bit på vägen i att skapa ett nytt system.  

Jag ställer mig till fullo bakom kommissionens övergripande syfte 
med professionsprogrammet, det vill säga ett system som ska främja 
lärares och skolledares professionella utveckling och skolutveck-
ling. Det kommer möjliggöra en stärkt undervisning och bidra till 
positiva effekter på elevers kunskapsutveckling och skolresultat. 

Med ett professionsprogram har vi en historisk chans att få till 
helt nya möjligheter för lärare och skolledare att kunna utvecklas 
inom sitt yrke. Det kan ge utvecklingsmöjligheter som innehåller 
både påfyllnad av ny kunskap, kollegial utveckling och en förstärkt 
vetenskaplig grund vilket i sin tur ger möjligheter till att kunna för-
bättra och förstärka undervisningen, ledarskapet och elevernas 
lärande. Vidare ger det också möjligheter till att skapa ett system som 
tydliggör karriärvägar och säkra att exempelvis den lärare som är 
lektor också ska kunna ha en annan typ av uppdrag och att den som 
är mentor ska ha tid avsatt för både mentorskap och lärarskap. Pro-
fessionsprogrammet är därmed en avgörande fråga för den svenska 
skolans framtid och organisation.  

 Jag anser att det som är själva kärnan i ett professionsprogram 
är ett hållbart system för kontinuerlig kompetensutveckling, där 
lärare och skolledare har rätt förutsättningar att utvecklas och ut-
veckla. Det har jag arbetat hårt för i Skolkommissionen och jag är 
stolt över att det nu är en central del av förslaget. Jag har också stridit 
för starka och tydliga skrivningar om lärarnas villkor, där både staten 
och huvudmännen har en skyldighet och ett ansvar för att säkra de 
tids- och lönemässiga villkoren och den långsiktiga finansieringen. 
I dag läggs ansvaret alltför ofta i knät på den enskilda läraren.  

Vi är på rätt spår med professionsprogrammet, men Skolkom-
missionens förslag är ännu inte färdigutrett, vilket vi också kon-
staterar. Samtidigt innehåller Skolkommissionens förslag till vissa 
delar en detaljnivå som gör att den intention som finns med pro-
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grammet riskerar att gå förlorad i den struktur som föreslås. En av-
görande del i hur lyckosamt professionsprogrammet blir är i vilken 
mån lärare och skolledare ges inflytande över programmets struktur 
och uppbyggnad. Professionsprogrammet måste ägas och utvecklas 
av professionen, vilket måste tillgodoses och säkras i den fortsatta 
processen.  

Det finns dock några delar som jag vill förtydliga mina stånd-
punkter kring. Framför allt är jag inte beredd att acceptera att lärare 
och skolledare tvingas in i ett system där deras yrkesskicklighet ska 
standardiseras, externbedömas och sorteras. Alla skrivningar som kan 
tolkas i den riktningen ställer jag mig kritisk till och min bestämda 
uppfattning är att det inte är genom framtagna värderingssystem och 
standarder vi bidrar till professionsutveckling. Den typen av sorter-
ingsmekanismer skapar inte incitament för lärare att utvecklas. 

Alla lärare ska ha möjlighet att utvecklas och göra karriär och 
för det behöver ett starkare system säkras. Framför allt måste tid, 
resurser och tillgång till kurser, utbildningar, forskning och kollegialt 
lärande förstärkas och bygga på de faktiska behov som finns i våra 
förskolor och skolor.  

Under senare år har flera reformer genomdrivits utan att vara 
tillräckligt genomarbetade och förankrade i skolans vardag. Vi har i 
efterhand tvingats justera brister som hade kunnat undvikas genom 
ett gediget förarbete, vilket är kostsamt och frustrerande för alla 
parter. Jag är därför angelägen om att undvika att liknande misstag 
begås igen. 

Jag kommer fortsätta arbeta för att det skapas ett långsiktigt 
hållbart professionsprogram som har fokus på rätt saker och som 
gynnar lärares och skolledares utveckling och skolutveckling.  
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Särskilt yttrande av ledamoten Johanna Jaara Åstrand 

Som ledamot i kommissionen ställer jag mig bakom helheten och 
de övergripande förslagen i kommissionens betänkande. Jag be-
höver emellertid förtydliga mina ställningstaganden i vissa delar. Vi 
har i kommissionen haft ett mycket brett och viktigt uppdrag men 
begränsat med tid. Därför återfinns vissa förslag som hade behövts 
utredas ytterligare. Jag anser till exempel inte att Skolkommissionens 
förslag i tillräckligt hög grad tar hänsyn till vilka effekter dessa får i 
lärares och skolledares vardag. Det gör att jag, som företrädare för 
Sveriges lärare och skolledare, lämnar ett särskilt yttrande över 
vissa delar.  

En ökad arbetsbelastning  

I kommissionens betänkande finns förslag som medför ökade 
åtaganden och därmed en ökad arbetsbelastning för både lärare och 
skolledare. Det innebär att lärares och skolledares uppdrag växer, 
samtidigt som kommissionen inte ger några förslag på hur dessa 
nya uppdrag ska kunna rymmas. Redan i dag har lärare och skol-
ledare en hög arbetsbörda. Något som också noterades av OECD 
och av kommissionen själv i delbetänkandet, där kommissionen skrev 
”att det är mycket angeläget att staten och huvudmännen fortlöpande 
prövar nödvändigheten av varje inslag i styrningen som genererar 
administration och dokumentation för lärare och skolledare”. 

Det krävs således en översyn av hela lärar- och skolledarupp-
draget för att utröna vilka delar som ska ingå i uppdraget och vilka 
som måste plockas bort. Den arbetsbelastning som finns i lärar- och 
skolledaruppdraget i dag måste minska markant för att läraryrkets 
attraktivitet ska öka och för att dagens lärare och ledare ska få de 
förutsättningar som krävs för att kunna säkra en god kvalitet i under-
visningen, stärka likvärdigheten, öka måluppfyllelsen och möjliggöra 
ett hållbart lärarliv. Jag anser att detta perspektiv i högre grad borde 
återfinnas i konsekvensanalysen, samt att hur lärares och skolledares 
arbetsbelastning ska minska bör utredas vidare.  
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Hela skolväsendet  

I kommissionens uppdrag har grund- och gymnasieskolan varit i 
fokus. Jag ser det som självklart att flera av kommissionens förslag 
måste omfatta hela skolväsendet och landets alla lärare och skol-
ledare. Det gäller inte minst de delar som handlar om att införa ett 
professionsprogram. I det framtida arbetet med betänkandet måste 
hela skolväsendet beaktas i mycket högre grad än vad som har skett 
i kommissionen. Inte minst är det viktigt att säkerställa att alla de 
kvalitetsstärkande insatser som blir följden av betänkandet om-
fattar hela skolväsendet. 

Stärkt huvudmannaskap genom statligt stöd och samverkan 

Kommissionen vill att det skyndsamt ska genomföras en myndig-
hetsöversyn samt att det bör prövas noga hur många skolmyndig-
heter staten ska ha. Kommissionen menar dock att tillsyn inte ska 
kombineras med utvecklande uppgifter. Jag ställer mig tveksam till 
denna restriktion, i stället anser jag att myndighetsstrukturen, och 
därmed antalet myndigheter, bör utredas förutsättningslöst.  
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