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Lärarförbundet Skolledares syn på 

professionsprogram för rektorer 

Professionsprogram för rektorer 
Under ett rektorsliv behöver vi kontinuerligt vässa, fördjupa och bredda vår 

professionella kunskap. Samtidigt är det många rektorer som saknar möjlighet att delta i 

kompetensutveckling. Vi behöver ett professionsprogram som tar ett helhetsgrepp om 

rektorers kompetensutveckling.  

Lärarförbundet Skolledare anser att 

- Inrättandet av ett professionsprogram är nödvändigt för att säkerställa rektorers 

yrkesutveckling, kompetensutveckling och för att öka professionens 

attraktionskraft.  

- Rätt utformat kan professionsprogrammet ge skolledare ett stort inflytande över 

sin egen kompetens- och yrkesutveckling. Det förutsätter att professionen får en 

central roll i utformningen av programmet. Systemet kräver också bred 

professionell och politisk förankring samt långsiktighet. 

- En del av vinsterna med ett professionsprogram är att ändra synen på vad 

kompetensutveckling är. Den kompetensutveckling man får del av genom 

professionsprogrammet ska snarare handla om att utvecklas i sin yrkesroll, än att 

tillgodose ett akut behov.  

- Kvalifikations- och befattningsutbildningarna bör bedrivas som 

uppdragsutbildningar upphandlade av en nationell funktion. Detta för att 

säkerställa likvärdighet och tydlighet.  

- Kvalifikations- och befattningsutbildning bör inte omfatta mer än det statliga 

uppdraget och arbetsrätt. Huvudmännen bör däremot ha ett ansvar för att 

säkerställa att rektorn även får med sig kunskaper gällande utförandet av 

rektorskapet.  

 

Rektorers ansvar att tillgodose verksamhetens samlade 

kompetens 
Rektor har ett ansvar enligt läroplanerna att garantera att organisationen har den 

samlade kompetens som behövs för att möta de behov eleverna har.  
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Lärarförbundet Skolledare anser att 

- Det är bara rektor som har en samlad bild över skolans gemensamma kompetens 

och -behov. Dessutom är kompetensutveckling kanske det viktigaste redskapet 

för att utveckla utbildningen enligt skollagens krav på rektor och dennes 

pedagogiska ledarskap. 

- Huvudproblemet kring lärares kompetensutveckling är inte att rektor och lärare 

inte kan komma överens om innehållet för den enskilde. Problemet är att 

resurserna är så knappa så att de resurser som finns alltid behöver ägnas åt det 

mest akuta. 

 

Kvalifikationsutbildningen ska förbereda lärare och andra 

kompetenser för rektorskapet 
Yrkesverksamma lärare bör kunna läsa en kvalifikationsutbildning inom ramen för 

lärarspåret i professionsprogrammet genom att välja att inrikta sig mot pedagogiskt 

ledarskap. Även andra än lärare ska gå en rekryteringsutbildning för att kunna bli 

rektorer. En genomförd rekryteringsutbildning ska vara ett krav för att kunna söka en 

rektorstjänst. Kvalifikationsutbildningarna ska vara akademiskt påbyggnadsbara och 

kunna sammanfogas med befattningsutbildningen och ytterligare 

kompetensutvecklingsinsatser till en masterexamen i utbildningsledarskap. 

Skollagens behörighetskrav för rektorer lyder: ”Som rektor får bara den anställas som 

genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt” (2 kap. 11§ Skollagen 2010:800). 

Skollagen ställer inget krav på att utbildningen och erfarenheten ska vara inriktad mot 

den verksamhet man ska vara chef för. Skolinspektionen har tagit ställning till hur detta 

krav ska tolkas. De kräver att rektorn har en pedagogisk utbildning på högskolenivå, men 

de har inget exakt mått på hur många poäng pedagogik rektorn bör ha läst. Skolverket 

rekommenderar rektorer att läsa minst 30 hp för att uppfylla kravet. Gällande den 

pedagogiska erfarenheten ställer inte Skolinspektionen krav på att den ska komma från 

att ha arbetat som lärare, utan den kan ha förvärvats från andra samhällssektorer så som 

näringslivet och försvaret.   

Lärarförbundet Skolledare anser att 

- Det är en förutsättning att alla lärare som blir rektorer har gått en 

kvalifikationsutbildning. Det är en viktig insats för att förbereda lärarna för 

skolledarskapet och för att säkra att försörjningen av rektorer fortsätter. 

- För att rekryteringsutbildningen ska bli en verkningsfull utbildning måste 

professionen vara med i framtagandet av innehållet. Det är viktigt att se till att en 

kvalifikationsutbildning för lärare ger dem verktygen de behöver för att förstå 

skolledarskapet. Det är också en förutsättning att rekryteringsutbildningen är 

akademiskt påbyggnadsbar och kan sammanfogas med befattningsutbildning 

och kompetensutvecklingsinsatser till en masterexamen. 

- Ett möjligt upplägg för kvalifikationsutbildningen för lärare kan vara ett urval av 

de delar som ingår i rektorsprogrammet. Programmet bör också innehålla 

arbetsrättsliga delar. 

- Även andra kompetenser än lärare ska kunna bli rektorer, men då måste de ha en 

grundläggande kunskap om vad det innebär att vara chef i skolan. 
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Skolinspektionens krav på pedagogisk utbildning och erfarenhet är för lågt satta. 

Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) sammanhåller idag alla 

lärarprogrammen. Därför ska den som anställs som rektor ha kunskaper 

motsvarande UVK för att kunna uppfylla förväntningarna som pedagogisk 

ledare. Har man läst en högskoleutbildning där pedagogik ingår som en väsentlig 

del, såsom för studie- och yrkesvägledare exempelvis, bör man sannolikt kunna 

tillgodoräkna sig den kunskapen i kvalifikationsutbildningen.  

 

Befattningsutbildningen för rektorer måste ses över i relation till 

professionsprogrammet  
Rektorsutbildningen bedrivs idag som en uppdragsutbildning, upphandlad av Skolverket, 

vid ett antal lärosäten. Skolverket har nyligen genomfört en genomlysning av 

måldokumentet för rektorsprogrammet. Denna genomlysning är dock inte kopplad till 

förslaget om en kvalifikationsutbildning inom ramen för professionsprogrammet. 

Beroende på vilka delar som kommer att ingå i kvalifikationsutbildningen kan 

rektorsutbildningens innehåll och form därför behöva ses över på nytt. 

Lärarförbundet Skolledare anser att 

- Den som verkar som kravmottagare och kravställare i sin roll som arbetsgivare 

måste också kunna förstå arbetsmiljöaspekter och arbetsmiljöförfattningar 

kopplade till kraven. Arbetsrättsliga författningar har en självklar plats i 

rektorsprogrammet.  

- Huvudmännen måste möjliggöra för rektorer att gå rektorsprogrammet genom 

att ge rätt förutsättningar. Arbetstiden och -uppgifter måste täckas upp så att 

rektorerna inte måste dubbelarbeta. Huvudmannen kan möjliggöra detta genom 

att i dialog med rektorn besluta om passande kompensation. Det kommer att 

minska avhoppen.  

- Varje ny rektor ska erbjudas en mentor som följer den nya rektorn under tiden 

hen går befattningsutbildningen. Syftet med att ha en mentor ska vara att rektorn 

får någon att vända sig till med svåra frågor kopplat till utförandet av 

rektorskapet.  

- Rektorer inom förskolan som tidigare arbetat som förskolechefer måste ges 

möjlighet att gå rektorsprogrammet. Annars riskerar det sättas käppar i hjulen 

för deras fortsatta utveckling inom professionsprogrammet.  

 

Meriterad rektor – ett viktigt steg för rektorer 
Professionsprogrammet ska formalisera möjligheterna för rektorer att få kontinuerlig 

kompetensutveckling. Idag finns några vägar för rektorer att fortbilda sig. Det nationella 

skolutvecklingsprogrammet Styrning och ledning syftar t.ex. till att skapa bättre 

förutsättningar för skolledare att styra och leda mot en utbildning som främjar varje 

barns och elevs utveckling och lärande.  

Det finns ett behov av en tydligare och mer systematisk kompetensutveckling för 

rektorer. På basis av erfarenhet respektive formell utbildning bör det vara möjligt att få 

sin utökade kompetens erkänd och därmed bli meriterad rektor. Den rektor som har 
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utvecklat sin skicklighet genom att ha varit yrkesverksam som rektor i ett antal år och 

efter genomförd befattningsutbildning kontinuerligt har deltagit i 

kompetensutvecklingsinsatser med erkänd kvalitet, bör kunna ansöka om att få ett 

erkännande som meriterad rektor. Även formell utbildning vilken har lett till en examen 

på avancerad nivå eller forskarnivå i kombination med erfarenhet bör kunna leda till att 

en rektor uppfyller kraven i kompetensbeskrivningen.  

Lärarförbundet Skolledare anser att 

- Alla rektorer måste få utvecklas inom yrket och genom hela sin karriär. 

Meriterad rektor ska inte begränsas till enbart ett fåtal, utan det ska ses som ett 

möjligt steg för alla rektorer. 

- Rektorer som tar steg inom professionsprogrammet ska kunna förvänta sig högre 

status, lön och möjlighet till specialisering. Det måste tydliggöras för landets 

rektorer vad de vinner på kvalifikationen. 

- De kompetensbeskrivningar som ligger till grund för avancemang inom 

professionsprogrammet måste vara tydliga och transparenta. En förutsättning är 

att de tas fram i samråd med professionen. På så vis säkerställs kvalitet, 

rättssäkerhet och legitimitet.  

- Kompetensbeskrivningarna för meriterad rektor bör företrädesvis innehålla kalla 

kriterier så som tjänsteår och examina som är tydliga och mätbara. Men därtill 

bör tillfogas ett rekommendationsbrev från rektorns närmsta chef som bedyrar 

yrkesskicklighet.  

- För att en rektor ska kunna bli meriterad rektor ska hen vara yrkesverksam och 

ha arbetat ca 10 år som rektor. Därutöver ska hen kontinuerligt ha deltagit i 

kompetensutvecklande insatser. Även formell utbildning vilken har lett till 

examen på avancerad nivå eller forskarnivå i kombination med erfarenhet bör 

leda till att en rektor uppfyller kraven i kompetensbeskrivningarna. 

- För att rektorer ska vilja och kunna bli meriterade rektorer måste det inom 

ramen för professionsprogrammet finnas ett brett utbud av kompetensutveckling 

som rektorerna kan förkovra sig i.  
 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Ann-Charlotte Gavelin Rydman  

ordförande Lärarförbundet Skolledare 

  


