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Min dröm var att bli lärare och det var en dröm som jag delade med många. 
Det var många sökanden i kö och lärarutbildningen krävde lika höga 
 intagningspoäng som tandläkarutbildningen.

Många blivande studenter kan tänka sig att bli lärare även idag men det är 
betydligt färre som verkligen blir det. Kön till lärarutbildningen är obefintlig 
och lönen är huvudorsaken till att unga väljer bort lärarbanan. 

Samtidigt väntar stora pensionsavgångar – mer än var fjärde lärare försvinner 
inom 10 år. Många lärare överväger att lämna läraryrket enligt en mätning som 
redovisas i denna rapport, och många har redan gjort det. 

Att Sverige står inför en nationell lärarkris börjar stå klart för de flesta. 
 Huvudproblemet är att för få unga människor vill bli lärare. Detta riskerar 
framtidens tillväxt: Om det inte finns behöriga lärare – vem ska då utbilda 
framtidens ingenjörer, läkare och sjuksköterskor?

Den nationella lärarkrisen är egentligen inte en svårlöst ekvation. Om fler ska 
söka sig till läraryrket måste lönerna upp. Och om lärare, som så väl behövs i sko-
lan, ska lockas vara kvar så måste lönerna öka och arbetsbelastningen minska. 

Läraryrkets situation är inget särintresse. Bra lärare är den viktigaste faktorn 
för att förbättra elevernas resultat och  därför måste fler välja yrket. Läraryrket 
måste bli ett drömyrke för fler  studenter precis som det var det för mig och 
mina studiekamrater. 

”Lärarlönerna måste öka – läraryrket är Sveriges viktigaste yrke.”  
Så sa Jan Björklund i partiledardebatten i juni. Det är bara att hålla med.  
Och efterlysa mer handling.  

Politikerna sitter på lösningen 
till lärarkrisen!
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Lärarförbundet har tre förslag på hur lärar lönerna 
kan höjas:

→ Kommunerna måste ge lärarna mer än andra i 
löneökningar under hela avtalsperioden.

→ Staten behöver göra ett rejält engångslyft av lärar-
nas löner för att rätta till eftersläpningen under 
70- och 80-talen.

→ Inrätta ytterligare 10 000 karriärtjänster, och i 
skolans alla delar – från  förskolan till gymnasie-
skolan och vuxenutbildningen. 

Vi fortsätter att pressa på till dess att friskoleägare och politiker på alla nivåer 
inser att lönen är och förblir det vassaste verktyget att hejda lärarkrisen. Vi 
fortsätter tills fler kan göra verklighet av sina lärardrömmar utan att behöva 
välja bort ett bra lönekuvert. 

Stockholm, september 2013

Eva-Lis Sirén 
Ordförande i Lärarförbundet  
Twitter: @evalissiren

»

«

LärarLönerna 
måste öka  
– Läraryrket 
är sveriges 
viktigaste yrke

– Jan Björklund
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Sammanfattning
Lärarförbundet har länge varnat för en kommande lärarbrist, en 
nationell lärarkris, om inget görs för att göra yrket mer attraktivt. 
I denna rapport konstaterar vi att lärarkrisen redan är här. 

→ De nyutexaminerade lärarna är alltför få. Våren 2013 examinerades till 
exempel endast fem 7–9-lärare i kemi och tre gymnasielärare i teknik.

→ Söktrycket har sjunkit sedan 80-talets början från 7,5 sökanden per plats 
till dagens 1,6 på lärarutbildningen mot de tidigaste åren i grundskolan. 

→ Mer än var fjärde lärare i Sverige kommer att gå i pension inom de 
närmaste 10 åren. 

→ 6 av 10 lärare överväger att lämna läraryrket.

→ 16 procent, eller 38 000 lärare, har övergett yrket och jobbar med annat.

→ Alltför många som arbetar som lärare har inte utbildning för att vara 
det eller har en lärarutbildning för andra ämnen och årskurser än de 
 undervisar i. 

→ Sveriges kommuner behöver rekrytera 80 000 lärare fram till 2020.  
SCB:s  siffror visar på en brist på drygt 43 000 lärare år 2020. 
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Stora pensionsavgångar  
skapar brist
Skolan står inför stora pensionsavgångar. Mer än var fjärde 
 lärare i Sverige kommer att gå i pension inom de närmaste  
10 åren. För vissa lärargrupper och kommuner är läget ännu  
mer akut. 

Över hälften av landets speciallärare/specialpedagoger är idag 55 år eller äldre 
en ligt Lärarförbundets nya sammanställning. För yrkeslärare och rektorer är siff-
ran fyra av tio och för andra stora grupper i grund- och gymnasieskola en av tre. 

Kort sagt kommer pensionsavgångarna att bli mycket märkbara.

Andel personer 55 år eller äldre
speciallärare 57 %
specialpedagog 49 %
Lärare gymnasium, yrkesämnen 44 %
rektor 42 %
Lärare praktiska/estetiska ämnen 31 %
Lärare gymnasium, allmänna ämnen 29 %
Lärare, kulturskola 29 %
Lärare grundskola, tidigare år 28 %
Förskollärare 24 %
Lärare i fritidshem 23 %
Lärare grundskola, senare år 22 %
samtliga 29 %

källa: Lärarförbundet

Kommunerna med de största pensionsavgångarna
Pensionsavgångar och rekryteringsbehov ser naturligtvis olika ut i olika kom-
muner och inom olika lärarkategorier, men många har all anledning att se om 
sitt hus. I mer än 60 av landets kommuner kommer minst var tredje lärare att 
nå pensionsåldern de närmaste tio åren. Det gäller bland annat Stockholm, 
Gotland, Falun och Luleå.
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Pensionsavgångarna är störst bland speciallärare och specialpedagoger. Mer än 
hälften av speciallärarna i kommer att gå i pension i 177 av kommunerna. För 
specialpedagoger är motsvarande siffra 160 kommuner. 

Minst 4 av 10 i någon av grundskolans stora lärargrupper pensioneras de 
 närmaste tio åren i ett antal kommuner, se rutan här nedan.

Inom gymnasieskolan slutar lika många, 4 av 10, av lärarna i allmänna ämnen 
i 43 av kommunerna och fler än hälften av yrkeslärarna i 80 kommuner. 

Lärarförbundets nya uppgifter stämmer väl med tidigare prognoser från både 
Sveriges kommuner och landsting, SKL, och SCB.  

Exempel på kommuner där mer än 4 av 10 lärare är över 55 år  

→ lärare i fritidshem i Täby och Västerås 

→ förskollärare i Upplands Väsby, Danderyd och Östhammar, 

→ lärare i grundskolans tidigare årskurser i Falun,  
Upplands Väsby, Gällivare, Finspång och Täby 

→ lärare i senare årskurser i Hedemora och Tibro

→ lärare i allmänna ämnen i gymnasieskolan i Norrtälje, Göteborg, 
Mölndal och Bollnäs

→ fler än hälften yrkeslärarna i gymnasieskolan pensioneras i 
Norrköping, Gävle, Bollnäs och Sundsvall.
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6 av 10 lärare överväger att sluta 
Så många som 120 000 lärare överväger att sluta arbeta som 
lärare, och huvudskälet är lönen. Enligt uppgifter från SCB har 
38 000 lärare redan slutat.

För två år sedan, 2011, frågade Lärarförbundet lärare i vilken utsträckning de 
överväger att lämna yrket. Då svarade fyra av tio, motsvarande 80 000 lärare 
att det var något de övervägde, vilket var lika stor andel som svarat ja på  
frågan 2004. 

I en uppföljande mätning i år, som Novus genomfört på uppdrag av Lärar-
förbundet, har antalet ökat till nästan sex av tio. Det motsvarar så mycket som 
120 000 lärare. Utvecklingen förskräcker – på två år har antalet lärare som 
överväger att sluta ökat med 40 000. 
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ANDeL LärAre i ANDrA yrkeN 2011

Lönen främsta orsaken
Det är alltså en dramatisk ökning av antalet lärare som funderar på att sluta. 
Vad beror det på?  Vanligaste skälet är att lönen är för låg. Lärarutbildningen 
betalar sig helt enkelt för dåligt. Jämfört med en lika välutbildad systemvetare 
tjänar en lärare 10 000 kronor mindre – varje månad.

Många har redan lämnat
Det finns en lärarreserv, alla de som har en lärarutbildning men inte arbetar 
som lärare idag – de som redan har lämnat. 38 000 lärare, eller 16 procent av 
alla yrkesverksamma, arbetar i yrken utanför skolväsendet. Med högre löner 
skulle troligen en del av dessa kunna lockas tillbaka. 

Andelen är högre inom vissa lärargrupper – allra vanligast är det att de 
 utbildade yrkeslärarna jobbar utanför utbildningssektorn, men även en stor 
andel av lärarna med inriktning mot fritidshemmen och lärarna i praktiska 
och estetiska ämnen verkar utanför skolan. 

Låg lön

Dålig psykosocial 
arbetsmiljö

Stora barn- och 
elevgrupper

kvinnor

Låg lön

Många administrativa 
arbetsuppgifter

Dålig psykosocial 
arbetsmiljö

Män

De tre VANLigASte 
orSAkerNA tiLL Att 
LärAre ÖVerVäger 
Att LäMNA yrket*

1

2

3

* källa: novus, på uppdrag av Lärarförbundet, februari 2013
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Brist på behöriga lärare redan idag
Alltför många som arbetar som lärare har inte utbildning för  
att vara lärare eller har en lärarutbildning för andra ämnen och 
årskurser än de undervisar i. 

I förskoleklassen är andelen behöriga lärare i genomsnitt 83 procent. I grund-
skolan är det 84 procent, och i gymnasieskolan är det 75 procent behöriga lärare. 

Andelen behöriga lärare är lägre i fristående skolor än i kommunala. En stor del 
av undervisningen i svensk skola bedrivs alltså av andra än behöriga lärare. 

Det finns både regionala skillnader och skillnader mellan ämnen. En fördjupad 
analys av behörigheten mellan olika ämnen i grundskolans senare årskurser 
och i gymnasieskolan visar att variationerna är stora. Uppgifterna kommer från 
Skolverket.1  

Skillnaderna i behörighet i grundskolans senare årskurser är stora. Andelen 
som har lärarutbildning i det ämne som de undervisar i varierar stort – från 
bara någon procent för de som undervisar i övriga språk till ungefär två av tre i 
svenska och matematik.  

Även för gymnasieskolan är variationen stor mellan olika ämnen, från några 
procentenheter behöriga lärare i modersmål och övriga språk till över 80 
 procent för historia.

Redan i dag finns det alltså en stor lärarbrist. Och det finns inget som tyder på 
att det kommer att bli bättre framöver. 

1 Undersökningen är gjord på registerdata. Det innebär en underskattning av lärares kompetens i de fall utbild
ningen är genomförd före 1993, eftersom endast de huvudämnen en lärare har i sin examen syns för de som har 
äldre utbildningar. Undersökningen tar inte hänsyn till om man undervisar mycket eller lite i ett ämne. så även om 
andelen lärare som inte är behöriga är stort kan ändå stora delar av undervisningen skötas av behöriga lärare.
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För få unga vill bli lärare
Hur ser tillgången till nyutbildade lärare ut? Alla de som måste 
välla ut ur universitet och högskolor för att ersätta de lärare som 
går i pension eller som slutar för att de tycker lönen är låg eller 
arbetsmiljön för dålig – finns de?

Söktrycket till lärarutbildningarna har sjunkit sedan början av 80-talet. Från 
7,5 förstahandssökanden per plats på lärarutbildningen mot de tidigaste åren i 
grundskolan till dagens 1,6. 

Under de senaste åren har antalet som söker i första hand blivit något fler, men 
i många fall kommer alla de studenter som sökt in på utbildningen. Det är bara 
på förskollärarprogrammet och vissa inriktningar av ämneslärarprogrammet 
som det finns konkurrens om platserna. Läraryrket måste vara så attraktivt att 
det är konkurrens om varje plats på utbildningen. 

När Lärarförbundet undersökt hur studenter som gjort andra utbildningsval 
ställer sig till läraryrket visar det sig att en av fyra hade kunnat tänka sig att bli 
lärare.2 Huvudskälet till att de inte valde lärarutbildningen är att lönen är för låg.

Antalet examinerade i naturvetenskap/teknik 
I april månad ringde Lärarförbundet runt till samtliga 16 universitet och hög-
skolor som examinerar lärare för årskurs 7–9 och gymnasium för att undersöka 
hur många lärare i kemi, fysik, biologi och teknik som kommer ut på arbets-
marknaden till sommaren. Motsvarande undersökning gjordes för ett år sedan. 

År 7-9
Slutade vt -12

År 7-9 
Slutade vt-13

Gy
Slutade vt -12

Gy
Slutade vt -13

Biologi 9 5 14 7
Fysik 5 11 10 (+6*) 13 (+6*)
kemi 4 5 11 (+3*) 6 (+6*)
teknik 7 4 3 (+7*) 3 (+4*)

källa: Lärarförbundets insamling av data våren 2012 och våren 2013.

2  Lärarförbundets rapport, ”Perspektiv på lärarlöner, del 9, varifrån ska alla nya lärare komma?”, mars 2012.
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Det är när man ser på hur många lärare som faktiskt kommer ut till skolorna 
som lärarkrisens omfattning blir tydlig. I juni 2013 examinerades 45 lärare 
för att sköta gymnasieundervisning i biologi, kemi, fysik och teknik. Av dessa 
utbildades 16 på KTH (stjärnmärkta i tabellen) inom ett program som ger en 
dubbelexamen – en ingenjörsexamen och en lärarexamen. Sannolikt väljer 
många av dessa en ingenjörskarriär, eftersom det är mycket mer lönsamt.

För högstadiet examinerades 25 lärare: fem biologilärare, elva fysiklärare, fem 
kemilärare och fyra tekniklärare. 

Mer än var fjärde lärare i Sverige kommer att gå i pension inom de närmaste  
10 åren, visar vi i denna rapport. Det motsvarar cirka 500 behöriga NO-lärare 
på grundskolans år 7–9. Om vi antar att dessa är jämt fördelade i ålder så 
 innebär det att 50 NO-lärare för högstadiet går i pension varje år, samtidigt 
som tillskottet bara är 25, eller hälften så stort. 

De lärare som utexamineras räcker alltså inte till för att ersätta de som går i 
 pension, än mindre för att öka behörighetsgraden i denna grupp. Resultatet 
kommer att bli att än mer av undervisningen kommer att bedrivas av obehöriga 
eller att klasserna blir större. Inget av detta förbättrar skolresultaten, snarare 
tvärtom.

En trolig förklaring till att så få vill bli lärare i naturvetenskap och teknik är att 
den alternativa arbetsmarknaden för den som vill jobba inom dessa ämnen ger 
så mycket mer i plånboken. Exempelvis en civilingenjör eller en systemvetare 
tjänar i snitt 10 000 mer än en lärare – varje månad.3

Vilka ämnen vill de nyantagna läsa?
Om de som går ut inte räcker till, hur är det då med de som börjar läsa i dag? 
Söker de sig i högre utsträckning till de områden där lärarbehovet är extra 
stort? Vilka ämnen väljer de studenter som går ämneslärarutbildningen till 
gymnasiet och grundskolans år 7–9 att läsa? 

Ytterst få studenter väljer ämnen som kemi, teknik, tyska, fysik, hem- och 
 konsumentkunskap och franska. Det är också ämnen där stora delar av under-
visningen bedrivs av lärare utan rätt kompetens.

3  Lärarförbundets rapport ”Perspektiv på lärarlöner, del 6: ge bra lärare högre lön”.
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4  tabellen är baserad på vilka ämnen som omnämns i titeln på programmet ifråga. Hur många ämnen som finns 
med varierar mellan olika program, ibland är det inga, ibland ett, ibland flera. Detta är med andra ord inte en 
fullständig redogörelse över vilka ämnen som ämneslärarstudenterna kommer att läsa.

5 trender och prognoser, sCB, januari 2012.

Ämneslärarämne Antagna Ämneslärarämne Antagna
engelska 814 Biologi 42
svenska 754 Latin 41
Historia 650 naturkunskap 30
idrott och hälsa 441 Franska 29
religionskunskap 399 Hem och konsumentkunskap 29
samhällskunskap 397 Fysik 28
matematik 307 tyska 21
musik 137 Filosofi 21
geografi 110 teknik 16
Bild 102 kemi 8
spanska 53 Psykologi 3
slöjd 52

antalet antagna efter UHr:s urval 2 hösten 2013. 4

Det är alltså inte de ämnen där luckorna är många och möjligheterna till jobb 
stora som lockar många studenter. Snarare är det tvärtom, till exempel historia 
har många antagna trots att det är ett ämne där andelen behöriga lärare är 
stort och där det kan vara svårt att få arbete.

Värt att notera är att det är fler studenter som har sökt sig till lärarutbildningar 
där latin förekommer, än där franska eller tyska förekommer. Detta trots att 
behovet av latinlärare i jämförelse med franska- och tyskalärare är klart lägre.

Lärarkrisen enligt SCB
Statistiska centralbyrån, SCB, uppskattar att lärarbristen kommer att vara 
omfattande redan om sju år. I sin prognos slår de fast att det år 2020 handlar 
om en brist på 43 600 examinerade från högskolan inom utbildningssektorn. 
Och inte nog med det, de spår att lärarbristen kommer att växa ytterligare till 
år 2030, och att det då saknas så mycket som 59 400 lärare.5 
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Utbildning Förvärvsarbetande Tillgång
Efter-

frågan Tillgång Brist

2000 2009 2009 2030 2030 2030
Förskollärarutbildning 68 524 63 530 64 273 82 100 62 100 20 000
Fritidspedagogutbildning 17 305 16 422 16 722 20 500 12 500 8 000
grundskollärarutbildning, 
tidigare år

51 887 65 322 65 839 68 000 68 200 200

grundskollärarutbildning, 
senare år + gymnasie
lärarutbildning

64 888 76 836 77 974 89 900 73 300 16 600

speciallärar och special
pedagogutbildning

13 198 13 426 13 503 19 500 10 900 8 600

yrkeslärarutbildning 17 474 13 963 14 159 13 300 6 900 6 400
Summa Lärare 233 276 249 499 252 470 293 300 233 900 59 400
minst 30 hp ej examen 6 299 38 857 40 434 45 500 65 500 20 000
annan examen 9 149 16 266 18 831 15 100 26 000 10 900
Samtliga 248 724 304 622 311 735 353 900 325 400 28 500

källa: sCB:s trender och Prognoser, januari 2012.  
Bristen 2030 och storleken på annan examen är Lärarförbundets beräkningar.

I prognosen framgår att det framför allt är förskollärare samt lärare för 
 grundskolans senare år och gymnasieskolan som kommer att saknas. För de 
sistnämnda grupperna är det större brist i vissa ämnen, de ämnen där det i 
dag utexamineras få och det är få sökanden till platserna. 

Även Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, bedömer att rekryterings-
behovet är stort. Enligt dem behöver 42 000 grundskollärare, 29 000 för-
skollärare och 10 000 gymnasielärare rekryteras fram till år 2020.6 

6  ”Här finns sveriges viktigaste jobb  en rekryteringsprognos för välfärdssektorn”, skL, december 2011.
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Lärarbrist
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Tre förslag för att hejda 
 lärarkrisen
Vem ska stå i klassrummet om tio år, och vem ska utveckla 
barnen på förskolan och fritidshemmet? Lärarförbundet har tre 
förslag på hur lärarlönerna kan höjas för att hejda lärarkrisen:

Kommunerna måste ge lärarna mer än andra 
i löneökningar under hela avtalsperioden.

Det är denna avtalsperiod som kommunerna måste hejda lärarkrisen genom 
att höja lärarlönerna. Avtalets konstruktion gav mer än andra 2012, lärarna 
fick 4,6 procent, och det löper fram till 2015. 

Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, är 
 tydlig med vad kommunerna bör göra de kommande åren:

”Jag hoppas verkligen att våra medlemmar inser att dessa nivåer inte är ett tak för 
löneökningarna, utan ett golv. Vi måste satsa på skolan och lärarna. De har halkat 
efter. /…/ nu måste vi lyckas.”

Nu är det upp till bevis. Om kommunerna inte visar att de prioriterar lärarna 
de kommande åren har Lärarförbundet en uppsägningsklausul i avtalet 2014.

Staten behöver göra ett rejält engångslyft 
av lärarnas löner för att rätta till 
eftersläpningen under 70- och 80-talen.

Från 1970 till i början av 1990-talet, när staten hade arbetsgivaransvaret, sjönk 
lärarnas relativlöner. Nu ligger lärarlönerna på botten jämfört med många 
 högutbildade i privat sektor och vi står mitt i en nationell lärarkris. 
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Detta är något som chefsekonomerna på LO, TCO och SACO påpekat på 
Dagens nyheters debattsida7 där de föreslog en engångssatsning på 5 miljarder 
kronor från statens sida.

Lärarförbundet instämmer. Egentligen är svenska staten skyldig lärarna mycket 
mer, men 5 miljarder kronor innebär att en del av statens skuld regleras. 

Inrätta ytterligare 10 000 karriärtjänster, 
och i skolans alla delar – från förskolan till 
gymnasie skolan och vuxenutbildningen. 

Regeringen har utlovat 10 000 karriärtjänster i grund- och gymnasieskolan till 
2016. Det är något som Lärarförbundet välkomnar. 

Lärarförbundet vill se en utökning av satsningen med ytterligare 10 000 platser – 
totalt 20 000. Det är också viktigt att karriärtjänsterna omfattar alla skolformer.

7 ”så kan lärarnas löner höjas med 10 000 kronor”, Dagens nyheter 21/12, 2012.
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Vad var det som fick dig att bli lärare?

–Det började med ämnesintresset för 
svenska och filosofi, som sedan ledde till 
läraryrket. Jag tyckte också det var en 
spännande utmaning att bli lärare.

Hur har din löneutveckling sett ut?

– Jag har varit lärare i tio år, och gått från 
cirka 22 000 kronor i månaden till 28 000. 

Vad tror du är de största skälen till att 
färre unga söker sig till läraryrket idag?

– Jag tror att många unga tänker sig 
att utmaningen att jobba som till exem-
pel läkare, civilingenjör eller lärare är 

ungefär densamma. Men sedan finns en 
ekonomisk sida, och då blir lärarbanan 
en minusinvestering. Jag jobbade en tid 
som busschaufför innan lärarhögskolan, 
hade jag fortsatt som chaffis hade jag 
tjänat på det. 

Varför borde lärare tjäna mer?

– Om inte unga väljer läraryrket kom-
mer andra yrken falla! Alla yrken byg-
ger på att det finns bra lärare. Och då 
menar jag inte bara yrken som kräver 
lång utbildning. Vi behöver bra lärare för 
att få kompetenta undersköterskor och 
fordonsmekaniker såväl som läkare och 
civilingenjörer. 

namn: Torbjörn Strömberg

arbetsplats: Spångbergsgymnasiet, Filipstad

Gymnasielärare i svenska och filosofi

Om inte unga väljer lärar yrket 
kommer andra yrken falla
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Låt lärare vara lärare

arbETsbElasTning
perspektiv på läraryrket

Lyssna på lärarna 
– så kan alla elever nå målen

INFLYTANDE
Perspektiv på läraryrket

Höj lönen 
– hejda lärarkrisen

LÖN
Perspektiv på läraryrket

Perspektiv på läraryrket 
Fler rapporter från Lärarförbundet

i rapportserien Perspektiv på läraryrket sätter Lärarförbundet fokus på vilka 
förutsättningar lärare behöver för att göra ett bra jobb. allt för att göra läraryrket 
mer attraktivt och förbättra skolresultaten.

Läs mer på lararforbundet.se/lararyrket

ArBetSBeLAStNiNg iNfLytANDe LÖN
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Bli medlem! Skicka sms med 
LÄRARE eller SKOLLEDARE  
förnamn efternamn till 72080
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Höj lönen – hejda lärarkrisen
Att Sverige står inför en nationell lärarkris börjar stå klart för de flesta. 
Huvudproblemet är att för få unga människor vill bli lärare. Samtidigt 
väntar stora pensionsavgångar – mer än var fjärde lärare försvinner inom 
10 år. Många lärare överväger att lämna läraryrket, enligt en mätning 
gjord av Novus som redovisas i denna rapport, och många har redan gjort 
det. Bevisen för hur angeläget det är att göra läraryrket mer attraktivt är 
många. 

Vem ska stå i klassrummet om tio år, och vem ska utveckla barnen på förskolan 
och fritidshemmet? Lärarförbundet har tre förslag på hur lärarlönerna kan 
höjas för att hejda lärarkrisen:

→ Kommunerna måste ge lärarna mer än andra i löneökningar under 
hela avtalsperioden.

→ Staten behöver göra ett rejält engångslyft av lärarnas löner för att rätta 
till eftersläpningen under 70- och 80-talen.

→ Inrätta ytterligare 10 000 karriärtjänster, och i skolans alla delar – från 
förskolan till gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 


