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Lärarförbundets analys och åtgärder för den svenska skolan 
med anledning av PISA 2012 
Lärarförbundet har av utbildningsutskottet beretts möjlighet att föreslå åtgärder för att 
förbättra kunskapsresultaten den i svenska skola med anledning av den senaste 
PISA-undersökningen. Vi förutsätter att lärarna och deras organisationer blir 
involverade i det fortsatta arbetet. 

Analys 
Skolverket gjorde en bra analys av de svenska PISA-resultaten och Lärarförbundet vill 
utifrån det lyfta fram några viktiga aspekter. 
 
Sedan den första PISA-studien år 2000 har de svenska resultaten sjunkit kontinuerligt, 
en utveckling som eskalerat sedan 2006, och ligger nu under genomsnittet för OECD i 
alla undersökta kunskapsområden. Sverige är det land där resultaten har försämrats 
mest av alla länder. Samtidigt har skillnaderna mellan de svagaste och de starkaste 
eleverna ökat kraftigt. I de första PISA-undersökningarna presterade de svagaste 
svenska eleverna signifikant bättre än OECD-genomsnittets svagaste elever. Idag är 
det tvärtom. Detta visar på att likvärdigheten i den svenska skolan har försämrats. 
Sverige är det land där andelen elever på de lägsta av PISA:s kompetensnivåer har ökat 
mest. För att snabbt förbättra genomsnittsresultaten är den mest effektiva vägen att 
lyfta andelen elever på de lägsta kompetensnivåerna. Detta ställer krav på rätt insatser 
oberoende av skolform eller ämnesinriktning. 
 
Utifrån detta fokuserar Lärarförbundets förslag på åtgärder inom tre viktiga områden; 
läraryrkets attraktivitet, likvärdighet och långsiktighet.  

Öka läraryrkets attraktivitet 
För att läraryrket ska locka de mest lämpade studenterna måste yrkets attraktivitet öka. 
Löner, arbetsvillkor och arbetsmiljö måste bli bättre. Lärarförbundet anser att staten 
bör skjuta till de resurser som krävs för att öka lärares löner så att läraryrket värderas 
lika högt som andra yrken med motsvarande högskoleutbildning. Vi har krävt fem 
miljarder i ett första steg. 
 
Lärares arbetsbörda har ökat dramatiskt genom den granskningsapparat som har 
byggts upp för att kontrollera skolan. Få kommer att välja ett yrke som är utsatt för en 
sådan granskning där yrkesutövarna är ständigt ifrågasatta. Detta står i bjärt kontrast 
till hur det ser ut i vårt grannland Finland. Där finns tillit till lärarna, deras kompetens 
och deras förmåga att utveckla skolan. Lärarna är skolans viktigaste resurs och måste 
ges bästa tänkbara förutsättningar för att bedriva undervisning. Detta är forskningen 
överens om och det är också Leif Lewin viktigaste slutsats i kommunaliserings-
utredningen. Det behövs mer av forskning och beprövad erfarenhet, 
professionalisering, kollegialt ansvar och mindre av granskningssamhället. Lärares 
huvuduppgift är, och förblir, att undervisa och att ständigt förbättra hur 
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undervisningen bedrivs. Den mängd administrativa arbetsuppgifter som politiken lagt 
på lärare är orimlig och måste minska ordentligt. 

Ge utrymme för förbättrad lärarkompetens 
All forskning visar att lärarens kapacitet och förmåga har den avgörande betydelsen för 
elevernas kunskapsresultat. Lärares kompetens måste ligga i framkant för att elevernas 
intresse och engagemang ska upprätthållas. Lärare vill utvecklas och förbättra sin 
undervisning, men de har alltför sällan en reell möjlighet att göra det eftersom 
arbetsuppgifter av administrativt slag tar alldeles för mycket tid. Skolans ledarskap 
behöver stärkas, utvecklas och få ett ökat fokus på det pedagogiska ledarskapet. Det 
stimulerar samverkan som utvecklar kvaliteten i undervisningen. Lärares 
kompetensutveckling ska i högre grad vara en naturlig del av lärararbetet och de måste 
få möjlighet att utveckla undervisningen tillsammans. Lärarförbundet föreslår att ett 
särskilt kompetensutvecklingscentrum för lärare etableras.  

Förbättra likvärdigheten 
Den svenska skolan ska vara likvärdig, enligt lagar och styrdokument. Likvärdigheten 
har dock minskat – i riket, mellan skolor och inom skolor. För att vända trenden måste 
resurserna styras efter förutsättningar och behov i betydligt högre utsträckning.  
 
Det gäller både nationell och kommunal nivå. I det kommunala utjämningssystem och 
i de flesta kommuner fördelas resurserna med en alltför liten omfördelning baserad på 
socioekonomiska förutsättningar. Skolinspektionen visade nyligen att även om 
kommunerna omfördelar resurser så är deras uppföljning av effekten ringa. Ytterligare 
ett problem med resursfördelningen är att resurserna till förskolan och fritidshemmet 
näst intill aldrig omfördelas till barn med större behov.  
 
Därutöver är de negativa effekterna av det fria skolvalet och den ökande segregationen 
en bidragande orsak till de fallande resultaten. Det fria skolvalet gör att eleverna samlas 
i mer homogena grupper, studiemotiverade elever samlas på vissa skolor och mindre 
motiverade elever på andra skolor. Följden blir att segregationen förstärks, att 
skillnaden mellan skolorna ökar och likvärdigheten minskar. Lärarförbundet anser 
därför att det måste utredas hur det fria skolvalets negativa effekter kan motverkas.  

Särskilt och tidigt stöd 
För att nå en ökad likvärdighet i den svenska skolan är det viktigt att alla elever tidigt 
får det stöd de behöver så att de kan utvecklas till sin fulla potential. Idag brister ofta 
skolans möjligheter här. Det finns för lite resurser till stöd och ofta ges stödet alldeles 
för sent. Erfarenheter från andra länder visar att kunskapsresultaten ökar väsentligt när 
de svagaste eleverna får tidigt stöd av välutbildade lärare. Det behövs därför mer 
resurser till särskilt stöd och fler utbildade speciallärare/specialpedagoger.  

Skapa ett långsiktigt hållbart beslutsfattande 
För att den svenska skolan ska kunna utvecklas på bästa sätt måste politikerna ta 
ansvar. Det krävs samsyn kring vad som är relevanta åtgärder och reformer för skolan. 
Det förutsätter mod, uthållighet och prestigelöshet. Skolans olika nivåer behöver 
känna tillit till varandra och respekt för professionella bedömningar, beprövad 
erfarenhet och vetenskapliga rön. 
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