
De politiska utmaningarna för gymnasieskolan är stora: fler behöver lockas till att 
bli lärare i gymnasieskolan och lärarna måste få en bättre arbetssituation där de 
kan fokusera på att vara lärare och att få eleverna att nå sin fulla potential. 
Det är helt enkelt dags att politikerna satsar på gymnasielärarna och gymnasieskolan. 
Här är fem områden som politiker på olika nivåer måste fokusera på i sin gymnasiepolitik: 

→ Arbetssituationen. 8 av 10 gymnasielärare hinner inte planera sin undervisning på det 
sätt de skulle önska. Administration, IT-strul med mera tar värdefull tid. Gymnasielärarnas 
arbets-situation måste förbättras.

→ Lönerna och lärarbristen. Om tio år kommer det saknas drygt 8000 ämneslärare och 
4000 yrkeslärare inom gymnasieskolan. Samtidigt tjänar en lärare 10 000 kronor mindre 
per månad än yrken med jämförbar utbildningslängd som civilingenjörer eller systemvetare.

Den alternativa arbetsmarknaden är stor. Lönerna måste höjas så att fler lockas till att bli 
lärare i gymnasieskolan.

→ Fler speciallärare och särskilt stöd. Behovet av särskilt stöd i gymnasieskolan har ökat. 
När många elever går ut grundskolan utan godkänt i alla ämnen påverkar det också kunskaps-
utmaningarna i gymnasieskolan. Nästan fyra av tio gymnasielärare uppger att deras elever 
sällan eller aldrig får särskilt stöd från en speciallärare eller specialpedagog när det behövs. 
Gymnasieskolorna måste få bättre tillgång till speciallärare för att få bättre möjligheter att 
höja studieresultaten.

→ De estetiska ämnena. Estetisk verksamhet i gymnasieskolan har varit styvmoderligt 
behandlat och många lärare har mist jobbet. Detta trots att vi vet att ämnen som bild, musik, 
dans och drama kan, förutom att vara viktiga i sig, också vara vägen till kunskap i andra ämnen. 
Därför välkomnar Lärarförbundet att regeringen nu utreder hur alla nationella program ska 
kunna innefatta ett estetiskt ämne.

→ Högskolebehörighet. Endast en tredjedel av alla elever som har läst ett yrkesprogram 
hade grundläggande högskolebehörighet när de lämnade gymnasieskolan 2014, och så lågt 
som en fjärdedel av männen. Gymnasieskolan ska inte låsa in i yrken genom att skapa karriär-
mässiga återvändsgränder. En smart politik är att öppna för många möjligheter och en stabil 
grund för omställningar. Goda grundkunskaper i bland annat svenska och engelska behöver 
alla ha för framtidens arbetsmarknad. Att detta är viktigt även för eleverna syns tydligt i statistiken 
över programvalen efter att högskolebehörigheten togs bort ur yrkesprogrammen.

Andelen elever som börjar på ett yrkesprogram i gymnasieskolan har sjunkit från 35 procent 
2008 till 26 procent 2014. Lärarförbundet välkomnar därför att regeringen i den nya gymnasie-
utredningen utgår från att alla nationella program bör ge grundläggande högskolebehörighet.

Fem vägar till en bra politik 
för gymnasieskolan! 


