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Dags för ett nationellt skolpolitiskt 
råd  
Styrningen av det svenska utbildningssystemet är tudelad. I systemet verkar också många 
olika intressenter såsom de nationella politikerna i riksdag och regering, arbetsgivarna 
och professionen. För att verksamhetens styrning ska fungera krävs en öppenhet och 
dialog mellan de olika intressenterna. Idag saknas en struktur för hur dialogen på den 
nationella nivån ska se ut och fungera.  

Under mandatperioden 2014-2018 fanns en Nationell samling för läraryrkets 
attraktivitet. Det var ett första steg mot att skapa en nationell dialogarena. Det är nu dags 
att ta nästa steg för att skapa en permanent struktur för dialogen mellan olika nationella 
aktörer. 

Som ett första steg i att skapa en permanent struktur bör omgående ett nationellt 
skolpolitiskt råd tillsättas där de aktörer som ansvarar för och arbetar i skolan deltar. 
Varje aktör bör ha två platser i rådet. I rådet bör följande delta: 

 Regeringen och de partier som ingår i budgetsamarbetet 
 Fackliga organisationer för lärare och skolledare 
 Arbetsgivarorganisationer 

Till rådet bör det knytas en parlamentarisk grupp som inkluderar riksdagens samtliga 
partier för att skapa långsiktighet över partigränserna i arbetet. Till rådet behöver det 
också knytas en dialogarena som inkluderar högre utbildning och forskning.  

Det skolpolitiska rådet bör ta fokus på följande frågeområden: 

 Kompetensförsörjning och läraryrkets attraktivitet  
 Professionsprogram för lärare och skolledare 
 Utbildningssystemets utveckling 
 Skapandet av en permanent struktur för ett nationellt råd 
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Det skolpolitiska rådet bör bli en naturlig instans för dialog kring olika förslag, 
utredningar och behov. I rådet kan det utses olika grupperingar som arbetar fram förslag 
som konkretiserar och verkställer rådets idéer.  

Behovet av att stärka den nationella dialogen är stort och det är dags att det skapas en 
permanent och långsiktig struktur för hur det ska se ut.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Johanna Jaara Åstrand 
Ordförande Lärarförbundet 


