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En likvärdig gymnasieskola med fokus på 
kärnuppdraget 
Gymnasieskolans grundläggande uppdrag är att förmedla kunskaper samt att stimulera 
elevernas allsidiga utveckling. Utbildningen syftar även till att eleverna ska ges förutsättningar 
att tillägna sig nya kunskaper. Eleverna ska stå väl rustade för yrkeslivet och högre studier. 
Inom gymnasieskolan förväntas i princip alla ungdomar kunna hitta det program och den 
inriktning som på ett ändamålsenligt sätt förbereder dem för nästa fas i livet. Gymnasieskolans 
samtliga program ska också vara utformade så att de kan öppna dörrar till karriärbyten senare i 
livet. 

Likvärdighet och bildning utgör två kärnvärden i Lärarförbundets politik. Likvärdighet handlar 
om att eleverna ska mötas av en gymnasieskola som möjliggör att man som elev kan utvecklas 
så långt som möjligt enligt utbildningens mål alldeles oavsett bakgrund eller socioekonomiska 
omständigheter. Gymnasieskolan har ett väsentligt kompensatoriskt uppdrag. Alla elever ska 
ges goda möjligheter att läsa en gymnasieutbildning. Lärarförbundet ser skolväsendet som en 
helhet där skolformerna kompletterar varandra. Varje övergång mellan skolformerna måste ges 
rätt villkor.   

Ett brett bildningsideal ska enligt Lärarförbundet prägla gymnasieutbildningen oavsett vilket 
program eleven väljer. En modern kunskapsintensiv ekonomi förutsätter en god bildning. Bästa 
sättet att förbereda en elev för arbetslivet eller högre studier är genom att sätta kunskap i fokus. 
Elevens allsidiga utveckling stimuleras i hög grad inom de olika ämnena. Gymnasieskolan ska 
tillsammans med övriga skolformer bidra till att forma självständiga individer med förståelse för 
demokratins principer som kan tillgodogöra sig ett livslångt lärande. Lärares yrkesetik 
föreskriver att elevernas lärande ska stå i centrum och att man både ser eleverna som individer 
och som en del av ett kollektiv. 

Idag kännetecknas dock gymnasieskolan av en bristande likvärdighet. Lärares kärnuppdrag som 
formuleras i skolans styrdokument, såsom läroplan och skollag, ges inte rätt förutsättningar. 
Lärarförbundets politik för gymnasieskolan syftar både till att stärka likvärdigheten för eleverna 
och att förbättra villkoren för lärarna att undervisa och stimulera elevernas allsidiga utveckling. 
Givetvis hänger nämnda mål intimt samman. Goda villkor för lärare bidrar till likvärdigheten 
för eleven. Några av de förändringar som Lärarförbundet vill se är följande:      
 

1. Staten ska ha huvudansvaret för skolan. Arbetet i gymnasieskolan kännetecknas 
av bristande resurser – precis som i övriga delar av skolväsendet. Alltför många stora 
ekonomiska åtaganden trängs i de kommunala budgetarna. De senaste årens 
nedskärningar, ökande arbetsbörda och lärarbristen visar att kommunerna inte klarar 
sitt huvudansvar för skolan. Likvärdigheten mellan skolor måste stärkas. Det är dags för 
staten att ta över. 
 

2. Dokumentationen måste reduceras kraftigt. Lärares påtvingade 
dokumentationsbörda har ökat kraftigt under senare år. Arbetet med dokumentation 
stjäl värdefull tid från planering och förberedelse av lektioner. Lärare har sällan tid att 
följa upp sin dokumentation och de upplever inte heller att den bidrar till elevernas 
kunskapsutveckling. Gymnasielärare måste få fokusera på sitt kärnuppdrag. Lärares 
behov och bedömningar ska alltid styra dokumentationsarbetet.  

 
3. Lärares professionella autonomi måste stärkas. Lärare måste i mycket högre 

grad själva få forma och styra sin yrkesvardag. Digitaliseringen utgår inte i tillräcklig 
utsträckning från lärares behov och professionella erfarenheter. Möten och toppstyrda 
projekt tar mycket tid från lärares möjlighet till ämnesförkovran, lektionsplanering etc. 
Autonomin inskränks. Lärare behöver ett professionsprogram som ger lärare mer av 
ämnesorienterad kompetensutveckling och lägger grunden för karriären inom yrket. 
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4. Reglera undervisningstiden, planeringstiden och undervisningsgruppernas 
storlek. All god undervisning måste ges vissa ramvillkor som dämpar 
arbetsbelastningen och höjer kvaliteten. Därför ska det finnas en reglering av 
undervisningstiden, planeringstiden och en gräns för antalet elever som en lärare 
undervisar. Likvärdigheten i skolan främjas när lärare får rätt förutsättningar för sitt 
uppdrag. Varje elev måste få den tid, stöd och uppmärksamhet som krävs för att 
utvecklas så långt som möjligt.   
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Gymnasielärare med goda villkor och förutsättningar 
 
Fokus på kärnuppdraget  
Lärares kärnuppdrag ska prioriteras i alla sammanhang, så att lärare har förutsättningar att 
göra ett gott arbete. Tillräcklig tid för planering och genomförande av kärnuppdraget ska 
avsättas. Med ökad kunskap om lärande kan professionen utveckla undervisningen. En viktig 
framgångsfaktor för elevers lärande är lärares möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med 
sina kollegor. Därför ska det avsättas tid för lärares professionella erfarenhetsutbyte som en 
naturlig del av lärarnas uppdrag. Lärare behöver också kontinuerligt få möjlighet till att 
fördjupa och uppdatera kunskaperna i sina undervisningsämnen och ha ett stort inflytande över 
den egna professionella utvecklingen. Lärare finner i hög grad sin professionella drivkraft i att få 
förmedla kunskaper till eleverna på ett engagerande sätt. Man vill därför ha gott om tid för att 
kunna planera och vidareutveckla sin undervisning.     
 
Anställ fler heltidsmentorer vid behov 
Gymnasieskolan är en viktig del av ungdomars utveckling. Det krävs utökade resurser som 
möjliggör en gymnasieskola som rymmer olika pedagogiska kompetenser i form av såväl fler 
gymnasielärare som speciallärare. Det är viktigt att skolan och lärarna har möjlighet att få en 
samlad bild av elevens hela utbildningssituation, för att kunna motverka stress och för att kunna 
skapa en bra utbildningsmiljö. För att möjliggöra detta behöver fler yrkeskompetenser än lärare 
vara involverade. Det kan exempelvis handla om studie- och yrkesvägledning, specialpedagoger 
och kuratorer. 
 
Gymnasielärare har ofta många och stora undervisningsgrupper. Att utöver detta ha ett 
mentorsansvar för en klass kan leda till en tung arbetsbelastning. Mentorsansvaret måste ges 
rätt tidsmässiga förutsättningar för att kunna kombineras med ämnesundervisning i en 
lärartjänst. Om man saknar tid för mentorsuppdraget kan man inte ge klassen den 
uppmärksamhet och fokus som krävs. Att bygga relationer med en grupp som man bara träffar 
alldeles kort under mentorstiden en gång i veckan är ofta otillräckligt. I sådana fall är det rimligt 
att hitta en lösning där man anställer mentorer som tar över mentorsansvaret. Detta ger 
naturligtvis bara ett exempel på när det kan vara aktuellt med heltidsmentorer. Att 
gymnasielärare helt kan fokusera på sin ämnesundervisning är ett annat gott skäl för nämnda 
lösning.  
 
Reducera dokumentationen - värna lärares autonomi 
Dokumentationsbördan har blivit ett arbetsmiljöproblem. Den påtvingade dokumentationen 
förstör arbetsglädjen, leder till stress och medför till och med att lärare överväger att lämna 
yrket. Den stjäl tid från värdefull planering och uppföljning av undervisningen. En alltför 
kontrollerande styrning, ineffektiva system och lärplattformar, ohörsamhet mot professionella 
synpunkter, föräldrakrav med mera, har förvandlat dokumentationen till ett 
arbetsmiljöproblem.  
 
Samtidigt är en meningsfull och rimlig mängd dokumentation ett viktigt verktyg i yrket. Lärares 
egen dokumentation kan sätta mål för lärandet, ge vägledning för framtiden och ge information 
om hur eleven ligger till i förhållande till kunskapsmålen. Dokumentation får dock inte bli ett 
självändamål. Lärares behov och bedömningar ska därför alltid styra dokumentationsarbetet.  
 
Lärare finner mening i att planera sina lektioner, att sitta ned en stund extra med elever som 
behöver stöd, att fundera över nya lektionsupplägg med kollegor och att förkovra sig i sina 
undervisningsämnen. Det är när lärare använder tiden på det sättet som undervisningen blir 
som bäst. Lärare behöver därför mer tid som de själva styr över.  
 
Lärarförbundet vill att styrande på alla nivåer, regering, myndigheter och huvudmän vidtar 
genomgripande åtgärder för att minimera dokumentationen. De styrande behöver ge tillbaka 
kontroll och inflytande till lärarna. På så sätt kan detta arbetsmiljöproblem åtgärdas och 
stressen minska. Skolan behöver en tillitsbaserad styrning med ett begränsat antal mål och krav. 
Vi måste återupprätta professionens autonomi. Lärare vet vad lärare behöver. 
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Reglering av undervisningstiden, planeringstiden och undervisningsgruppernas storlek 
Att ha tillräcklig tid för eleverna i en undervisningsgrupp är viktigt för att kunna ta det 
kompensatoriska uppdraget på allvar. En likvärdig skola som sätter elevens lärande i högsätet 
nödvändiggör tydliga regleringar av verksamhetens förutsättningar och lärares villkor. 
Arbetsbelastningen måste vara hållbar för den enskilda läraren för att man ska kunna forma 
undervisningen på ett adekvat sätt och möta elevernas behov.  
 
Mängden undervisningstid, den begränsade planeringstiden samt undervisningsgruppernas 
storlek är sådant som försvårar gymnasielärarnas arbete.  
Gymnasielärare har ofta ett stort antal undervisningsgrupper med många elever i varje grupp. 
Med stora undervisningsgrupper försvåras möjligheten att möta de individuella elevbehoven i 
undervisningen, som skollagen föreskriver. En mycket stor mängd betyg ska sättas av 
gymnasieläraren under ett läsår. 
 
Enligt Lärarförbundet måste det finnas en central reglering av mängden undervisningstid, 
planeringstid och antalet elever som en lärare ska undervisa. Undervisningsgruppernas storlek 
måste i viss mån dimensioneras med hänsyn till gymnasieprogrammens och ämnenas karaktär 
och behov. Regleringarna ska givetvis vara förenliga med en del avvägningar i det enskilda fallet. 
Men gemensamma nationella ramar i termer av exempelvis maxtak, riktvärden med intervall 
eller liknande måste dock finnas för att skapa en rimlig arbetsbelastning som gynnar både lärare 
och elever.  
 
Mängden planeringstid ska regleras i förhållande till mängden undervisningstid. 
Planeringstiden ska anges tydligt i tjänstefördelningen. Det totala antalet elever som en lärare 
undervisar ska också vara välavvägt och måste därför hanteras på varje enskild skola. 
 
Knyt kurspoängen till en reglerad timplan  
Skollagen innehåller bestämmelser om garanterad undervisningstid för eleven. Detta är viktigt 
för att upprätthålla likvärdigheten i gymnasieskolan. När kurspoängssystemet introducerades 
under 1990-talet motsvarade 1 poäng 1 undervisningstimme (60 minuter). Numera varierar 
mängden undervisningstid i förhållande till kurspoäng mycket kraftigt. Detta har gjort att lärare 
fått fler undervisningsgrupper, vilket bidragit till en ökad arbetsbelastning.  
 
Skolinspektionens granskningar av hur den garanterade undervisningstiden används pekar på 
en rad allvarliga problem. Arbetet med att säkerställa att eleverna får sin garanterade 
undervisningstid är mycket bristfälligt. Vad som ska räknas som undervisningstid varierar 
kraftigt. Enligt Skolinspektionens bedömning räknas aktiviteter som inte är undervisning enligt 
skollagen ändå som undervisningstid. Det kan handla om sådant som lärarlösa lektioner, 
mentorstid etc.    
 
Ett sätt att i någon utsträckning komma tillrätta med en del av de bekymmer som vi ser är att 
skapa en modell där kurspoäng knyts till en nationellt reglerad timplan. Att en kurspoäng ska 
utgöra en timme är en god grundprincip i sammanhanget. Detta skulle ge lärare mer tid för 
varje undervisningsgrupp, men också reducera antalet undervisningsgrupper per lärare. 
Gymnasieskolan är en bred verksamhet där olika program och inriktningar måste ges lite olika 
förutsättningar. Nämnda reform skulle därför kräva en gedigen utredning. Självfallet ska 
samtliga ämnen omfattas när kurspoängen knyts till en timplan.  
 
Digitaliseringen ska utgå från professionens behov och erfarenheter 
Digitaliseringen av skolan kan naturligtvis erbjuda många möjligheter att vitalisera 
undervisningen. Den digitala tekniken kan leda till fördjupad förståelse och ett ökat 
elevengagemang. Men man bör samtidigt beakta att digital teknik riskerar att framtvinga former 
av undervisning som inte utgår från professionens beprövade erfarenheter. Professionens 
autonomi inskränks dessutom när digitala system ligger bortom lärares kontroll.  
 
I många kommuner runtom i Sverige har lärare dåliga erfarenheter av dyra lärplattformar som 
inte är ändamålsenliga. De motsvarar inte lärares eller elevers behov. Många lärare skulle inte 
använda lärplattformarna om de inte var tvungna till det. Digitaliseringen ska utgå från lärares 
professionella bedömningar och behov, inte implementeras ”ovanifrån”. 
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Att använda sig av fjärr-och distansundervisning för att åstadkomma minskade kostnader 
genom färre lärare per elev är djupt cyniskt. Eleverna riskerar att få en mycket försämrad 
undervisning. Lärarförbundet anser därför att fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan 
ska vara starkt reglerad och endast bedrivas i undantagsfall. Lärare kan även själva avgöra när 
fjärr- och distansundervisning anses vara lämpligt. 
 
Digitaliseringen förutsätter därutöver att man måste säkerställa att alla skolor har tillgång till en 
tillfredsställande infrastruktur, ändamålsenliga digitala verktyg, så som fastställs i skollagen. 
Det ska alltid finnas en närvarande och effektiv teknisk och pedagogisk support som motsvarar 
skolans behov.  
 
Staten ska ha huvudansvaret för skolan 
I de kommunala budgetarna trängs alltför många stora åtaganden. Lärarförbundet kan 
konstatera att arbetet i gymnasieskolan på de flesta håll kännetecknas av bristande resurser. 
Gymnasieskolan är underfinansierad i förhållande till de krav som ställs på den. Tid och 
resurser för utveckling och reflektion saknas på många håll. Arbetet är ofta ojämnt fördelat över 
året och den upplevda stressen är hög bland både lärare och elever i gymnasieskolan. 
Lärarförbundet vill se en återcentralisering av skolväsendet. Det statliga huvudansvaret bör vila 
på fyra pelare: 
 
För det första behövs ett statligt huvudansvar för skolans finansiering. Lärarförbundet ser det 
som en förutsättning för att stärka likvärdigheten, klara kontinuerliga investeringar i 
skolsystemet samt en fortsatt förbättring av lärares villkor, status och attraktionskraft. 
 
För det andra måste staten ta ansvar för likvärdigheten mellan Sveriges skolor. Givetvis ska alla 
skolor vara bra skolor. Skolan måste ha rätt förutsättningar att utjämna elevernas ojämlika 
livschanser. Det är både en rättvisefråga och en fråga om Sveriges framtid som kunskapsnation. 
 
För det tredje behöver staten ta ett ökat ansvar för lärarförsörjningen. Andelen obehöriga lärare 
måste minska radikalt. Staten behöver ta ett mer direkt ansvar för lärarförsörjningen. Det 
behövs exempelvis en rejäl satsning på både validering och behörighetsgivande utbildning till de 
obehöriga som arbetar inom skolan. 
 
För det fjärde måste yrkes- och kompetensutvecklingen förbättras. Lärares 
kompetensutveckling har blivit eftersatt. Internationella studier, som Talis, visar att svenska 
lärare har mindre tillgång till kompetensutveckling än lärare i de flesta andra länder. Staten 
behöver därför skapa ett professionsprogram som ger professionen möjligheter till utveckling 
genom hela yrkeslivet. 
 
De senaste årens nedskärningar, ökande arbetsbörda och den gigantiska lärarbristen har visat 
att kommunerna inte klarar sitt huvudansvar över skolan. Det är dags för staten att ta över 
huvudansvaret. 
 
Regionala samarbeten kräver en regional skolmyndighetsstruktur 
Idag sker regionala samarbeten via kommunförbund, yrkescollege etc. i syfte att utöka 
utbildningsutbudet. Alltför många av dessa samarbeten är relativt informella och saknar insyn. 
Man måste säkra ett demokratiskt inflytande så att arbetsrättens regler för lärarna upprätthålls. 
Samarbetena måste omfattas av en gemensam övergripande myndighetsstruktur för planering. 
Staten behöver närvara på den regionala nivån. 
 
Gymnasieskolan har ett mycket brett uppdrag som inte tas tillvara på bästa sätt genom att 
huvudmännen konkurrerar om att möta elevernas snäva kortsiktiga efterfrågan Aggressiv 
marknadsföring skapar ibland ett överutbud av gymnasieutbildningar som saknar långsiktighet. 
Elevernas önskemål är givetvis en viktig utgångpunkt för att de ska vara motiverade att läsa och 
fullfölja en gymnasieutbildning. Systemet behöver samtidigt vara utformat på ett sätt som 
stärker elevens möjligheter att på längre sikt forma sitt liv och rusta sig för högre utbildning och 
arbetsmarknaden.  
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Lärarförbundet anser därför att staten via en regional myndighetsstruktur ska ta ett brett 
helhetsgrepp om gymnasieutbildningen i Sverige. En regional myndighetsstruktur bör lägga 
grunden för hur man möter både elevernas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Den 
regionala skolmyndigheten ska ha det övergripande ansvaret för dimensioneringen av 
utbildningsutbudet. Myndigheten ska identifiera vilket ungefärligt utbud som bör finnas inom 
en specifik kommun/pendlingsområde och stötta kommunövergripande samarbeten där de 
anses nödvändiga. Nämnda myndighet ska också skapa förutsättningar för ett demokratiskt 
inflytande och facklig samverkan.  
 
Fristående gymnasieskolor  
Svenska gymnasieskolor drivs idag på en rad olika sätt, till exempel i kommunal regi, som 
aktiebolag, kooperativ eller stiftelser. Lärarförbundet arbetar för att lärare och elever ska ha 
goda förutsättningar, oavsett om skolan är en friskola eller drivs i kommunal regi. Det som 
avgör om en skola är bra eller dålig är inte huvudmannaskapet i sig, utan vilka förutsättningar 
lärarna och eleverna har för sitt arbete. 
 
Välutbildade lärare, lärartäthet och god tillgång till särskilt stöd är lika viktigt i fristående som 
kommunala skolor. Alla elever ska få chans att nå sin fulla potential, oavsett skola. Det ska också 
finnas bra kollektivavtal för lön och arbetsvillkor, oavsett huvudman. Dessutom ska rätten och 
möjligheten att agera fackligt vara okränkbar. 
 
Lärarförbundet anser att en fristående skola ska tillhöra en arbetsgivarorganisation, teckna 
kollektivavtal som reglerar löne- och anställningsvillkor för personalen, samt följa de 
arbetsrättsregler som gäller på arbetsmarknaden. Personalen ska känna trygghet i anställningen 
och arbetsgivaren ska ta sitt personalansvar - oavsett vem som är arbetsgivare. 
 
Yttrande- och meddelarfriheten är en grundbult för att både kontroll och fackligt arbete ska 
fungera. Lärarförbundet anser att offentlighetsprincipen bör utsträckas till att även gälla 
fristående skolor, eftersom det är enda sättet att garantera full insyn. 
Regelverk, styrning och kontroll ska vara samma för friskolor som för kommunala skolor, och 
det ska finnas tydliga sanktionsmöjligheter mot den som bryter mot regelverket. 
 
Lärarförbundet betonar vikten av långsiktighet och kvalitet i en komplex verksamhet som 
Skolan. Vinster ska inte tas ut förrän friskolan har uppfyllt vissa krav. Så länge det finns elever 
som inte får tillräckligt stöd att nå sin fulla potential, eller lärare som har för hög 
arbetsbelastning och för låg lön, ska varenda krona användas i verksamheten. Friskoleföretag 
ska alltid ha ett långsiktigt engagemang och inte primärt syfta till att gå med vinst.  
 
Professionsprogram 
Under ett lärarliv behöver lärare kontinuerligt vässa, fördjupa och bredda sin professionella 
kunskap. Idag är det dock många lärare som inte får delta i någon kompetensutveckling. Lärares 
kompetensutveckling har blivit eftersatt. Internationella studier visar att svenska lärare har 
mindre tillgång till kompetensutveckling än lärare i de flesta andra länder. Lärare efterfrågar 
mer av ämnesorienterad kompetensutveckling som fördjupar och uppdaterar 
ämneskunskaperna. Yrkeslärare har ofta särskilt svårt att få tillgång till sådan 
kompetensutveckling. Man behöver också kompetensutveckling som ger förberedelse för nya 
uppdrag eller en karriärtjänst. En radikal förändring krävs. 
 
Lärare behöver därför ett professionsprogram som tar ett statligt helhetsgrepp om 
kompetensutvecklingen. Programmet ska utgöra ett slags infrastruktur för professionen. 
Professionsprogrammets syfte är att stärka lärare genom att ge dem ett större inflytande och 
bättre förutsättningar för professionell utveckling. Lärarförbundet vill under inga 
omständigheter se att ett sådant system splittrar lärare. Det är därför helt avgörande att lärare 
och skolledare äger och formar professionsprogrammet. Så skapas legitimitet. 
Professionsprogrammet ska skapa möjligheter att utvecklas professionellt för alla som vill. 
 
Lärares yrkesetik betonar vikten av att arbetet utgår från en vetenskaplig kunskapsbas och att 
professionen vidareutvecklar det pedagogiska arbetet enligt aktuell forskning och beprövad 
erfarenhet. Ett effektivt sätt att öka kunskapen om lärande i gymnasieskolan är att lärare får 
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möjlighet att beforska sin egen praktik. Därför är det självklart för Lärarförbundet att en 
lärarexamen oavsett inriktning ska ge behörighet till forskarutbildning. Professionsprogrammet 
ska stimulera fler lärare till att vilja forska. Antalet lektorer behöver bli betydligt fler.  
 
Fler legitimerade lärare 
Lärare ska ha utbildade och legitimerade kollegor. Alla elever har rätt till utbildade lärare. Det är 
viktigt att det finns rimliga möjligheter för de som redan är yrkesutövare att vidareutbilda sig till 
lärare. De som undervisar utan att vara utbildade lärare ska tillsammans med arbetsgivaren 
upprätta en plan för hur de kan höja sin kompetens och avlägga lärarexamen oavsett 
undervisningsämne. Ur såväl en kvalitets- som en rättssäkerhetsaspekt är det centralt att det 
finns en fungerande och mellan högskolorna likvärdig validering av erfarenheter och 
yrkeskunskaper. Med ett statligt huvudansvar för skolan ges staten möjlighet att ta ett mer 
direkt ansvar för kompetensförsörjningen.  
 
Därför anser Lärarförbundet: 
 

• att lärarnas kärnuppdrag ska prioriteras i alla sammanhang 
• att staten rensar i skolans lagar och styrdokument så att kraven på dokumentation 

reduceras till ett minimum  
• att samtliga skolhuvudmän ser över de lokala dokumentationskraven i syfte att ta bort 

sådant som inte återfinns i styrdokumenten 
• att lärares undervisningstid, planeringstid och undervisningsgruppernas storlek ska 

regleras 
• att kurspoängen ska knytas till en nationellt reglerad timplan 
• att digitaliseringen ska utgå från lärarprofessionens behov och professionella kontroll 
• att alla skolor ska ha tillgång till tillfredsställande infrastruktur, ändamålsenliga digitala 

verktyg samt en närvarande och effektiv teknisk och pedagogisk support  
• att fjärr- och distansundervisningen i grund- och gymnasieskolan ska vara starkt 

reglerad, endast bedrivas i undantagsfall eller när lärare anser att det är lämpligt 
• att staten ska ha huvudansvaret för skolväsendet  
• att regionala samarbeten förutsätter en regional skolmyndighetsstruktur som skapar 

förutsättningar för långsiktighet och fackligt inflytande 
• att regionala skolmyndigheter ska dimensionera och planera utbildningsutbudet med 

utgångspunkt i elevens önskemål och arbetsmarknadens långsiktiga behov 
• att lärare i yrkesämnen får avsatt tid för planering och uppföljning av APL 
• att det vid behov anställs mentorer som tar över hela mentorsansvaret  
• att lärartätheten i gymnasieskolan ska öka  
• att resurser ska fördelas efter behov, både mellan kommuner och mellan kommunala 

och fristående skolor, så att alla elever får chans att nå sin fulla potential 
• att varenda krona till skolan ska användas i verksamheten så länge det finns elever som 

inte får tillräckligt stöd att nå sin fulla potential, eller lärare som har för hög 
arbetsbelastning eller för låg lön  

• att offentlighetsprincipen bör utsträckas till att även gälla fristående skolor  
• att ett professionsprogram för lärare och skolledare införs 
• att alla lärarutbildningar ska ge behörighet till forskarutbildning 
• att lärarnas möjligheter att beforska sin praktik ska öka  
• att alla elever ska ha rätt till utbildade lärare. De som undervisar utan att vara 

lärarutbildade ska erbjudas utbildning av sin arbetsgivare för att bli behöriga 
• att valideringen av blivande lärares utbildning och yrkeserfarenheter ska vara likvärdig 

och rättssäker 
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En gymnasieskola med rätt förutsättningar och innehåll  
 
Övergången till gymnasieskolan 
Idag är det många elever som lämnar grundskolan utan förutsättningar att omedelbart klara ett 
nationellt program inom gymnasieskolan. Förutsättningarna för ett framgångsrikt lärande finns 
tidigt i elevens skolgång. Ofta handlar det om resurser, till exempel i form av lärare och olika 
specialistfunktioner tidigt under skolgången eller tillgång till arenor för att utveckla kunskaper 
om lärande.  
 
Lika fullt kommer samtliga elever i en årskull aldrig att vara redo för gymnasieskolan vid samma 
tidpunkt. Orsakerna är många och skiftande. Många, men inte alla av dessa elever är 
känslomässigt färdiga för gymnasieskolan och sett ur elevens perspektiv är det därför högst 
väsentligt att det finns en väg att gå vidare. Samtidigt som man bör vara öppnare med 
möjligheten att gå kvar i grundskolan ytterligare år är det därför nödvändigt att som idag öppna 
gymnasieskolan för elever utan fullständiga betyg genom introduktionsprogram i olika former. 
Övergången mellan grund- och gymnasieskola bör vara individualiserad och präglas av en viss 
flexibilitet 
 
En framgångsrik studie- och yrkesvägledning  
Gymnasieskolan är en skolform som innebär att eleven tar ett stort ansvar för sina egna studier 
och sina utbildningsval. Eleven behöver stöd och vägledning för att göra välinformerade val som 
tar hänsyn till egna intressen och förutsättningar. Den grad av teoretisk eller praktisk 
fördjupning som varje enskild gymnasieutbildning kännetecknas av förutsätter att man har 
vissa färdigheter och baskunskaper. Det är viktigt att den enskilde elevens val av 
gymnasieutbildning är välgrundat för att man ska ha rätt möjligheter och motivation att klara av 
sina studier.  
 
Enligt skollagen ska eleverna ha tillgång till personal med sådan kompetens som kan tillgodose 
deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet. Eleverna ska 
öka sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser dessa kan ha 
för den enskilde. De ska även ges kännedom om arbetslivets villkor samt om möjligheter till 
vidare utbildning, praktik och arbete. 
 
För att möta skollagens krav på bästa sätt behöver antalet studie- och yrkesvägledare bli 
väsentligt fler. De måste ges goda förutsättningar att samtala med eleverna individuellt och 
samverka med skolans lärare och övrig personal. Studie- och yrkesvägledarna behöver få 
möjligheter att planera, följa upp och utveckla sitt arbete systematiskt. Varje gymnasieskola ska 
se det som en kontinuerlig process som löper genom elevens utbildning. Huvudmannen måste 
därför säkerställa att det finns tid och resurser för studie- och yrkesvägledningen, så att den 
håller hög kvalitet och är tillgänglig för varje elev genom hela utbildningen.  
 
En bred, tillgänglig och förebyggande elevhälsa 
Det är väl belagt att hälsa och välbefinnande är grundförutsättningar för lärande. Elevhälsan ska 
bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa och omfatta medicinska, 
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Om en elev riskerar att inte nå 
kunskapskraven, ska eleven snabbt få stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. Det 
är tyvärr alltför ofta tillgången på stöd som styr de särskilda insatserna, inte elevernas behov.  
 
För gymnasieskolor med en omfattande social problematik behöver det finnas tillräckliga 
resurser. Man måste skapa en helhet runt elevernas livssituation, förstärka elevhälsan med 
yrkesgrupper som kan hjälpa ungdomarna och bygga nätverk runt eleverna. Elevhälsan måste 
kännetecknas av en tvärprofessionell kompetens. Skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, 
psykologer, speciallärare, specialpedagoger etc. behöver bidra med sina olika kompletterande 
perspektiv för att se elevbehoven i sin helhet. Elevhälsan behöver vara välutbyggd och spela en 
nyckelroll för att kunna arbeta proaktivt och hälsofrämjande. Den ska hålla hög kvalitet och vara 
tillgänglig för alla.  
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Trygghet och studiero 
De allra flesta gymnasieskolor kännetecknas av både trygghet och studiero. Svensk 
gymnasieskola fungerar alltså väl generellt sett. Men givetvis förekommer allvarliga undantag 
från detta. Det är viktigt att alla gymnasieskolor är rätt rustade och att man arbetar preventivt 
för att värna trygghet och studiero. Undersökningar visar att vissa elever känner sig otrygga och 
att en del gymnasieskolor har en bristande studiero. Lärare upplever också att arbetsklimatet 
kan vara hårt ibland. Hot och våld förekommer på sina håll och leder till mycket stress och stark 
olust i arbetet. I vissa fall överväger lärare att lämna yrket. 
 
Lärare kan inte ensamma hantera djupa samhällsproblem och bekämpa ungdomskriminalitet, 
segregation och utanförskap. I det arbetet behöver hela samhället kraftsamla. Det behöver 
finnas ett nära samarbete och upparbetade rutiner mellan socialtjänst, polis och skola. Även 
civilsamhälle och föreningsliv kan ofta med fördel hjälpa till att bryta en destruktiv utveckling.  
 
För gymnasieskolor med svåra sociala utmaningar behöver det finnas tillräckliga ekonomiska 
resurser som kompenserar för det tuffare utgångsläget. Minskade anslag till gymnasieskolan 
riskerar att förvärra problemen. Studiero skapas bl.a. genom att lärare ges tid för att kunna 
planera, följa upp och anpassa undervisningen. Ordningsregler måste vara välförankrad hos 
både elever och personal för att kunna upprätthållas.  
 
Skollagens kapitel 5 (Trygghet och studiero) behöver omarbetas för att förtydliga lärares ansvar 
och befogenheter. Idag är det alltför otydligt när och hur lärare har rätt och skyldighet att 
ingripa. Särskilt stöd måste sättas in när så krävs. Rektorer och lärare måste ha förutsättningar 
att anpassa såväl klasstorlekar som organisation efter elevernas behov. Elevhälsan behöver 
också vara väl utbyggd med starkt fokus på det förebyggande elevhälsoarbetet. Det behövs en 
bred palett av olika yrkeskompetenser för att skapa en trygg och välmående gymnasieskola. 
 
Högskolebehörighet på samtliga gymnasieprogram 
Alla nationella program ska enligt Lärarförbundet ge grundläggande behörighet till högskolan. 
Många ungdomar väljer bort yrkesprogram för att de inte erbjuder högskolebehörighet i sitt 
grundupplägg. Vi vet samtidigt att många bristyrken har stora problem med sin 
kompetensförsörjning. En gymnasial yrkesutbildning ger som regel en mycket stabil ställning på 
arbetsmarknaden.  
 
Att alla nationella program ger grundläggande behörighet till högskolan är en viktig princip för 
Lärarförbundet. För det första handlar det om att eleverna ska ha möjlighet till ett livslångt 
lärande för att läsa vidare eller sadla om senare i livet. Gymnasieskolan ska öppna upp 
yrkesmöjligheter för elever, inte låsa in dem i yrken genom att skapa karriärmässiga 
återvändsgränder.  
 
För det andra handlar det om att det moderna arbetslivet kräver kunskaper för att följa 
utvecklingen på yrkesområdet. Goda grundkunskaper i bl.a. svenska, engelska och matematik 
behövs för att kunna delta i kompetensutveckling och utvecklingsarbete av olika slag.  
 
För det tredje handlar det om att de kunskaper som leder till högskolebehörighet ger möjlighet 
att ta till sig och kritiskt granska information, göra självständiga analyser och delta i 
kvalificerade samtal. Dessa förmågor är nödvändiga för att delta aktivt i samhällslivet. 
 
Ämnesbetyg  
Lärarförbundet vill ha en ämnesutformad gymnasieskola. En sådan tar bättre hänsyn till 
ämnena som helhet. Den kursbaserade gymnasieskolan tenderar att skapa 
ämnesfragmentisering och bidra till ett förhållningssätt hos eleverna som handlar om att man 
ska ”beta av” kurser och kursmoment. Med en sådan attityd går de akademiska och/eller 
yrkesmässiga helhetsperspektiven i ämnena förlorade.  
 
Ämnesbetyg kan bidra till att minska all den hets och stress som de nuvarande kursbetygen ofta 
skapar. Ett ämnesbetyg speglar bättre elevernas kunskapsnivå och potential i ett ämne. De är 
också mer förlåtande och skickar en mycket tydligare signal om elevens faktiska 
prestationsförmåga. Genom att dela in ämnena i nivåer med ett fastslaget innehåll per nivå 
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behåller man de fördelar som kursbetygen har. Det kommer att underlätta för eleven vid byte av 
undervisningsgrupp, lärare, inriktning, gymnasieprogram, gymnasieskola etc. 
 
Estetiskt lärande ska vara obligatoriskt    
Gymnasieskolan får aldrig reduceras till en institution som enbart syftar till att leverera 
arbetskraft. Den ska både förmedla kunskaper och stimulera elevernas allsidiga utveckling. Alla 
elever behöver utveckla kritiskt tänkande, kreativitet och skapande genom olika uttryckssätt och 
tillgodogöra sig nödvändiga kunskaper i estetiska ämnen. Lärarförbundet värnar ett brett 
bildningsideal som lägger grunden för att vara en aktiv medborgare som bejakar livslångt 
lärande. Därför är det en självklarhet för Lärarförbundet att estetiska ämnen ska vara 
obligatoriska för samtliga gymnasieelever.  
 
Modersmål och studiehandledning 
Lärarförbundet anser att gymnasieskolan ska ge alla elever en god grund för att leva i en 
internationaliserad värld och en utblick som kan ge perspektiv på den egna tillvaron. Detta kan 
ske på flera olika sätt, till exempel genom goda möjligheter till studier i främmande språk, 
genom att en del av utbildningen förläggs utomlands eller genom att elever med olika kulturell 
bakgrund möts i en gymnasieskola för alla.  
 
Alla elever ska ha rätt till sitt modersmål. Det gäller även för gymnasieskolan, och kan handla 
om såväl undervisning i sitt modersmål, som undervisning i andra ämnen och 
studiehandledning på sitt modersmål. Forskningen visar tydligt att goda kunskaper i det egna 
modersmålet är en förutsättning för lärande i alla skolans ämnen, inte minst svenska. 
 
APL och yrkesutbildning med rätt villkor och utformning 
Gymnasielärare i yrkesämnen har en särskild uppgift att förbereda eleverna för ett yrke genom 
att eleverna har delar av sin utbildning förlagd till en arbetsplats. För att kunna upprätthålla 
kvalitet är det viktigt att gymnasielärare i yrkesämnen ges tid för planering och uppföljning av 
elevernas arbetsplatsförlagda utbildning. Lärare måste ges rimliga förutsättningar för denna 
centrala del i yrkesutbildningen. Att lärare kan besöka sina elever med täta intervaller ger en 
säkrare bedömningsgrund och bygger också broar mellan näringslivet och gymnasieskolan.  
 
Med ett utökat samarbete mellan skola och arbetsliv, och med arbetsplatsförlagt lärande som en 
viktigare del i elevernas utbildning, förändras yrkesämneslärarens arbete till att i framtiden 
förutom den traditionella lärarrollen också innehålla utbildning och handledning av elevernas 
handledare. Mer individualiserade arbetsformer, som arbetsplatsförlagt lärande är tänkt att 
vara, får inte leda till besparingar på lärarsidan. Erfarenheten visar att det åtagande som mer 
individualisering innebär, snarare leder till att resurserna till skolan behöver öka.  
 
Rätt utformad är gymnasial lärlingsutbildning ett gott alternativ för elever i gymnasieskolan 
som väljer att gå en yrkesutbildning. En sådan undervisningsform ska innebära att alla elever 
får en bra grund att bygga vidare på, i form av såväl grundläggande högskolebehörighet som 
bred yrkeskompetens för en föränderlig arbetsmarknad.  
 
Det ska också vara möjligt att komplettera en studieförberedande gymnasieutbildning med en 
gymnasial yrkesförberedande utbildning, liksom det redan idag är möjligt att komplettera en 
yrkesförberedande utbildning med en studieförberedande. 
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Därför anser Lärarförbundet: 
 

• att gymnasieskolan ska få resurser som motsvarar de krav som ställs på skolformen  
• att övergången mellan grund- och gymnasieskola bör vara individualiserad och präglas 

av en viss flexibilitet 
• att huvudmannen ska säkerställa att det finns tid och resurser för att studie- och 

yrkesvägledningen ska vara tillgänglig genom hela utbildningen för varje enskild elev 
• att antalet studie- och yrkesvägledare ska öka i antal 
• att elevhälsan ska vara väl utbyggd och kunna arbeta både förebyggande och ha 

förutsättningar att anpassa stöd utifrån elevernas behov 
• att skollagens kapitel 5 behöver omarbetas för att förtydliga lärares ansvar och 

befogenheter 
• att rektorer och lärare måste ha förutsättningar att anpassa klasstorlekar och 

organisation efter elevernas behov 
• att alla nationella program ska ge grundläggande behörighet till högskolestudier 
• att alla elever i gymnasieskolan ska garanteras möjlighet att läsa främmande språk 

utöver engelska 
• att alla elever ska ha rätt till sitt modersmål genom modersmålsundervisning samt 

studiehandledning och undervisning på modersmål 
• att gymnasieskolan ska vara ämnesbaserad och ge eleverna ämnesbetyg 
• att estetiskt lärande ska vara obligatoriskt för alla elever i gymnasieskolan 
• att gymnasielärare i yrkesämnen ges tid för planering och uppföljning av elevernas 

arbetsplatsförlagda utbildning (APL) 
• att man ska kunna komplettera en studieförberedande gymnasieutbildning med en 

yrkesförberedande utbildning på gymnasial nivå 
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