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En kunskapsskola för alla

Alla elever behöver få goda kunskaper i att läsa, skriva och räkna. Så är det inte i dag. Var tionde elev som lämnar grundskolan har
inte nått godkänt i svenska, engelska eller matematik. Det är helt oacceptabelt. Att möta denna utmaning är den viktigaste
uppgiften för skolan.

För oss socialdemokrater är det en självklarhet att den svenska skolan skall vara en kunskapsskola där elevernas utveckling mot de
nationella målen står i centrum. En sådan skola följer noga varje elevs utveckling och har en tydlig dialog med eleven och hemmet
om resultaten i skolan. För att eleverna ska nå goda resultat krävs att lärarna har höga förväntningar på varje elevs arbetsinsats och
förmåga att prestera. Elevernas resultat följs upp systematiskt bland annat genom användning av tester och prov. Därigenom läggs
en god grund för att tidigt ge elever som behöver särskilt stöd den hjälp de har rätt till.

En bra skola bygger på en stark gemensam idé för skolan med klara normer och regler för hur alla ska bemötas med respekt och hur
man skapar studiero. Det är ett fullkomligt självklart krav, och en självklar rätt, att få känna lugn och studiero. Inget barn ska
behöva sitta på lektionen och grubbla på vad som hände på rasten innan, och vara rädd för vad som ska hända när det ringer ut
nästa gång. Då blir det inte mycket ork eller koncentration kvar för lärande.

För att lyckas måste skolan nära följa, granska och utvärdera sina egna resultat. Därigenom kan skolan aktivt arbeta med de brister
skolan har för att nå en positiv utveckling.

Mot denna vision står moderaternas förslag om att avskaffa den sammanhållna grundskolan och ersätta den med en sorteringsskola
där eleverna tidigt skiljs från varandra.

I stället för den självklara rätten att gå om ett år om läraren, familjen och eleven kommer överens om att det är det bästa för eleven,
innebär sorteringsskolan att barn i 9-årsåldern som inte klarar rätt prov lyfts bort från sin klass och får kvarsittning i ett år. I
sorteringsskolan kommer elever redan i högstadiet läsa olika avancerade kurser vilket styr deras reella framtida
utbildningsmöjligheter. I sorteringsskolan ska kunskapsinnehållet i de yrkesinriktade gymnasieutbildningarna sänkas markant, mot
elevernas och näringslivets vilja. I sorteringsskolan som den genomförs i Stockholm rycker man på axlarna åt en kraftig ökande
segregation och ojämlikhet som leder till radikalt olika studieförutsättningar för olika elever. Vi socialdemokrater vill att eleverna
ska ha rätt att välja skola. I den moderatstyrda sorteringsskolan finns ingen valfrihet för elever för låga betyg.

Den moderatstyrda sorteringsskolan är en dröm om att återgå till tiden före den grundskola Tage Erlander drev fram, tiden när
vissa barn fick avancerad utbildning medan andra tidigt skulle hänvisas till en mindre kvalificerad yrkesskola.

Därför satsar vi socialdemokrater på att förbättra utbildningens kvalitet.
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Denna rapport innehåller bland annat:
• Ett program för ökad kvalitetskontroll av skolan
• Förslag för bättre information om kunskapsutvecklingen till elever och föräldrar
• Konkreta förslag till läsprogram för alla skolor
• En satsning på 15 000 lärare och andra specialister. När satsningen är genomförd kommer det att finnas fler lärare än

någonsin i grund- och gymnasieskolan
• En redovisning av hur de 3 000 som anställts i skolan under skolsatsningens första år fördelats mellan olika grupper av

anställda
• Konkreta förslag till hur rekryteringen av lärare ska klaras
• Satsningar på utbildad personal i skolbiblioteken
• Förslag till kvalitetsgranskning av läromedel
• En satsning på pedagogisk utbildning av 350 modersmålslärare
• En satsning på utbildning av 500 lärare i svenska som andra språk
• En satsning på utbildning av 230 specialpedagoger
• Uppgifter om att lärarbristen minskat med en tredjedel på två år.

Som kontrast till dessa satsningar vill moderaterna i stället sänka skatterna med 130 miljarder kronor. Det är lika mycket som hela
grundskolan, gymnasieskolan samt grundutbildning och forskning vid universitet och högskolor kostar under ett år.

En kunskapsskola för alla kräver att resurserna fördelas efter
elevernas behov

Alla elever är olika. Skolan ska möta deras skiftande förutsättningar och behov. Den elev som har lätt för sig under skolans
första år kan behöva mycket stöd i en annan fas. Områden där många elever har lågutbildade föräldrar eller med hög
arbetslöshet och många invandrare behöver satsa betydligt mer på skolan för att kunna ge eleverna där bättre förutsättningar.
Ett tydligt exempel på hur starkt segregationen i samhället påverkar förutsättningarna för skolan inom en och samma
kommun är att 97 procent av eleverna i Östermalm når behörighet till gymnasieskolan medan under 60 procent når
behörighet i Rinkeby. Skolor i glesbygden är dyrare att driva eftersom elevgrupperna är mindre och eleverna behöver
skolskjuts. Vi socialdemokrater menar att lika chans kräver olika resurser.

Moderaterna driver en politik för skolans finansiering utifrån ett antal huvudpunkter:
• en skolpeng som är lika stor för alla elever i alla delar av landet
• privatisering av alla skolor
• vinstintresse som drivkraft i skolan
• olönsamma skolor ska läggas ned

Moderaterna i Stockholm under Kristina Axén Olin har deklarerat att fördelningen till skolor efter socioekonomiska skäl
plockas bort helt. Moderaterna i Stockholm anser vidare att skolan har det "väldigt bra ekonomiskt" och därför vill man inte
skjuta några nya pengar till skolan.

Vi socialdemokrater vill ha en skola som ger elever i hela Sverige lika möjligheter oavsett var de bor och oavsett om de har
små eller stora behov. Hur ska en statlig skolpeng kunna möta skiftande behov för en miljon elever i 6 000 olika skolor?

Vi socialdemokrater anser
• att resurserna till skolan behöver öka
• att resurserna till skolan ska fördelas efter behov
• att en rak skolpeng i kombination med vinstgivande skolor riskerar leda till att skolorna väljer de mest lönsamma

eleverna.
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Tydlig information till föräldrar och elever och kvalitetsgranskning av
samtliga skolor

Vi ska ha en skola där alla elever får en god gemensam grund. Samtidigt lär vi i olika takt och på olika sätt. För att ge eleverna
tydlig information om just sin kunskapsutveckling och ett gott stöd redan i grundskolans första år är det nödvändigt att stärka
utvecklingssamtalen. Därför behöver utvecklingssamtalen leda fram till en skriftlig individuell utvecklingsplan för varje elev.
Utvecklingsplanen ska visa vad som behöver göras för att eleven ska nå skolans nationella mål.

Vi socialdemokrater vill
• att utvecklingssamtalen ska ge tydligare information om elevens studieutveckling i relation till målen i läroplanen och i

kursplanerna för årskurs 5 och 9
• att utvecklingssamtalen regelmässigt ska leda fram till en skriftlig individuell utvecklingsplan från årskurs 1
• att utvecklingsplanen ska vara framåtsyftande och visa vad som behöver göras för att eleven ska nå de nationella

kunskapsmålen.

Vi skapar nu bättre struktur för arbetet med utbildningens kvalitet i skolan. Genom en väl fungerande struktur för
kvalitetsutvärdering skapas förutsättningar för att fler elever ska nå skolans kunskapsmål. Varje kommun och varje skola
måste systematiskt redovisa resultat i förhållande till målen, analysera och bedöma skillnader i resultat, och redovisa åtgärder.

Makten ska ligga på varje skola men vi behöver en skarp nationell utvärdering. De som är närmast skolan vet bäst hur den ska
utformas men vi ska samtidigt ha en nationellt likvärdig skola. Skolverkets uppgifter renodlas till granskning, utvärdering och
tillsyn av utbildningens kvalitet. Syftet är att få en nationellt likvärdig skola.

Vi socialdemokrater vill
• att varje skola ska utvärdera sina resultat varje år och identifiera och åtgärda brister
• att kommunen ska ha ansvar för kvaliteten vid alla skolor i kommunen och varje år ska göra en redovisning av

utbildningens kvalitet i skolorna
• att Skolverkets uppgifter ska renodlas till utvärdering och granskning av kvalitet samt tillsyn
• att Skolverket fördubblar sina insatser för att kunna kvalitetsgranska samtliga skolor.

Språket och läsningen är nyckeln till kunskap

Elever som inte når målen i skolan har ofta sämre förutsättningar och större behov av stöd än andra elever. De har ofta dåliga
kunskaper kanske både i svenska språket och i ett annat modersmål, många har olika typer av funktionshinder exempelvis
dyslexi som skapar barriärer mot inlärning. När dessa elever får det kvalificerade stöd de behöver kan de trots sina svårare
förutsättningar klara skolans kunskapsmål. Vi socialdemokrater vill därför dels att vi ökar antalet lärare i skolan och dels att vi
nu gör en snabb satsning på att utbilda fler lärare med specifika kompetenser för att möta dessa utmaningar. Dessa förslag vill
vi lägga i budgeten för 2003 om vi vinner valet.

Effektiv läsinlärning med läsprogram

Vi socialdemokrater vill göra en satsning på ett läsprogram i alla skolor under nästa mandatperiod med särskild prioritet på
insatser i segregerade områden med många barn med utländsk bakgrund.
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Många kommuner, bland andra Stockholm och Göteborg, har framgångsrikt arbetat med liknande läsprogram. Vi vill nu att
den nya skolutvecklingsmyndigheten som bildas nästa år ska få uppgift att se till att systematiska läsutvecklingsprogram införs
i alla landets skolor och omfattar alla barn. Samtidigt ska Skolverket sammanställa resultaten av de nationella proven i årskurs
5 så att det blir möjligt att på nationell nivå göra en uppföljning att målen nåtts.

Skolutvecklingsmyndigheten ska stärka skolor i segregerade områden

Storstadssatsningen och de riktade insatserna mot skolor och förskolor i dessa områden har varit framgångsrik.
Erfarenheterna ska nu spridas till alla områden som har liknande situation. Framgångsrika skolor och förskolor ska vara en
förebild och utländska erfarenheter ska systematiskt tas tillvara och spridas. Ojämlikheten mellan skolor måste minska.
Därför måste resurser fördelas efter behov. Elever i områden med sämst förutsättningar behöver extra stöd.

Vi socialdemokrater vill
• att den nya skolutvecklingsmyndigheten ska ha som sin första och viktigaste uppgift att stärka skolor i segregerade

områden.

Bättre skolbibliotek är viktigt för elever från hem utan lästraditioner

Skolbiblioteken har en central roll för att stimulera läsande och få alla barn att behärska det svenska språket. I dag saknar
närmare 30 procent av landets grundskolor personal avsatt för skolbibliotek och många skolor har endast ett fåtal
personaltimmar i veckan.

Ett mål för alla kommuner och skolor bör vara att det finns utbildad personal i skolbiblioteken minst 5 timmar per vecka. Det
skulle innebära en kraftig ökning av servicen jämfört med i dag. Antalet timmar som skolbiblioteken är bemannade utslaget
på alla skolor är i dag cirka 3,5 timmar per vecka.

I många skolor finns läspedagoger som är lärare, förskollärare eller annan personal med särskild kompetens och som arbetar
med att stimulera läsning i skolan. Vi vill satsa på fler läspedagoger så att alla barn får särskild stimulans till sitt läsande.

Vi socialdemokrater vill
• se en upprustning av skolbiblioteken med mer personal och fler och modernare böcker
• öka ambitionerna för skolbiblioteken så att det i genomsnitt finns utbildad personal minst 5 timmar per vecka
• satsa på fler läspedagoger i skolan.

Bra läromedel är en kvalitetsfråga

En utbildning av hög kvalitet kräver bra och aktuella läromedel. Därför behöver granskning av läromedel ingå i det
systematiska kvalitetsgranskningsarbete som nu inleds. Skolverket ska via sin utbildningsinspektion granska alla landets

Vi socialdemokrater vill införa läsprogram för alla elever i alla skolor enligt följande principer:
• Läsprogrammen ska innehålla tydliga och konkreta mål som alla elever ska ha uppnått för varje årskurs.
• Målen ska vara väl kända för alla elever och föräldrar.
• Målen ska varje termin följas upp och kontrolleras med lästester och diagnostiska prov.
• Elever som inte nått målen ska omedelbart få ett eget åtgärdsprogram och särskilda stödinsatser.
• Målet bör vara att alla elever efter årskurs 3 kan läsa en svensk text flytande och från årskurs 5 regelbundet läser

barn- och ungdomslitteratur (minst 1 bok/mån).
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skolors kvalitet och där också se på läromedelsstandarden. Alla skolor ska dessutom ha med läromedelsstandarden i sin
kvalitetsredovisning. Därmed bör läromedel vara ett av de resultatmått som ska ingå i alla kvalitetsredovisningar.

Vi socialdemokrater menar att skolorna ofta saknar relevanta verktyg och metoder för att bedöma läromedlens kvalitet. Man
saknar instrumenten för att avgöra vilka läromedel som fungerar bäst i undervisningen. Vi menar att Skolverket bör utveckla
sådana instrument som stöd för skolornas val av läromedel och för skolornas kvalitetsgranskning av läromedel.

Vi socialdemokrater vill
• att läromedlen granskas som en del av det förstärkta kvalitetsarbetet
• att läromedelsstandarden ska ingå i skolornas kvalitetsredovisning
• att Skolverket ska utveckla instrument som stödjer skolornas val och granskning av läromedel.

Att undervisa i svenska som andra språk är en helt annan sak

Goda kunskaper i svenska är grunden för delaktighet i det svenska samhället och för att lyckas med skola och utbildning på
alla nivåer. Den som inte kan svenska har väldigt svårt att ta sig in på arbetsmarknaden eller tillgodogöra sig kunskaper i en
utbildning i det svenska utbildningssystemet. Lärare med utbildning i att undervisa i svenska som andra språk är en
nyckelgrupp för att stödja invandrare, barn såväl som vuxna, i att lära sig svenska. Vi vill därför utbilda fler lärare i svenska
som andra språk. Ett sådant förslag ska ingå i budgeten för 2003 om vi vinner valet.

Vid Lärarhögskolan i Stockholm finns ett nationellt centrum för svenska för invandrare och svenska som andraspråk. Detta
centrum fungerar som en brygga mellan forskning, skola och samhälle i frågor om att undervisa svenska som andra språk. Vi
vill tillskjuta ytterligare resurser till detta centrum för att det ska kunna stärka stödet för utbildningen av lärare i svenska som
andra språk i hela landet.

Vi socialdemokrater vill
• öka antalet lärare i svenska som andra språk
• redan nu ge 500 fler lärarstudenter och aktiva lärare möjlighet att studera svenska som andra språk
• ge två miljoner kronor till det nationella centret för svenska som andra språk och svenskundervisning för invandrare vid

Lärarhögskolan i Stockholm.

Goda kunskaper i modersmålet lägger grunden för utveckling och utbildning

Den som växer upp i Sverige och har ett annat modersmål än svenska behöver skaffa sig goda kunskaper både i svenska och i
sitt modersmål. Modersmålet lägger grunden för all senare inlärning. Forskningen visar att kunskaper i modersmålet är
viktigt för förbättrade resultat i alla ämnen. För att ge elever med annat modersmål än svenska bättre förutsättningar för hela
sin skolgång krävs att modersmålsundervisningen förbättras. Nu råder stor brist på pedagogiskt utbildade modersmålslärare.

Vi socialdemokrater vill
• öka antalet modersmålslärare
• redan nu ge pedagogisk utbildning till 350 modersmålslärare

Fler specialpedagoger stärker många ungdomars möjlighet till kunskap

Barn och elever kommer till förskolan, skolan och vuxenutbildningen med olika bakgrund och förutsättningar.
Undervisningen måste anpassas till skiftande behov av särskilt stöd. All erfarenhet visar på behovet av tidig upptäckt och
tidigt insatta åtgärder för att nå bästa möjliga resultat.
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Specialpedagogexamen är en påbyggnad på en lärarexamen som omfattar 60 poäng och kan ha olika inriktning beroende på
vilken typ av behov hos eleven läraren ska möta. I den nya lärarutbildningen förstärks inslagen av specialpedagogik för alla
studenter och utbildningen av specialpedagoger ökar. Det är nu angeläget att kunna utbilda fler lärare som har denna
värdefulla kompetens.

Vi socialdemokrater vill
• utbilda fler specialpedagoger
• redan nu utbilda ytterligare 230 specialpedagoger.

Alla elever har rätt till framsteg

Skolan ska möta varje elev utifrån dess individuella behov. Det gäller även högpresterande elever. Det är angeläget att dessa
elever under hela skoltiden får utmaningar som gör att de behåller motivationen och hela tiden utvecklas utifrån sina
förutsättningar. Internationell forskning har allt tydligare visat att det kräver utveckling av en särskild pedagogik.

Det finns ett behov av att göra en riktad insats för att åstadkomma denna nödvändiga utveckling av pedagogik som möter
högpresterande elevers behov.

Vi socialdemokrater vill
• göra en riktad satsning på utveckling av pedagogik för högpresterande elever som omfattar en miljon kronor vardera till

två lärosäten under tre år med start 2003.

Skolan ska vara trygg

Det finns ingenting som upprör så som när barn kränks, utsätts för trakasserier eller mobbas i skolan. Alla barn har rätt att
känna trygghet. Trygghet är en alldeles nödvändig förutsättning för kunskap. Det är ett fullkomligt självklart krav, och en
självklar rätt, att få känna lugn och studiero.

Vi socialdemokrater vill använda många åtgärder mot mobbning
• skolan behöver fler lärare, skolsköterskor, kuratorer och psykologer för att kunna möta elevers behov och ingripa mot

mobbning
• varje skola ska ha ett handlingsprogram mot mobbning
• skolorna behöver handfast stöd och riktlinjer för att använda effektiva handlingsprogram mot kränkande behandling.

Skolverket har därför fått i uppdrag att lyfta fram forskningsbaserade arbetssätt mot mobbning och kränkande
behandling

• skolans ansvar att ingripa mot mobbning har förstärkts väsentligt. Denna lagskärpning ökar möjligheterna för en elev att
få skadestånd. Om en kommun inte vidtar de åtgärder som Skolverket beslutar vid fall av mobbning kan reglerna om
skadeståndsansvar tillämpas

• när mobbning förekommer krävs snabba och tydliga insatser, där den mobbade elevens intressen sätts främst. Därför
måste elever som mobbar eller är våldsamma i sista hand kunna flyttas. Men det är självklart ingen patentlösning, utan
den åtgärd som ska komma när alla andra vägar har prövats

• vi behöver ett tydligt förbud mot diskriminering och sexuella trakasserier i skolan. Vi har infört en lag som förbjuder
diskriminering på universitet och högskolor. Nu vill vi införa detta förbud även i skolan.

Det ska råda studiero i skolan. Inga som helst former av kränkningar eller våld får förekomma. Det är varje barns rättighet att
känna sig trygg och slippa vara rädd i skolan.
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15 000 nya lärare och andra specialister i skolan

Det behövs fler lärare och andra specialister i skolan för att resultaten ska kunna förbättras. Därför ger vi socialdemokrater
fem miljarder till personalförstärkningar i skolan så att fler lärare och andra specialister kan anställas. Före nästa val kommer
det att finnas mer än 15 000 fler anställda i skolan om socialdemokraterna får väljarnas förtroende.

Redan första läsåret 2001/02 i satsningen har 3 000 personer kunnat anställas. Men det är bara början. Satsningen ökar med
en miljard kronor per år t.o.m. 2006 så att ytterligare 3 000 kan anställas varje läsår. 2006 kommer de som arbetar i skolan att
ha blivit mer än 15 000 fler.

Fler lärare och andra specialister
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Vilka som ska anställas avgör skolan bäst själv. Den socialdemokratiska regeringens satsning ger skolorna möjlighet att
anställa personal som är strategisk för att förbättra resultaten i skolan. Kvaliteten i undervisningen och arbetssituationen i
skolan kommer att bli bättre. Många fler kan få stöd så att de får de kunskaper som de har rätt till.

Första året av skolsatsningen har lett till att skolorna anställt cirka
 2 200 pedagogisk personal,

till exempel lärare, specialpedagoger, förskollärare, fritidspedagoger och dramapedagoger
 400 elevvårdspersonal,

till exempel psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, logopeder, talpedagoger, synpedagoger och
behandlingsassistenter

 500 övriga,
till exempel bibliotekarier, skolvärdinnor, elevassistenter, kamratstödjare, klassmorfar och kulturarbetare

Totalt har drygt 3 000 lärare och andra specialister anställts.
(enligt Skolverkets preliminära sammanställning av ansökningarna för bidraget för läsåret 2001/02)

Om fördelningen på olika kategorier blir densamma under de kommande fyra åren av skolsatsningen så skulle det innebära
att det 2006 har anställts
• cirka 11 000 lärare och andra pedagoger
• cirka 2 000 psykologer, sjuksköterskor och annan elevvårdspersonal
• cirka 2 500 bibliotekarier, kamratstödjare, klassmorfar med flera
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Totalt kommer mer än 15 000 lärare och andra specialister att kunna anställas med skolsatsningen som grund.

Beräknad personalförstärkning läsåret 2001/2002

Län Pedagogisk pers. Elevvårdspers. Övrig pers. Totalt antal personer  Beräknad kostnad

Stockholm 363 65 99 527 177 377 kr
Uppsala 75 16 12 103 34 503 kr
Södermanland 78 12 20 110 29 973 kr
Östergötland 107 19 23 149 46 596 kr
Jönköping 97 16 7 120 39 659 kr
Kronoberg 44 6 17 67 20 316 kr
Kalmar 71 12 12 95 29 230 kr
Gotland 19 0,3 7 26 7 044 kr
Blekinge 46 4 6 56 16 329 kr
Skåne 283 53 71 406 127 057 kr
Halland 107 16 16 139 33 270 kr
Västra Götaland 317 76 116 509 165 040 kr
Värmland 76 14 10 100 30 171 kr
Örebro 58 16 12 86 29 853 kr
Västmanland 82 9 16 107 30 182 kr
Dalarna 98 5 10 113 32 761 kr
Gävleborg 70 12 11 93 29 158 kr
Västernorrland 57 17 3 77 26 804 kr
Jämtland 39 3 4 46 14 804 kr
Västerbotten 37 14 9 60 17 737 kr
Norrbotten 87 6 14 107 29 250 kr
Totalt riket 2 211 390 495 3 096 967 114 kr

Den socialdemokratiska politiken har lett till
• att 3 000 fler lärare och andra specialister kunnat anställas i skolan under det första året av skolsatsningen

Vi socialdemokrater vill
• att skolsatsningen fullföljs så att ytterligare 12 000 lärare med flera kan anställas i skolan under den kommande

mandatperioden. När satsningen är genomförd kommer det att finnas fler lärare än någonsin i grund- och
gymnasieskolan.

Moderaterna sätter en skattesänkning om 130 miljarder kronor före välfärden

Moderaterna vill sänka skatten med 130 miljarder kronor. Det är mer än hela grundskolan, gymnasieskolan samt
grundutbildning och forskning vid universitet och högskolor kostar totalt, inklusive studiestöd, per år.

Kostnad enligt senaste kända uppgifter miljarder kr därav studiestöd

Grundskola 62

Gymnasieskola 22 2,6

Högskola inkl forskning 43,8 5,6

Total kostnad 127,8 8,2

Detta visar att en politik som innebär skattesänkningar om 130 miljarder kronor om den genomfördes skulle få mycket stora
konsekvenser för välfärden.
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Lärarbristen måste motverkas aktivt

Det finns en berättigad oro för den framtida tillgången på lärare. Många prognoser visar på ett mycket stort behov av lärare
under åren framöver. Många nya lärare måste rekryteras för att ersätta dem som går i pension. Många lärare har lämnat yrket
av andra anledningar, bland annat att arbetet i skolan blev tungt till följd av 90-talets nedskärningar.

Tillgången på lärare med rätt kompetens är avgörande för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Fullföljandet av skolsatsningen
förutsätter också att det finns tillräcklig tillgång till lärare och andra pedagoger. Skolans kvalitet är helt beroende av att vi kan
klara generationsskiftet och att vi kan göra skolan till en attraktiv arbetsplats, så att fler vill utbilda sig till lärare och fler
stannar kvar eller söker sig tillbaka till yrket. Fortsatt förnyelse och utveckling av läraryrket är avgörande för Sverige som
kunskapsnation.

Det är en stor utmaning att kunna möta den hotande lärarbristen. Vi socialdemokrater har redan genomfört åtgärder som lett
till goda resultat. Statistiken visar också för första gången på många år att lärartätheten i grundskolan ökar.

En modernare lärarutbildning

För att alla elever ska kunna nå kunskapsmålen krävs skickliga lärare med kompetens att möta varje barns behov. Den nya
lärarutbildningen har blivit mer av en yrkesutbildning. Utbildningen knyts närmare verksamheten i skolan eller
barnomsorgen. Den specialpedagogiska utbildningen förstärks för alla lärarstudenter, samtidigt som det ges möjlighet till
fördjupning i specialpedagogik.

Lärarutbildningen har fått en starkare vetenskaplig anknytning och ger nu behörighet till forskarutbildning. Den
socialdemokratiska regeringen har femdubblat resurserna till forskning inom utbildningsvetenskap. På så sätt kan skolan få ny
kunskap och kraft för utveckling.

Med den nya strukturen i lärarutbildningen kan studenterna successivt välja sin studiegång. Möjligheten att skräddarsy sin
utbildning vad avser till exempel ämneskombination, åldersinriktning och ämnesinriktning gör lärarutbildningen mer
attraktiv.

Den socialdemokratiska politiken har lett till
• att lärarutbildningen har reformerats och moderniserats
• att antagningen till lärarutbildningen har ökat med 15 procent första året med den nya lärarutbildningen.

Vi socialdemokrater vill
• att ännu fler påbörjar en lärarutbildning.

Omfattande kompetensutveckling för lärare

Omfattande satsningar har också gjorts för att förstärka befintliga lärares kunskaper inom strategiska områden som till
exempel läs- och skrivutveckling och specialpedagogik. Sedan 1998 har den socialdemokratiska regeringen satsat drygt 4
miljarder kronor på kompetensutveckling för lärare (inklusive ITiS-projektet).

Den socialdemokratiska politiken har lett till
• att omfattande satsningar på kompetensutveckling av verksamma lärare har genomförts.
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KTH ny aktör i lärarutbildningen

Vi socialdemokrater är också öppna för att pröva andra vägar att utveckla lärarutbildningen. Lärarhögskolan i Stockholm och
Kungliga Tekniska högskolan (KTH) ska tillsammans utveckla lärarutbildningar med teknisk och naturvetenskaplig
inriktning.

Bakgrunden är att intresset hos ungdomar för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar är för lågt och inte svarar mot
arbetsmarknadens behov. Genom att utveckla grundskolans undervisning i teknik och naturvetenskap kan vi långsiktigt lägga
grunden för ett ökat intresse och fler studerande inom området.

KTH:s utbildningar inom teknikområdet är attraktiva. Den nya lärarutbildningen med KTH:s medverkan kan göra det
lättare att rekrytera lärare med inriktning mot teknik och även bidra till att locka fler män till läraryrket.

Vi socialdemokrater vill
• öka intresset för lärarutbildning med naturvetenskaplig och teknisk inriktning.

Stort intresse för att komplettera till lärarutbildning

Obehöriga lärare blir behöriga
Det finns för många lärare i skolorna som inte är behöriga, det vill säga inte har en fullständig lärarutbildning. Vi ger 4 000
obehöriga lärare möjlighet att komplettera sin utbildning så att de blir behöriga. Genom att kunna kombinera fortsatt
yrkesverksamhet med studier erbjuder vi en attraktiv möjlighet till utbildning som kommer att förbättra kvaliteten i skolan.

Projektet har blivit en framgång. Vid höstens antagning fanns det nära 1 700 sökande till cirka 1 000 platser i Stockholm,
Malmö, Jönköping, Karlstad, Umeå och Göteborg. Preliminärt har cirka 25 procent fler antagits till utbildningen än vad som
ursprungligen planerats. Med höstens antagning omfattar satsningen hittills mer än 1 500 studenter som är anställda i en
skola på halvtid samtidigt som de bedriver sina studier.

Den socialdemokratiska politiken har lett till
• att 4 000 obehöriga lärare kan komplettera sin utbildning till lärarutbildning - 25 % fler än beräknat har sökt

utbildningen

Friställda ingenjörer blir lärare
Upp till 200 ingenjörer i Stockholmsområdet ges nu möjlighet att utbilda sig till lärare. Det handlar om ingenjörer som
friställs på grund av strukturrationaliseringar i tekniksektorn. Genom denna satsning ges de personer som nu friställs från
bland annat telekomföretaget Ericsson möjlighet att gå vidare i en karriär som lärare i skolan. Dessa personer har med sin
kompetens och arbetslivserfarenhet en bakgrund som med en kompletterande pedagogisk utbildning är attraktiv för skolan.
Satsningen kan ge skolan en angelägen förstärkning av kompetensen i matematik-, naturvetenskaps- och teknikämnena.
Satsningen kan också på ett positivt sätt bidra till ökad kontakt mellan skolan och näringslivet.

Vi socialdemokrater vill
• fånga upp och locka nya grupper till läraryrket, till exempel de som på grund av strukturförändringar friställs från sitt

arbete.

Arbetet mot lärarbristen ger resultat

Det har redan visat sig att satsningen för att minska lärarbristen ger resultat.
”I Kumla saknas det inte lärare. När skolan börjar i morgon möts eleverna av en kompetent lärarkår. … Bristen på
behöriga lärare är inget problem i Kumla. ”
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(Nerikes Allehanda 2002-08-18)
”Samtliga skolor (i Lunds kommun) har rekryterat behörig personal. Faktum är att intresset hos lärarna är större än

kommunens behov. Åtminstone i centrala Lund.”
(Sydsvenska Dagbladet 2002-08-18)
”Lärarsituationen ser bättre ut än väntat inför skolstarten i Stockholms län visar en rundringning som Dagens Nyheter har

gjort. … Ju fler DN ringer, desto tydligare blir bilden. Lärarsituationen är under kontroll.”
(DN 2002-08-16)

Citaten visar en betydligt ljusare bild av lärarsituationen vid skolstarten i höst än tidigare år. Den ljusa bilden förstärks av
AMS statistik inför skolstarten. Vi kan i denna rapport för första gången redovisa statistiska belägg för den sjunkande
lärarbristen. Enligt AMS statistik framgår att bristen på både grundskole- och gymnasielärare minskat med cirka 35 procent
på två år.

Antal kvarstående platser vid månadens slut
Enligt AMS statistik för juli 2000 – 2002

 2000  2001  2002 Differens Minskning i %

Gymnasielärare 744 539 487 257 35 %

Grundskollärare 1 551 1 373 1 031 520 34 %

Vi har aldrig utbildat så många lärare som nu. Den socialdemokratiska regeringen har byggt ut lärarutbildningen. Antalet
behöriga sökande har ökat kraftigt, från 15 000 hösten 1990 till närmare 23 000 hösten 2002, det vill säga med drygt 50
procent. Antalet nybörjare på lärarutbildningen ökade med cirka 15 procent mellan 2000 och 2001. Intresset för att bli lärare
är stort, trots alla påståenden om motsatsen. Att utbildningen har reformerats och blivit modernare är ett viktigt steg för att
locka fler.

Genom att vi nu ger mer resurser till skolan kan arbetssituationen för lärarna förbättras.

För första gången sedan början på 90-talet ökar nu lärartätheten i grundskolan. Läsåret 2001/02 fanns det 7,8 lärare per 100
elever. I gymnasieskolan har lärartätheten ökat de senaste tre åren.

Samtidigt förbättras lönevillkoren för lärarna. Partsgemensam statistik visar att lärarlönerna mellan 1995 och 2002 har ökat
realt med i genomsnitt nära 30 procent.

Vi är övertygade om att detta sammantaget gör att fler nu söker sig till yrket och att det också leder till att fler lärare söker sig
tillbaka till skolan. Enligt en undersökning som Lärarnas Riksförbund genomfört skulle 20 000 som lämnat yrket, kunna
tänka sig att återvända till skolan om arbets- och lönevillkoren förbättras.

Parterna i skolan bedriver också ett gemensamt arbete för att stärka kvaliteten i skolan och att öka läraryrkets attraktivitet,
bland annat genom att finna nya utvecklings- och karriärvägar för lärare.

Den socialdemokratiska politiken har lett till
• att tillgången till lärare har förbättrats

- lärarbristen har minskat med 35 % enligt AMS statistik
• att fler studenter påbörjar en lärarutbildning

- antalet behöriga sökande har ökat med drygt 50 % på 10 år
- antalet nybörjare ökade med cirka 15 % mellan 2000 och 2001

• att lärartätheten nu åter ökar efter många års försämring.

Vi socialdemokrater vill
• fortsätta utvecklingsarbetet för att göra skolan till en mera attraktiv arbetsplats.


