
Fem punkter till Alliansen 
 
Lärarförbundet har idag, den 22 februari, överlämnat förslag till ett 
"Valmanifest" till Allianspartierna som på måndag samlas i Annie 
Lööfs föräldrahem i Maramö.    
 
På måndag slår centerledaren Annie Lööf upp porten till sitt 
barndomshem i Maramö. Där möts Alliansens partiledare för att 
diskutera framtiden och påbörja ett valmanifest. Skolan kommer 
garanterat att vara en av grundpelarna. 
 
Lärarförbundet vill därför erbjuda sin kunskap och hjälp i att formulera 
svaren på skolans utmaningar – de som också är hela Sveriges 
utmaningar. Vi avstår naturligtvis från partipolitiska avvägningar.  
 
Den självklara utgångspunkten är att det land som satsar på framtiden, 
satsar på sina lärare. Därför bör ett Alliansprogram för skolan innehålla 
följande punkter:  
 
Välutbildade lärare 
Sveriges elever ska möta välutbildade och behöriga lärare. Regeringen 
har infört en lärarlegitimation. Reformen är viktig för alla elevers rätt 
till kunskap, men den är tyvärr framhastad och underfinansierad. 
Resultatet riskerar att bli att vi får fler obehöriga lärare i våra skolor, 
istället för färre.  Det krävs en rejäl och långsiktig satsning på att 
vidareutbilda lärare under många år. 
 
Förläng satsningen på det så kallade lärarlyftet efter 2015.  
 
Minska elevgrupperna - lita på lärarna 
Klasser och elevgrupper måste minska. Lärare ska ha chans att 
fokusera undervisningen utifrån varje elevs behov. Skolverket har 
under flera år särskilt pekat ut de stora elevgrupperna i 
fritidshemmen. Fritidshemmen är ett mycket viktigt stöd i varje barns 
kunskapsutveckling. En bra fritidshemsverksamhet stöder dessutom 
arbetslinjen.  
 
Lärares och rektorers inflytande över skolans resurser måste öka. 
Lärarförbundet kallar detta en ordinationsrätt för lärare och rektorer - 
rätt insatser till rätt elev i rätt tid. Folkpartiets förslag om ökad 



specialpedagogisk kompetens kombinerat med Moderaternas förslag 
om fler speciallärare är viktiga delar i en sådan nödvändig satsning. 
 
Minska elevgrupperna i förskolan, fritidshemmen och grundskolan och 
ge lärare och rektorer större inflytande över hur skolans resurser 
fördelas.  
 
Låt lärare vara lärare 
Goda resultat nås i ett bra möte mellan lärare och elev. I dag får lärare 
göra mer av allt. Administration tar tid från eleverna. 9 av 10 lärare 
hinner inte förbereda undervisningen tillräckligt, enligt en 
undersökning från Lärarförbundet. Arbetsbelastningen har till och med 
ökat med Alliansen vid makten.  
Genom att ta bort skriftliga omdömen i år 6-9 tas ett första steg och 
samtliga Allianspartier har lovat fler åtgärder. Nästa steg måste vara 
att avskaffa skriftliga omdömen i hela grundskolan.  
 
Det nya betygssystemet bör lämnas orört under kommande 
mandatperiod. Nya förändringar i betygssystemet kommer inte att 
bidra till att höja resultaten, men däremot öka administrationen 
ytterligare. En tydlig majoritet av lärarna säger nej till tidigare betyg. 
Utvärdera dagens betygssystem, såsom Kristdemokraterna och 
Centern har föreslagit.  
 
Avskaffa kravet på skriftliga omdömen i hela grundskolan och ändra 
inte betygssystemet. 
 
Digital kompetens  
Digital kompetens är en av framtidens nyckelkompetenser. En digital 
skola ställer krav på att lärare har friheten, kompetensen och ansvaret 
att använda moderna lärverktyg utifrån elevernas behov. Nästan 
varannan lärare saknar idag egen dator på arbetsplatsen. 
Centerpartiet har varit drivande i arbetet med att digitalisera flera 
samhällssektorer. Skolan måste vara Alliansens nästa utmaning.  
 
Ta fram en digital strategi för en likvärdig skola i hela landet. Ge lärare 
tid att utveckla sin digitala kompetens.  
 
Bra lärare ska ha bra betalt 
Unga väljer idag bort läraryrket till förmån för bättre betalda yrken.  



Höjda lärarlöner handlar om elevernas rätt att få de bästa lärarna. Det 
är så vi vänder de sjunkande kunskapsresultaten.  
 
Fler och fler har upptäckt den nationella lärarkrisen. Företrädare för 
LO, TCO och Saco ser de låga lärarlönerna som ett hot mot 
samhällsekonomin och pekar ut ett statligt ansvar för ett lyft på minst 
tio procent. Det skulle kosta cirka fem miljarder kronor. Samtliga 
Allianspartier har uttalat sig för höjda lärarlöner som en viktig del av 
en lärarstrategi.  
Ett Alliansprogram är dessutom inte bara ett löfte från ett 
regeringsalternativ, utan också från alla kommuner där Alliansen styr – 
de skolansvariga huvudmännen. 

Tillför lärarlönerna 5 miljarder kronor och se till att kommuner med 
Alliansstyre helt sluter lönegapet till andra akademiska yrken. 
 

Lärarförbundet vill se en utbildningspolitik som är hållbar över  
regeringsskiften. Skolan behöver långsiktighet och klara spelregler. 
Regeringsduglighet handlar inte minst om förmågan att finna lösningar 
som håller över tid. De förslag till Alliansens valmanifest som vi nu 
presenterat är förslag som alla partier borde kunna omfatta. Låt dem 
bli utgångspunkten för en ny samling i skolfrågorna.  
 
  
 
 
 
 


