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Gymnasiepolitik utan långsiktighet

Högskolebehörigheten har blivit en stridsfråga mellan blocken. Alliansen vill ta 

bort behörigheten från flera gymnasieprogram, medan socialdemokraterna anser 

att den bör vara obligatorisk för alla. Samarbetssvårigheterna mellan partierna och 

de ständiga svängningarna i gymnasiepolitiken drabbar enligt Lärarförbundet 

elever och lärare vars arbetsmiljö försämras. 

Med varje ny regering kommer en ny gymnasiepolitik. Att skolan behöver reformeras är 

de flesta överens om, men hur det ska ske är en annan sak. Partiernas olika åsikter om vad 

som är bäst för eleverna har lett till att gymnasiereformer stoppas, för att ersättas med nya, 

som sedan riskeras att stoppas igen. Den socialdemokratiska regeringens direktiv gy-07 

skulle ha trätt i kraft januari 2007 men slopades i höstas av alliansen som istället vill driva 

igenom sina egna förändringar. Det innebär att skolor och lärare som sedan 2005 har 

arbetat med att förbereda sig för införandet av gy-07 åter får ställa om och anpassa arbetet 

efter en högerstyrd modell. Kjell Gustavsson är lektor vid Lärarhögskolan och var med

från starten av arbetet med att lägga upp riktlinjer för gy-07. 

– Jag förstår att man vid ett regimskifte vill sätta sin egen prägel men man måste även 

respektera det jobb som är nedlagt på gy-07 i form av både nya tjänster, scheman, 

ekonomi, och utbildningar. Min slutsats är att man måste lämna blockpolitiken när det 

gäller skolan, det fungerar inte i praktiken. Politikerna måste samverka när det gäller skolan 

eftersom vi har en gemensam läroplan, säger han. 

Samarbetssvårigheter mellan partierna 

Skiftena i gymnasiepolitiken är enligt Lärarförbundet det största problemet med dagens 

skola. Elevernas kunskap måste vara i fokus för politiken menar Lärarförbundet som 

kräver ett blocköverskridande samarbete om skolan. Partierna borde de försöka enas för 

skolans bästa säger Anders Johansson. 
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– Politikerna samarbetar över blockgränserna i många andra frågor som exempelvis 

utrikespolitik och EU-frågor. Vi vill självklart att de ska samarbeta även i frågorna som rör 

gymnasieskolan, säger Anders Johansson ombudsman för Lärarförbundet. 

Fredrik Malm (fp) är ledamot i utbildningsutskottet och enligt honom gör de olika 

ståndpunkterna partierna emellan det svårt att samarbeta. På flera områden har dock 

partierna gemensamma mål, som att införa lärlingsutbildning, förhindra taktikval och öka 

kvaliteten på det individuella programmet. Fredrik Malm (fp) påpekar att det finns delar 

från gy-07 som alliansen behåller.

– I gy-09 har vi till exempel behållit socialdemokraternas förslag om frisökning till 

gymnasieskolor. Jag upplever också att vi ligger nära LO gällande synen på 

yrkesutbildningar och där finns det förutsättningar för fortsatta diskussioner. Vi kan 

försöka kompromissa men det har å andra sidan inte socialdemokraterna varit villiga att 

göra de senaste tolv åren, säger han. 

Högskolebehörigheten i skottlinjen 

Alliansens nya gymnasiereform som just nu utreds av Anita Ferm ska vara klar senast 31 

mars 2008. Reformen har redan väckt stor uppmärksamhet för sina kontroversiella förslag i 

form av ordningsbetyg, och borttagandet av den grundläggande behörigheten till 

högskolan. I alliansens nya gymnasieskola ska eleverna få välja mellan tre typer av examen, 

yrkesexamen, lärlingsexamen eller studieförberedande examen. Endast den sist nämnda ger 

grundläggande behörighet för vidare studier. För de som väljer att studera till en yrkes-

eller lärlingsexamen kommer möjligheten att läsa in behörigheten parallellt att finnas. Men 

att valet finns där för eleverna tycker inte socialdemokraterna är tillräckligt. De tror att 

risken blir att elever som skulle kunna läsa kärnämnen istället väljer den lättare vägen vilket 

drabbar dem senare när de kommer ut på arbetsmarknaden eller vill studera vidare. 

– Jag var med när man på högstadiet kunde välja mellan allmän och särskild kurs och jag 

vet att många elever valde allmän kurs för att de trodde att de inte skulle klara en särskild 

kurs, vilket de mycket väl kunde. Oftast var de elever från studieovana hem. Jag vill att 

man utgår från den högre ribban. Gymnasieskolan får inte vara en sorteringsanläggning, 

säger Agneta Lundberg (s) ledamot utbildningsutskottet. 
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En grundläggande skillnad mellan alliansen och oppositionen är synen på den

obligatoriska högskolebehörigheten. Den socialdemokratiska regeringen hade som mål att 

minst 50 % av eleverna från varje årskull skulle studera vidare på högskola. Ambitionen har 

varit att alla ska bli högskolebehöriga, men priset är enligt Fredrik Malm (fp) för högt.

– Det som händer då är att skoltrötta ungdomar hoppar av istället och då blir de inte 

behöriga på något sätt. Alla vill inte bli akademiker och bör inte bli det. Vi anser att fler 

kommer att fullfölja sin utbildning i vår nya gymnasieskola, säger Fredrik Malm (fp). 

Stora avhopp från gymnasieutbildningarna 

Att en stor del av dagens gymnasieungdomar inte tar ut slutbetyg är ett av skälen till att

gymnasieskolan utreds. Enligt SCB fullföljer två av tre elever som studerar vid ett av 

landets sexton nationella program sina studier inom tre år. En siffra som har legat relativt 

stabilt sedan tio år tillbaka. Enligt en studie från SCB är de största faktorerna till att eleven 

hoppar av att hon är skoltrött eller vill börja jobba. För att råda bot på skoltröttheten vill 

Agneta Lundberg (s) att avhoppen utreds noggrannare.

– Det finns ingen universallösning. Vid en ordentlig utredning kanske vi kommer få 

fram en del otrevliga saker, men det viktiga är att vi får veta varför elever hoppar av. Då 

kan vi hjälpa dem, säger hon.  

Kjell Gustavsson har arbetat som gymnasielärare i 35 år och tror att skoltröttheten har 

att göra med att skolan upplevs som tråkig och meningslös eftersom man inte utgår från 

elevernas intresse.

– Eleven kommer till skolan för att hon vill lära sig något och det är skolans uppgift att 

se till att göra detta möjligt.  Om inte eleven upplever att det är meningsfullt är det ganska 

självklart att hon väljer bort de delar av skolan som inte ger något. För att motverka detta 

är det viktigt att läroplanens skrivning om elevinflytande uppfylls, där man tillsammans 

bestämmer målen och hur de ska uppnås, säger han. 

Svängningar i gymnasiepolitiken ett problem
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Det som borde stå i fokus för politikerna när gymnasieskolan reformeras är enligt 

Lärarförbundet eleverna, inte att få det egna partiets vilja igenom till varje pris. Att 

direktiven hela tiden ändras försvårar arbetet för skolor och lärare, vilket i förlängningen 

går ut över eleverna. Agneta Lundberg (s) anser att kritiken är befogad. 

– Självklart så är det eleverna som får betala priset för regeringens omsvängning av 

gymnasiepolitiken. Jag delar den åsikten och det är ytterst olyckligt, säger hon. 

Fredrik Malm (fp) håller inte med om Lärarförbundets kritik utan menar att det 

viktigaste är att gymnasieskolan nu förändras till det bättre. 

– Eleverna drabbas av dagens skola med omfattande avhopp, låga kunskapsresultat och 

svaga krav. Detta vill vi ändra på och det finns ett stort stöd för detta. Om Lärarförbundet 

anser att dagens skola, är så bra att förändringar drabbar eleverna så borde de lyssna på den 

omfattande kritik och de utvärderingar som tydligt visar på behovet av förändring i svenskt 

skolväsende. Demokrati innebär att det också kan bli förändringar i samhället.

Nu kommer gymnasieskolan att anpassas efter en blå modell som om ett par år kan 

bytas ut till en röd. Frågan som väcks är om oppositionen kommer att återgå till den 

planerade, avblåsta, gymnasiereformen vid en eventuell valvinst 2010. 

– Jag kan inte säga att vi kommer riva alliansens reform rakt av. Men det finns vissa 

grundläggande pelare som är viktiga för oss som vi kommer att stå kvar vid. Alla ska ha till 

exempel ha grundläggande behörighet till högskola, säger Agneta Lundberg. 

Faktaruta 

– Tre typer av gymnasieprogram 2009

Yrkesprogram: Ger examen inom ett visst yrke. Ingen automatisk behörighet till 

högskolan. Exempel på yrkesprogram är bygg, fordon eller frisör. 

Lärlingsprogram: Huvuddelen av utbildningen förlagd till en arbetsplats inom det yrke 

man utbildar sig till. Arbetsgivare kan få ersättning för att lära upp en elev. Ingen 

automatisk behörighet till högskolan.

Högskoleförberedande program: Teoretiska kurser som leder fram till examen. Ger 

automatisk behörighet till högskolan. 
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Faktaruta 

- Alliansens nya gymnasieskola

Tre examensformer: Gymnasieskolan delas i tre delar, yrkes, lärlings och 

studieförberedande examen. Högskolebehörigheten försvinner från de två första.  

Betyg: Nytt betygssystem, dagens fyra betygssteg byts ut till sju steg. Ett meritsystem som 

premierar studier av språk och matte införs, detta för att förhindra taktikval av enklare 

kurser för högre betyg. Ordningsbetyg införs. 

Frisökning: Elever kan söka valfri skola i landet på lika villkor

Lärarna: Får rätt att beslagta störande föremål som mobiltelefoner
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Sista dansen i sikte

Utanför de höga, mörklagda fönstren skiner solen, men det skulle lika gärna kunnat snöa 

utan att någon märkt skillnad. Väggarna är målade i granitgrått och galler sträcker sig längs 

långsidan. Bakom gallren söker sig sorgsna, likgiltiga blickar bort mot världen utanför. Det 

enda som hörs är tystnaden. Det skulle kunna vara vilken dag som helst i fängelset, men 

det är någonting som är annorlunda. Frida Björk sträcker försiktigt handen mot gallret, 

trevande som om hon är rädd för att det ska brännas. När dörren sakta glider upp avslöjar 

den ett fängelse tomt på vakter, det verkar som att friheten finns inom räckhåll. 

S:t Eriks avgående musikalklass övar slutscenen om och om igen, det gäller att lämna ett 

bestående intryck på åskådarna och nu är det bara två veckor kvar till premiären på deras 

slutproduktion. Frustrationen är tydlig, tidigare i veckan resulterade den i ett krismöte som 

skulle handla om pjäsen, men blev ett forum för tre år av undertryckta känslor. En grupp i 

klassen fick alltid mer hjälp av lärarna, det är för många starka viljor i den andra, och varför 

är det alltid samma personer som får huvudrollerna? Tiden fram till premiären på 

slutproduktionen har av gamla elever fått smeknamnet harmageddon. Det är långa dagar 

och mycket känslor som lätt kan sluta i bråk. Kanske var det därför som regissör Kent 

Ekberg den första dagen av repetitioner i aulan bad eleverna att ingå en pakt med honom. 

– Jag vill be er om något. Jag vill att vi arbetar tillsammans. Vi snackar inte skit om 

varandra utan vi ser varandra i ögonen. Om du har ett problem med någon så säg det 

direkt till den personen, gå inte bakom någons rygg. Det ska vara en för alla och alla för en, 

säger han. 

De är tre lärare som tillsammans delar på ansvaret att koordinera 28 tjejer och två killar 

för få slutresultatet att fungera. Det har alltid varit få killar på de estetiska utbildningarna, 

speciellt på skolans musikallinje. Klassföreståndare Calle Sörnäs var med och startade S:t 

Eriks musikallinje 1995 och berättar att det tidigare år har varit klasser helt utan killar. Han 

letar efter de rätta orden när han berättar vad han tror att det beror på. 

– Det har nog att göra med olika saker. Men jag tror att det kanske beror på att 

musikalutbildningen har ett rykte om sig att vara på ett visst sätt. När killarna på 

högstadiet ska välja utbildning vågar kanske de som skulle vilja inte riktigt välja 
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musikal på grund av vad omgivningen ska säga. Sedan kan det också vara så att dina 

föräldrar säger att du ska söka ”en riktig utbildning” och skaffa dig ”ett riktigt jobb”. 

Stämningen är hög när Calle Sörnäs tar plats bakom pianot. Eleverna sluter genast upp i 

en halvmåne runt honom och småpratet dör med ens ut. Toner i dur strömmar från 

pianot när Calle spelar en av alla de egenskrivna låtarna som ska framföras i musikalen. 

Utan att snubbla på tangenterna höjer han blicken och plirar ut över klassen. Sekunden 

senare dundrar direktiven ut. 

– Var är mina sopraner, och vilka är altar? Ni ska kunna det här nu! säger han. 

Ett ögonblick av förvirring infinner sig innan halvmånen grupperar sig i stämmor som 

börjar sjunga mot varandra: 

”Nu har vi kämpat färdigt. Skyfflat iväg alla problem. Vi har nu visat att vi kan och att vi vill. För 

vi har tagit makten och stakat ut vår egen väg som bara väntar på att känna våra steg. Nu är det dags 

för vår final!”

Deras körsång låter som kyrkomusik, lika skört och vackert trots att texten inte har 

någonting med religion att göra. Melodin byggs sakta upp mot en final där altar, sopraner 

och baser sjunger tillsammans. När sista noten är spelad övergår sången i applåder och 

jubel, Calle ler stolt från bakom sitt piano. 

Årets musikal ”Vägen ut” utspelar sig i ett fängelse. Från början skulle pjäsen bygga på 

Shakespeares klassiska midsommarnattsdröm, men dessa planer ändrades i samband med 

krismötet några veckor tillbaka och nu har de bestämt sig för att hålla fast vid fängelseidén 

men att musikalen ska handla om trafficking. Att idéer och manus ändras eller stoppas helt 

är inget nytt för Calle Sörnäs och de andra lärarna vid S:t Eriks gymnasium. Han berättar 

om när de fick veta att alliansen skulle stoppa socialdemokraternas gymnasiereform gy-07. 

En reform skolan arbetat med att ställa om sig för sedan 2005. 

– Det är rätt lustigt det där. Jag och de andra estetiska lärarna skulle ha studiedag för att 

jobba med den nya gymnasiereformen. Vi bestämde oss för att vi skulle börja dagen med 

att kolla på tv när Reinfeldt gav regeringsdeklarationen. Då berättar han att de tänker 

stoppa gy-07. Det är så typiskt, så mycket jobb som vi lagt ner, säger Calle Sörnäs. 
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Jag träffar biträdande rektor Birgitta Ryttarberg på hennes ljusa arbetsrum som är stöpt 

i samma mall som alla andra rektorskontor. Ett respektingivande skrivbord ramas in av 

kritvita väggar tapetserade med hyllor. En utav hyllvåningarna är fylld till 

bristningsgränsen med direktiv och skolans egna mappar gällande införande av gy-07. Men 

nu är det en ny regering, och en ny reform som ska införas. En ombildning som innebär 

att de estetiska utbildningarna kan komma att förlora sin högskolebehörighet.

– Det skulle vara förödande för oss. Risken är stor att de estetiska utbildningarna 

krymper och att färre ungdomar skulle söka sig till oss. Att ta bort högskolekompetensen 

känns nästan som att ta bort utbildningen. Jag tycker att alla elever ska få en bra bas, det är 

tragiskt att lägga ribban för lågt, säger hon.

Även hon känner en besvikelse över att det arbete som lagts ner från skolans sida har 

varit för ingenting. 

– Det kändes väldigt snopet när vi har arbetat med den förra gymnasiereformen så länge 

och nu är allt det meningslöst. Nu blir det en ny jättereform för att vi byter regering. Det 

känns lite som att alliansen inte vet hur länge de ska sitta vid makten och därför försöker 

de föra igenom en massa ändringar innan det är för sent. Men förändringar tar tid, speciellt 

att ställa om sig mentalt, säger hon.  

Eleverna själva vill också ha kvar sin högskolekompetens. Enligt en undersökning gjord 

av Lärarförbundet vill varannan elev ha kvar högskolekompetensen på alla 

gymnasieprogram. Stödet finns även hos S:t Eriks musikalelever. Flera av dem som går 

linjen har valt den för att de tycker det är kul med sång, dans och teater. Det finns en 

önskan hos många att i framtiden jobba med något kulturellt. Men vare sig det är 

musikalartist, sångpedagog eller barpianist man vill bli så är de realistiska om chanserna och 

ser därför positivt på att utbildningen ger grundläggande behörighet till högskolan. Frida 

Björk och Sanna Sjövall är två av S:t Eriks avgående musikalelever, för tillfället har de paus 

från repetitionerna och sitter i skolans matsal och småpratar. Båda vill satsa på 

musikalbranschen, men Sanna Sjövall tycker också att det är viktigt att ha en reservplan 

och därför söker hon i höst både till olika musikalutbildningar samt juridiklinjer. 

– Det är jätteviktigt att kunna plugga vidare, speciellt för oss som gått musikal. De som 

gått till exempel fordon eller frisör har utbildat sig till ett yrke, men går man ut musikal eller 

dans är man ingenting. Jag tror inte att jag hade gått den här utbildningen om det inte gick 
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att plugga vidare. Kanske om det fanns en linje som sa ”gå den här linjen så blir du 

musikalartist och får jobb”, säger Sanna och skrattar. 

För dem som vill jobba med musik, teater eller dans väntar en hård verklighet. Det finns 

få jobb inom branschen och konkurrensen är tuff. Utöver det finns det bara en 

Musikalhögskola i hela Sverige vilken endast tar in fem elever per år, förutom den finns det 

tre folkhögskolor. Sanna Sjövall hoppas på att bli en av de fem som kommer in i 

Göteborgs Musikalhögskola till hösten. Hon konstaterar dock att oddsen för att hon 

kommer in inte är särskilt bra. 

– Visst är det svårt, men jag har alltid vetat att jag vill hålla på med det här. Jag kommer 

att ångra mig hela livet om jag inte försöker bara för att konkurrensen är hård. Man kan 

inte låta bli att söka för att någon annan säger att det inte går. Jag har tagit många lektioner 

och kämpat och tänker inte lägga det åt sidan för någon annans skull, säger hon. 

Tillsammans med Frida Björk tänker hon även söka till Musikalakademin vid 

Strömbäcks folkhögskola i Umeå nästa vår. De kan båda tänka sig att söka fler gånger, man 

måste vara tuff och inte ge upp i första taget. Tjejerna påpekar att sångfågeln Helene 

Sjöholm sökte till Musikalhögskolan tre gånger innan hon kom in, och se var hon är i dag.

För Frida Björk är drömmen att få jobba i Londons West End. 

– Har du en dröm så ska du göra ditt yttersta för att nå den, och det jag gör nu är ett 

litet steg på vägen mot mitt mål. Jag skulle nog ha gått den här utbildningen även om jag 

inte kunde plugga vidare direkt. Jag vill bli musikalartist och vill verkligen jobba i London. 

Går det inte så går det inte, men söker jag så har jag i alla fall försökt, säger hon. 

När jag lutar mig tillbaka och ser dem öva tillsammans är det uppenbart att de tre åren av 

hård träning har gett resultat. Den snabba discomusiken som springer ut ur högtalarna för 

tankarna till paradnumret från musikalen ”Fame”. Med samma säkerhet som proffsen rör 

sig formationen samspelt som en individ. Alla har sin yta att röra sig på och tillsammans 

dansar de i piruetter över golvet. Sanna Sjövall låter sitt hår hållas tillbaka av ett guldfärgat 

band av paljetter. En bit ifrån henne dansar Frida Björk med ett likadant eldrött band runt 

sig. Hennes ögon tindrar ikapp med ett havsblått band slingrandes runt grannens midja, 

och runt nästas hals. Paljettbanden i regnbågens färger går igen runt dem alla. Ljuset från 

aulans spotlights sveper över dem och gruppen lyser upp i ett bländande sken. De kastar 

med håret, ler breda teaterleenden och tar i ifrån tårna när som de sjunger;
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”Alla diggar Shakespeare på vår runda jord. Ingen kan som Shakespeare skriva 

vackra ord. Kom o digga Shakespeare steppa några varv. Tunga verk av Shakespeare, 

inget jävla larv!”

Att du måste försöka för att ha en chans håller alla i klassen med om. Men om det är 

värt det eller inte går åsikterna isär om. Ska det fungera måste man vilja det till 100 %, vara 

lite egoistisk och ha tur. Att viljan finns där är det ingen tvekan om. Men tillsammans med 

den blandar sig även en bitter smak av uppgivenhet baserad på att det är ungefär en elev 

per klass som i framtiden kommer att kunna försörja sig som musikalartist. Vem kommer 

det att bli ur den här klassen? 

Med sista dansen i sikte övar de nu inför vad som för somliga kommer bli den sista 

gången de står på scen. Reaktionerna på hur det skulle vara om musikalen med klassen 

vore slutstationen går isär. För somliga gör det inget, de har redan bestämt att de ska 

studera vidare eller ut och resa. Medan andra inte kan föreställa sig att ”Vägen ut” är slutet. 

Sanna Sjövall är en av dem som har svårt att se en framtid utanför kulisserna. När jag 

frågar henne hur det skulle kännas att inte stå på scen igen efter slutproduktionen blir hon 

tyst ett tag medan hon letar efter de rätta orden. 

– Jag skulle bli väldigt ledsen och besviken om jag inte fick genomföra allt det jag vill 

göra. Det här är min dröm och det är drömmar som leder dig framåt i livet, säger hon 

eftertänksamt.  
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En spektakulär historia

Med historier om den hemliga polisen och en mer spännande tid behåller hon sina 

elevers intresse. Harriet Svensson har jobbat som lärare i hela sitt yrkesverksamma 

liv, ändå blir hon fortfarande så nervös inför varje terminsstart att hon ibland har 

svårt att sova. 

Harriet Svensson lutar sig tillbaka i fåtöljen och rättar automatiskt till kjolen. Grått 

vågigt hår ramar in stålblå grå ögon som inget verkar undgå. I hennes knä vilar glasögonen 

som hon då och då gestikulerar med för att tydliggöra något. Hon berättar att trots att hon 

har arbetat så länge som historielärare blir hon fortfarande nervös. Inte som när hon först 

började, men det är alltid nervöst när det är terminsstart och hon får nya klasser.

– När jag först började som lärare på 70-talet var jag paralyserad av skräck. Det gick åt 

så mycket energi till att förbereda varje lektion. I dag är det inte alls likadant eftersom att 

jag har mer kunskap och är säkrare på mig själv, men jag kan fortfarande bli hypernervös. I 

höstas när jag hade en ny klass kunde jag vakna orolig på natten och undra vad jag skulle 

göra. Jag vill ju att mina elever ska tycka om mig, och jag tar det så personligt om de 

misslyckas. Om elever är borta från mina lektioner undrar jag direkt om det beror på mig, 

är det mitt fel?

Jag hörde talas om Harriet när jag frågade runt bland elever vid S:t Eriks gymnasium om 

det fanns någon lärare de tyckte extra bra om. Det namn som dök upp var Harriet 

Svensson, lärarinnan som får dig att längta tillbaka till en mer extravagant och glamourös 

tid. Mikaela Holmberg är en av Harriets gamla elever och hon berättar att även om de hade 

sina tvister så gillar hon henne skarpt. 

– Det är lätt att lära sig av henne för hon älskar verkligen det hon gör och då blir ämnet 

mer intressant. Hon spelar teater i klassrummet, gestikulerar och drar med sig folk, säger 

Mikaela Holmberg.

Till sommaren fyller Harriet Svensson 65 år. Hon arbetar inom ett yrke där det är lätt att 

bli utbränd redan innan du nått 45 år. Bland dem som är över 60 är det endast en av tio 

som finns kvar inom yrket, och ännu färre som fortfarande orkar brinna för det de gör. 

Men det är precis vad hon gör. Harriet är så ivrig att hon nästan snubblar på orden när hon 
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pratar om sin lärarroll och sitt ämne. Ord som kul och stimulerande återkommer som ett 

mantra. Det måste vara kul säger hon, annars orkar man inte. 

– Jag tror inte det spelar någon roll vilken ålder läraren har. Det är varken en fördel eller 

nackdel att vara äldre utan har att göra med inställning. Om man inte tycker att det är kul 

så känner eleverna det och då förlorar de intresset. Jag vågar släppa ut mig i klassen och 

berätta personliga saker. Jag försöker ta ut svängarna. När jag började som lärare var det en 

katastrof om jag hade glömt mina papper, nu improviserar jag. 

Från sin egen gymnasietid kommer hon ihåg att hon ibland var rädd för sina lärare. Förr 

hade man en sådan respekt för lärarna att det var jobbigt att få tillbaka prov eller möta en 

lärare i korridoren. Harriet ställer sig upp, rak i ryggen och nästan i givakt när hon 

demonstrerar hur varje elev skulle stå då de svarade på lärarnas frågor. 

– Jag var nog skräckslagen för mina lärare. Förr vågade man inte fråga om det var något 

man inte visste och jag kunde gå hem och gråta för att jag inte förstod. Man frågade helt 

enkelt inte på den tiden, antingen förstod man eller så gjorde man det inte. Det var bra förr 

på det sättet att lärarna var väldigt kunniga. Det var lärda lärare, men ingen pedagogik. Men 

nej, det var nog inte bättre förr, säger Harriet och sätter sig åter i fåtöljen. 

Dagens gymnasieskola behöver dock förändringar säger Harriet och hon tror att det 

kommer bli bra med alliansens nya gymnasiereform där en del kärnämnen minskas ner på 

yrkeslinjerna. 

– Jag stödjer det. En del yrkeselever är så duktiga i sitt hantverk, men klarar inte av 

exempelvis uppsatsdelen i skolan. Alla orkar inte kärnämnen och varför ska man knäcka 

dem? Varför ska elever sitta och böja verb när de inte har någon användning av det? Då 

tror jag att det är bättre att man istället övar ”small talk”, att man har små 

konversationsgrupper där eleverna får ha kul och interagera med varandra. 

Harriet reser sig plötsligt upp och lämnar rummet. Från andra sidan av en stor bokhylla 

hör jag henne ursäkta sig och säga att det är någonting hon vill att jag ska se. Klickandet 

från hennes låga klackar kommer närmare och hon dyker upp i dörren med en välanvänd 

bok full av hennes egna anteckningar och sidhänvisningar. Boken heter ”Lärarskicklighet” 

och är skriven av Inger Enkvist, en kvinna hon beundrar djupt. Glasögonen förflyttas 
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automatiskt till sin rätta plats när Harriet med klar och tydlig stämma börjar läsa högt för 

mig ur ett stycke som jämför läraryrket med skådespelaryrket.

– Det här håller jag verkligen med om. Läraryrket och skådespelaryrket är lika bland 

annat på det sättet att de båda är kreativa jobb. 

Kreativitet är precis som intresse väldigt viktigt när man ska lära sig något. Harriet 

berättar att det är vanligt att elever tror att historia bara handlar om årtal och gamla kungar. 

Då är det viktigt att man försöker göra sitt ämne spännande. Det gör hon ibland genom att 

berätta någon av de otaliga historier hon samlat på sig från åren boende utomlands 

tillsammans med sin make som då var diplomat. 

– Ibland brukar jag berätta för mina elever om när jag och min man bodde i Polen på 

60-talet och blev jagade av den hemliga polisen. Gjorde vi på den tiden en utflykt hade vi 

alltid en svart bil efter oss och när man hade pratat i telefonen och la på luren kunde man 

höra hur det klickade till på andra sidan. Det var den hemliga polisens som avlyssnade oss 

utlänningar.  

När Harriet berättar sin historia är det som att hon återupplever ögonblicket. Vi sitter 

inte längre i den matchande soffgruppen utan färdas på den polska landsbygden förföljda 

av en svart bil. Om det är den här känslan hon ingjuter i sina elever förstår jag att de 

kommer tillbaka varje vecka för en ny dos. 

Tiden utomlands är sedan länge passerad idag bor hon i Odenplan tillsammans med sin 

make. Rummet vi sitter i är salongsliknande, i det ena hörnet står en nattsvart flygel där 

Chopin vilar mot notstället. Mattor i olika blå färger går genom delar av lägenheten vilket 

ger golvet en havslik känsla, där en slutar tar en annan vid. Väggarna är klädda med tavlor 

av mer eller mindre kända konstnärer och Harriet guidar mig till sina två favoriter av Miró. 

– Jag fick dem av min pappa när jag var liten. Jag tror att mitt intresse för konst började 

någon gång när jag var tio år och mina föräldrar tog med mig till Malmös stadsteater. 

Ingmar Bergman var dramatisk ledare och det var nog där det började, säger hon och ler 

nostalgiskt. 

Nu för tiden tar hon varje chans att gå på teater, Dansens hus eller operan. Hon tar 

också gärna med sig sina elever, men är noga med att inte ta något för tungt så hon 

skrämmer bort dem. Förutom att sitta i publiken står hon även ibland på scenen. 

Skådespeleriet var dock en kärlek som kom in relativt sent i hennes liv. Barnen var utflugna 
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och hennes man var ute och reste. Harriet var då 47 år gammal och bestämde sig för att gå 

Folkuniversitets grundkurs i nybörjarteater.

– Vågar jag verkligen, är jag inte för gammal tänkte jag flera gånger. Vågar jag? Frågar 

Harriet med eftertryck som om hon ställde frågan precis här och nu. Men jag tog kontakt 

med en lärare och det var helt och hållet hennes förtjänst att jag fullföljde det hela. Hon 

pushade mig och stöttade mig, hon var verkligen en bra lärare och henne har jag 

fortfarande kontakt med. En lärare kan stimulera intresset eller döda det, fastslår Harriet. 

Arbetsrapport för artikelserie om gymnasieskolan
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    – av Johanna Wilkens

C-projekt Journalistik och Multimedia Södertörns Högskola

Handledare: Kajsa Olsson

Examinator:

Opponent: 

Tecken: 4497

Mitt examensarbete handlar om den svenska gymnasieskolan. Med projektet vill jag belysa 

de beslut som tas om gymnasieskolan och hur de påverkar de elever och lärare som har 

skolan som arbetsplats. Anledningen till att jag valde att skriva om gymnasieskolan grundar 

sig i att jag alltid har varit intresserad av skola och utbildning. När alliansen kom till makten 

i höstas var ett utav deras första beslut att göra om gymnasieskolan. Sedan dess har deras 

nya planer för gymnasieskolan fått stort utrymme i medier vilket även gör det till ett 

aktuellt ämne att skriva om. 

Det som främst väckte mitt intresse med alliansens nya gymnasiereform var att den 

obligatoriska högskolebehörigheten försvinner från flera utbildningar. Jag ville 

uppmärksamma folk på vad konsekvenserna av detta kan bli och valde därför att vinkla 

mitt projekt på borttagandet av högskolebehörigheten. I början av mitt arbete var detta 

något som gjorde mig väldigt upprörd. Jag kunde inte förstå vitsen med att ta bort 

högskolebehörigheten, speciellt från exempelvis de estetiska utbildningarna där eleverna 

redan möts av en väldigt tuff arbetsmarknad när de tar studenten. Att hindra dem från att 

studera vidare tyckte jag var helt absurt. Men under arbetets gång har jag till viss del ändrat 

uppfattning, vilket jag tycker är kul. Det var precis det jag kände var meningen med att 

skriva ett projekt. Att få möjligheten att sätta sig in i ett ämne tillräckligt för att kunna 

skapa sig en egen uppfattning istället för att nöja sig med det första intrycket.

Syftet med arbetet är att belysa de frågor som är aktuella i gymnasiepolitiken idag utifrån 

olika perspektiv. Jag vill ge en bredare bild och visa kedjan från där besluten fattas, hos 

politikerna och ner till dem som berörs direkt, lärare och elever. I mina artiklar vill jag 

illustrera frågan med högskolebehörighet ur olika synvinklar och låta flera parter komma 

till tals. Mitt projekt skulle med fördel kunna publiceras i någon av Lärarförbundets 
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tidningar, som exempelvis Lärarnas Tidning. Förutom fackliga tidningar skulle projektet 

kunna publiceras i någon av landets dagstidningar. Faktaartikeln passar exempelvis i 

nyhetsdelen hos GP, Dalademokraten, Svd. Reportaget passar i en bilaga till en av dessa 

större tidningar, DN Söndag, eller en kulturdel. Reportaget skulle även kunna publiceras i 

någon av Lärarförbundets tidningar som ”Lärarnas Tidning”. Samma sak gäller för 

personporträttet, som jag även gärna skulle se i DN söndag. 

Min research började med att läsa utredningar på Regeringen och Riksdagens hemsida. 

Jag läste även historik om gymnasieskolan, allt för att skaffa mig en bild av dagsläget och 

hur vi har hamnat här. Utöver detta har jag spenderat mycket tid på SCB och Skolverkets 

hemsida, mitt arbete har handlat mycket om att hitta och bekräfta statistik. Att läsa 

statistiken rätt var inte helt självklart för mig från början, men en trevlig karl på SCB hjälpte 

mig. Jag har även sökt i mediearkivet och läst tidningar främst från då alliansen vann valet 

fram tills idag. Följde också ett tips från en av skolans föreläsare om att prenumerera på 

nyhetsbrev inom de ämnesområden som är intressanta. Min mailbox är nu översvämmad 

av mail från bland annat Lärarförbundet, Skolverket, Utbildningsutskottet och LO. Jag har 

flera gånger försökt få gå på pressmötena med Jan Björklund, men hans pressekreterare har 

varje gång vänligt men bestämt förklarat att detta bara var för ”riktiga journalister”. 

Gällande etiska problem så har jag inte stött på många. Något som skulle kunna ha varit 

ett problem är att min lillasyster går i den klass som jag har skrivit reportaget om. Men jag 

har konsekvent valt att inte intervjua henne eller ha med henne i reportaget. Jag kände 

heller inte några av eleverna i klassen innan jag kom dit. Jag och min syster har inte bott 

ihop på många år och jag har därför inte så stor koll på hennes umgängeskrets. Något jag 

övervägde, som skulle ha blivit ett problem, var att ha med ett citat från min syster i 

reportaget. Anledningen till att jag ville ha med det var att det hon sa var helt perfekt att 

avsluta reportaget med. Men, handledare Kajsa avrådde starkt från detta och jag visste

egentligen att det inte skulle ha fungerat. 

Citaten kontrollerades via mail, jag mailade alla deltagare de fullständiga artiklarna och bad 

dem återkomma med ett godkännande. 
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