
En kunskapsskola med kunskap i fokus 

 
Runtom i världen reser sig tidigare vilande jättar ur sin ekonomiska dvala. Målmedvetet bygger 
de upp utbildningar i världsklass för att på sikt kunna lyfta sina många miljarder medborgare ur 
fattigdom. Allt detta är självklart mycket positivt men den nya verkligheten ställer också nya krav 
på oss som redan kommit en bra bit på vägen. Därför gör Alliansregeringen nu om Sveriges 
gymnasieutbildning med fokus på kunskaper, med start 2011.  
 
Varje år hoppar 30 000 ungdomar av gymnasieutbildningen och värst är det tyvärr på de 
praktiska programmen. Den goda tanken att även blivande snickare obligatoriskt ska läsa in 
högskolebehörighet har snarare lett till skoltrötthet och ofullständig examen. Konsekvensen för 
samhället är att goda krafter gås mist om men hårdast drabbas den enskilda människan. 
 
Med lärlingsutbildning och yrkesexamen öppnas nya vägar att lära sig och behärska praktiska 
yrken. Precis som att teoretiska kunskaper är viktiga finns det många som vill bli kunniga och 
skapande hantverkare, industriarbetare och byggare. Dessa goda krafter ska tas till vara på och 
engagemanget får inte offras på teorins altare. I samverkan med näringslivet kan de praktiska 
utbildningarna i framtiden erbjuda kunskaper som bättre svarar upp mot behoven på 
arbetsmarknaden.  
 
För de som önskar finns fortfarande möjlighet att komplettera sin yrkesutbildning med 
högskolebehörighet under utbildningstiden. Men Sverige ska sluta utbilda unga till arbetslöshet. 
 
Även inom de teoretiska utbildningarna kommer det att ske förändringar. Under många år har 
Sverige exempelvis halkat efter i matematik och naturvetenskap när skolans pedagogik till del 
blivit ett självändamål snarare än en metod för utlärning. Det ändrar Allians för Sverige och sätter 
kunskaper främst, vi bryr oss och vågar därför ställa krav.  
 
För att bli antagen till gymnasiets högskoleförberedande program kommer det att krävas mer, 
bland annat godkänt betyg i svenska, engelska och matematik samt minst nio ytterligare ämnen. 
Vissa program kommer också att slås ihop, exempelvis går medieprogrammet upp i 
samhällsvetenskapsprogrammet samtidigt som det sker en uppstramning i det lokala 
programutbudet. De senare kommer att kvalitetssäkras av skolverket och begränsas i antal.  
 
Samtidigt höjs kraven för högskolebehörighet. Många universitet och högskolor har under lång 
tid klagat över att elever från gymnasiet inte har de kunskaper som krävs för 
högskoleutbildningarna. Konsekvensen har blivit längre utbildningstid och ren repetition av 
gymnasiekunskaper. Med det nya gymnasiet möter vi problemet från två håll och signalerna är 
tydliga.  
 
Utmaningen för Sverige är att utbildning måste gå i takt med verkligheten – och verkligheten 
ställer allt högre krav på kunnande. Med Sveriges resurser kan vi inte ha något annat mål än att 
våra utbildningar ska hålla världsklass, att vi rustar såväl unga som äldre med kunskaper och att 
våra jobbare erbjuder stenhård konkurrens i en global värld.  
 


