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Motion

Inrätta lektorstjänster i gymnasieskolan
Utbildningsnivån för befolkningen i Eskilstuna har höjts den senaste tioårsperioden. Men trenden behöver fortsätta då
nivån i Eskilstuna och Sörmland fortfarande ligger under rikssnittet. En del i detta borde vara att skärpa
gymnasieutbildningen genom att tillsätta forskarutbildade lärare - lektorer.
Idag är lektorer något vi främst associerar till universitet och högskolor. I början av sjuttiotalet fanns det 1500
gymnasielektorer i Sverige, motsvarande en per knappt sjuttio gymnasieelever. I dag finns det totalt i landet cirka 150
lektorer enligt statistik från LR, och i Eskilstuna finns för närvarande en lektor med placering på Årbyskolan. Det finns
även ett antal lärare som har disputerat men som idag har ”vanliga” lärartjänster.
Lektorstjänster behövs av två skäl. Det höjer den akademiska kvaliteten på undervisningen om fler lärare har högre
akademisk utbildning och, inte minst viktigt, så skapar lektorstjänster karriärmöjligheter för duktiga lärare. Under
Alliansregeringen genomförde Liberalerna därför en karriärtjänstreform för att göra det möjligt att göra karriär i själva
undervisningsuppgiften. I den finns även ekonomiskt stöd för lektorer.
Före kommunaliseringen av skolan fanns det statliga regler för hur stor del av lärarkåren i vissa ämnen på de teoretiska
linjerna i gymnasieskolan som skulle vara lektorer. För att slå vakt om lektorstjänsterna när skolan blev kommunal,
infördes en passus i skollagen att de nya huvudmännen skulle sträva efter att för undervisning i gymnasieskolan,
gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning anställa lärare som har forskarutbildning. Så har inte skett.
Det tar tid att öka andelen lektorer. Att utbilda nya lektorer tar flera år och kommunens gymnasieskolor konkurrerar
med universitet och högskolor om samma personer. På längre sikt bör målet vara en lektor per hundra elever på de
teoretiska programmen.
I våra gymnasieskolor finns många lärare som genom fortsatta studier skulle kunna skaffa sig lektorsbehörighet.
Kommunen borde därför ge möjlighet för dessa att licensiera/doktorera. Kommunen bör därför satsa på att skapa
utvecklingsmöjligheter för dessa lärare genom att läsa in mer kunskaper på universitet.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar:


att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att inrätta lektortjänster i gymnasieskolan.



att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att utreda möjligheten för samt upprätta ett utvecklingsprogram för
att låta lämpliga och intresserade ämneslärare läsa in lektorskompetens.
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