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Förord 
Den försämrade likvärdigheten i skolan är ett allvarligt problem för de barn som drabbas och 

för samhället. Därför bildades Nätverket för en likvärdig skola 2011. Det består av 

skolforskare, skoldebattörer, lärare och rektorer samt fackligt förtroendevalda lärare. Vi har 

under de senaste åren gett ut två antologier, arrangerat seminarier och skrivit debattinlägg. 

Vårt syfte är att skapa debatt om vad som krävs för att  den svenska skolan ska bli mer 

likvärdig. På http://likvardigskola.nu kan du läsa mer. 

 

För att uppmärksamma och belysa det politiska ansvaret för att skolan är likvärdig, 

genomfördes en enkät till partierna och till kandidaterna till riksdagen i valet 2018. I enkäten 

efterfrågas ställningstagande för olika tänkbara politiska steg i riktning mot en mer likvärdig 

skola. Rapportens redovisar alla svar och är tänkt att vara ett bidrag till en fortsatt diskussion 

om framkomliga och nödvändiga steg mot en mer likvärdig skola. Ansvarig för enkäten är 

Mats Wingborg, Johan Enfeldt och Boel Vallgårda, som också skrivit rapporten.  

Sammanfattning 
”Den försämrade likvärdigheten i grundskolan är ett allvarligt problem.” Detta påstående 

instämmer samtliga svarande partier i. Men när det gäller vilka steg som behöver tas för att 

skapa förutsättningar för en mer likvärdig skola, är de ideologiska skiljelinjerna fortfarande 

skarpa. Dock finns några öppningar. C, L och M har likartade förslag om att begränsa kötiden 

och C öppnar för att kötid bara ”kanske” ska finnas kvar. 

 

På ytan finns en klar motsättning mellan blocken om skolpengen, för eller emot. Men både S 

och C vill reformera skolpengen. S svarar att vinstdrivande skolor ibland överkompenseras 

tack vare sina mer självgående elever, vilket då skapar utrymme för stora vinster. S ser också 

att en ersättning enbart baserad på antal elever, bidrar till en olikvärdig skola. Den skapar 

sämre ekonomi för den skola som inte har fyllda klasser och fylld skola. C svarar i en 

kommentar att systemet kan behöva reformeras och att fler parametrar kan diskuteras.  

 

Begränsningar för aktiebolagens möjlighet att bedriva skola är en fortsatt ideologiskt låst 

fråga. Men om en reformerad skolpeng avsevärt minskar möjligheterna till oskäliga vinster, så 

kanske den frågan får mindre betydelse. 

 

Riksdagskandidaterna fick samma enkät som partierna. Av den stora mångfalden av svar 

framgår att det finns skiljelinjer i vad som uppfattas som problemen, orsaken till problemen 

och vilka förutsättningar som krävs att lösa dem. En hel del återstår innan tillräcklig samsyn 

uppnås, så att det blir möjligt att samlas kring reella steg för en likvärdig skola. Dock 

förekommer svar som skiljer sig från den officiella partilinjen och dessa riksdagskandidater 

kan vara betydelsefulla för att minska de ideologiska låsningarna. 

 

Förhoppningsvis kan även denna rapport bidra till en reflektion över vad som krävs för att ge 

alla skolor goda förutsättningar att fungera väl. 

http://likvardigskola.nu/
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Enkäten 
Nätverket för en likvärdig skola skickade i juni 2018 ut en enkät till samtliga riksdagspartier 

samt Feministiskt Initiativ. Samtliga partier frånsett Sverigedemokraterna har besvarat 

enkäten. 

 

Motsvarande enkät skickades till 469 riksdagskandidater, i möjligaste mån på valbar plats, 

dock till minst 40 kandidater i respektive riksdagsparti och 20 kandidater för Fi. 16 enkäter 

nådde ingen mottagare. 187 kandidater har besvarat enkäten, 40 procent av de tillfrågade 

kandidaterna. För samtliga partier är det som minst 11 kandidater som besvarat enkäten och 

som mest 31.  

Utskickade enkäter Antal svar

Socialdemokraterna 113 31

Vänsterpartiet 40 24

Miljöpartiet 40 19

Moderaterna 40 25

Liberalerna 40 21

Centerpartiet 84 11

Kristdemokraterna 43 27

Sverigedemokraterna 49 15

Feministiskt initiativ 20 14

Totalt 469 187  
 

Enkäten består av nedanstående sju påståenden att ta ställning till samt möjlighet att ge egna 

förslag. 

 
1. Den försämrade likvärdigheten i grundskolan är ett allvarligt problem. 

 

2. Ökad kontroll av skolans kvalitet är ett önskvärt steg mot en mer likvärdig skola.  
 

3. Att reformera skolpengssystemet, så att de offentliga bidragen till skolorna inte följer den 
enskilde eleven (utan exempelvis fördelas efter antalet klasser) är ett önskvärt steg mot en mer 
likvärdig skola. 

 

4. Att låta kommunerna bestämma över etableringen av nya  friskolor är ett önskvärt steg mot en 
mer likvärdig skola. 

 

5. Att införa obligatoriskt skolval för grundskolan är ett önskvärt steg mot en mer likvärdig skola. 
 

6. Att gå ifrån kötid som urvalskriterium för fristående skolor är ett önskvärt steg mot en mer 
likvärdig skola.  

 

7. Att begränsa möjligheten för aktiebolag att bedriva skolverksamhet är ett önskvärt steg mot en 
mer likvärdig skola. 

 

Partiernas svar 
Partierna har fått ta ställning till sju påståenden och givits möjlighet att utveckla sina svar 

samt ge egna förslag på hur skolan ska kunna bli mer likvärdig. 
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Partiernas svar på flervalsfrågorna 
Alla partier är eniga om att den försämrade likvärdigheten är ett allvarligt problem. 

Blockskiljande frågor är skolpengen, kommuners kontroll av nyetableringar och aktiebolags 

möjlighet att bedriva verksamhet. MP intar en mellanställning i dessa frågor. V och Fi har 

svarat lika och är de partier som mest tydligt vill gå ifrån marknadsstyrningen av skolan. 

Enigheten mellan alla partier är större om att kontrollen bör öka, att obligatorisk skolval bör 

införas och nuvarande kösystem bör ändras. Alla partier utom KD vill gå ifrån nuvarande 

form av kötid för urval till fristående skolor. 

 

 
 

 

Den försämrade likvärdigheten är ett allvarligt problem enligt samtliga partier. 

 

Ökad kontroll är ett steg mot en mer likvärdig skola enligt samtliga partier. Dock instämmer 

V och Fi endast delvis i påståendet. 

 

Att reformera skolpengen så att den inte följer den enskilda eleven anser de rödgröna 

partierna inklusive Fi. Dock instämmer MP endast delvis. Samtliga borgerliga partier anser att 

skolpengen även fortsättningsvis ska följa eleven. 

 

Att låta kommunerna bestämma över etableringen av nya friskolor anser S, V och Fi är rätt. 

MP och de borgerliga partierna anser inte att kommunen ska bestämma över detta. 

 

Obligatorisk skolval bör införas enligt S, MP och de borgerliga partierna. Dock instämmer S 

endast delvis. V och Fi är emot obligatoriskt skolval.  

 

Att gå ifrån kötid som urvalskriterium till fristående skolor bör ske enligt alla partier utom 

KD.  MP, M och C instämmer dock endast delvis. 

 

S V MP M L C KD Fi

Den försämrade likvärdigheten i grundskolan är ett 

allvarligt problem.
Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer

Ökad kontroll av skolans kvalitet Instämmer
Instämmer 

delvis
Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer

Instämmer 

delvis

Att reformera skolpengssystemet, så att de offentliga 

bidragen till skolorna inte följer den enskilde eleven 

(utan exempelvis fördelas efter antalet klasser) 

Instämmer Instämmer
Instämmer 

delvis

Instämmer 

inte

Instämmer 

inte

Instämmer 

inte

Instämmer 

inte
Instämmer

Att låta kommunerna bestämma över etableringen av 

nya  friskolor 
Instämmer Instämmer

Instämmer 

inte

Instämmer 

inte

Instämmer 

inte

Instämmer 

inte

Instämmer 

inte
Instämmer

Att införa obligatorisk skolval för grundskolan 
Instämmer 

delvis

Instämmer 

inte
Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer

Instämmer 

inte

Att gå ifrån kötid som urvalskriterium för fristående 

skolor 
Instämmer Instämmer

Instämmer 

delvis

Instämmer 

delvis
Instämmer

Instämmer 

delvis

Instämmer 

inte
Instämmer

Att begränsa möjligheten för aktiebolag att bedriva 

skolverksamhet 
Vet ej Instämmer

Instämmer 

delvis

Instämmer 

inte

Instämmer 

inte

Instämmer 

inte

Instämmer 

inte
Instämmer

  Önskvärda steg mot en likvärdig skola:
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Att begränsa möjligheten för aktiebolag att bedriva skolverksamhet bör ske enligt V och Fi 

samt MP som instämmer delvis. S kan inte svara på frågan. Samtliga borgerliga partier är 

emot en begränsning. 

 

Partiernas svar på de öppna frågorna 
Partierna argumenterar för och emot rådande system enligt känt mönster. Allianspartierna 

framhåller att rådande system ger familjerna makt att välja den skola som passar det egna 

barnet bäst och en sund konkurrens leder till att alla skolor utvecklas. S, V och Fi lyfter 

systemets segregerande effekter och vill ändra det vad gäller skolpeng, möjlighet till 

vinstsyfte och urvalskriterier för översökta friskolor och att elevsammansättningen på alla 

skolor ska påverkas med olika metoder. När det gäller skolor som bör stödjas, skriver S om 

skolornas sämre förutsättningar, medan allianspartierna skriver om att skolorna fungerar 

sämre och har sämre resultat. MP har helt avstått från att ge kommentarer till flervalsfrågorna.  
 

Nedan redovisas svaren på respektive öppen fråga. Först görs en sammanfattning av 

partiernas olika svar på frågan. Sedan redovisas respektive partis svar ordagrant. 

 

Ökad kontroll av skolans kvalitet 
 

Alla partierna säger sig vara för mer kontroll, men menar olika saker med det. S och V anser 

att krav bör ställas på förutsättningarna/strukturkvaliteten som personaltäthet och tillgång till 

elevhälsopersonal. Allianspartierna anser att resultatet/resultatkvaliteten ska följas upp. 

S nämnder att staten ska ”stötta skolor med tuffa förutsättningar” och M att åtgärder ska sättas 

in mot ”skolor med dåliga resultat”. Detta åskådliggör olika fokus på orsakerna till skolornas 

svårigheter, om det främst beror på omständigheter utanför skolans egen kontroll eller om det 

främst handlar skolornas egna sätt att arbeta. S framhåller brister hos fristående skolor och M 

och C framhåller att även kommunala skolor behöver kontrolleras. 

 

Socialdemokraterna 
Skolmyndigheterna behöver vara mer regionalt närvarande och både ägna sig åt tillsyn och 
stöttande utvecklingsarbete. Möjligheten för staten att stötta skolor med tuffa 
förutsättningar behöver förbättras och kvalitetskrav kan behöva höjas så att exempelvis lärar- 
och personaltäthet inte fortsätter vara väsentligt lägre i friskolor än i kommunala skolor. 
 

Vänsterpartiet 
Vänsterpartiet vill ha nyckeltal för elevhälsa och dylikt så att elevers rätt till stöd garanteras. 
Vänsterpartiet vill även att offentlighetsprincipen ska omfatta friskolor. 

 

Moderaterna 
Vi vill se en skärpt kvalitetskontroll genom Skolinspektionen med skräddarsydda åtgärdspaket 
till skolor med dåliga resultat. Ytterst bör skolor som inte fungerar, oavsett om de är 
fristående eller kommunala, läggas ned. 

 

Liberalerna 
Liberalerna vill införa ett nationellt kvalitetssäkringssystem och tillståndsgivning för alla 
huvudmän. 
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Centerpartiet 
Skolinspektionen ska säkerställa att alla skolor följer de regler som finns. De ska lägga sina 
resurser på att granska de skolor som behöver det mest. Samma höga krav ska ställas på alla 
skolor, kommunala som friskolor, så att elever ska vara säkra på att få en bra utbildning. 
Skolinspektionen har också börjat göra kvalitetskontroller, det är viktigt för att kunna sprida 
riktigt goda exempel för att ge förutsättningar för utveckling så alla skolor blir riktigt bra. Det 
är också viktigt att sätta fokus på ledarskapet i skolan och rektors arbete och möjligheter att 
leda utvecklingen tillsammans med lärare och elever. 

 

Kristdemokraterna 
Nationella regelbundna kvalitetskrav och kriterier. 

 

Feministiskt initiativ 
Det beror vad som menas med kontroll. Problemet idag är det fria skolvalet med skolpengen 
som har öppnat upp för en elevmarknad. Det behöver kontrolleras. 

 

Reformering av skolpengssystemet 
 

S anser att gällande skolpengssystem skapar ryckighet och bidrar till segregation samt 

överkompenserar vinstsyftande skolor. S och V anser att pengarna ska fördelas utifrån behov. 

L konstaterar att skolpengen redan nu inkluderar en socioekonomiska resursfördelning. C 

skriver att flera parametrar för att skapa goda förutsättningar kan diskuteras och eventuellt 

tillföras. M, L och C vill behålla skolpengen, som enligt C ger ”eleven och föräldrarna makt 

över vilken  utbildning man väljer och gör det möjligt att välja en skola som passar just den 

eleven.” 

 

Socialdemokraterna 
Socialdemokraterna vill att skolpengen ses över. Dagens system bidrar till skolsegregation och 
en ryckighet i skolornas planering. En rak skolpeng som följer med varje elev oberoende av 
vilka förutsättningar de har är varken rättvist eller kostnadseffektivt. Vinstdrivande skolor 
överkompenseras ibland ekonomiskt i relation till sina mer studievana och självgående elever, 
vilket då skapar utrymme för stora vinster. Socialdemokraterna vill därför göra om systemet 
med skolpeng så att de resurser en skola får speglar de faktiska behov som deras elever har.  

 

Vänsterpartiet 
Vänsterpartiet vill avskaffa skolpengssystemet, istället ska pengar fördelas efter behov. 

 

Moderaterna 
Vi vill inte avskaffa systemet med skolpeng. Däremot är det viktigt att kontinuerligt se över 
skolans finansiering och säkerställa att skolor med många elever med särskilda behov har de 
resurser som de behöver.  

 

Liberalerna 
Liberalerna vill inte förändra skolpengssystemet, men konstaterar att skolpengen skiljer sig 
mellan eleverna i alla kommuner beroende på socioekonomiska faktorer. 
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Centerpartiet 
Vi tycker systemet med skolpeng är bra då det ger eleven och föräldrarna makt över vilken  
utbildning man väljer och gör det möjligt att välja en skola som passar just den eleven. 
Däremot kan systemet behöva ses över för att reformeras. Då kan flera parametrar för att 
skapa goda förutsättningar diskuteras och eventuellt tillföras. 
 

Obligatoriskt skolval 
 

För denna flervalsfråga fanns ingen öppen fråga, men S tillfogade en kommentar. 

 

Socialdemokraterna 
Obligatoriskt, eller aktivt, skolval bidrar i sig inte till en mer likvärdig skola enligt all forskning 
på området. Om skolvalet förändras även i andra delar, som Skolkommissionen föreslog, kan 
ett obligatoriskt skolval dock vara en pusselbit i ett större pussel för att skapa en mer likvärdig 
skola. 
 

Alternativ till kötid  
 

S och V vill avskaffa kötid som urvalskriterium medan M, L och C vill begränsa tiden som 

det går att ställa barnet i en kö. C anser att kötid ”kanske” ska finnas kvar och att ”Vi behöver 

ett mer flexibelt och anpassat system som främjar likvärdighet och säkrar det fria skolvalet.” 

Fi vill införa ”jämlikt skolval” utan närmare precisering av begreppet. 

 

Socialdemokraterna 
Kötid är ett mycket segregerande urvalskriterium och bör ersättas med andra mer rättvisa. 
Exakt vilka det är behöver utredas vidare, men förmodligen behövs en kombination av flera. 
 

Vänsterpartiet 
Vänsterpartiet vill att alla ska gå i en skola nära hemmet men att upptagningsområdena ska 
utformas så att barn med olika klassbakgrund möts. 
 

Moderaterna 
Som en del i införandet av ett aktivt obligatoriskt skolval vill vi se ett gemensamt 
antagningssystem för kommuner och friskolor och införandet av en skolvalsperiod då alla 
familjer och elever gör sina val. Men grunden är att de välfungerande skolorna behöver bli 
fler, inte färre, och att skolor med sviktande resultat måste lyftas. 
 

Liberalerna 
Liberalerna kan tänka sig att förändra kösystemet till friskolor, t ex genom att bestämma hur 
långt innan skolstart eleven kan ställa sig i kö. 
 

Centerpartiet 
Rådande ordning med kötid som urvalsprincip är inte ett perfekt system, det behöver ses 
över, men att exempelvis införa lottning som urvalsmetod inskränker alla elevers rätt att välja 
skola. Kötiden kanske ska finnas kvar men att man inte kan ställa sitt barn i kö innan det är t 
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ex ett år kvar tills barnet ska börja i skolan. Vi behöver ett mer flexibelt och anpassat system 
som främjar likvärdighet och säkrar det fria skolvalet. 
 

Feministiskt initiativ 
Vi vill ersätta det fria skolvalet med en jämlikt skolval. 

 

Begränsning av aktiebolagens möjligheter att bedriva skola  
 

S och V står bakom regeringens vinstbegränsningsförslag. S är öppen för olika förslag om 

”stopp för vinstjakten”. Tills dess vill de stoppa nyetableringen av vinstdrivna skolor. M 

nämner risken att skolor för 240 000 elever stänger med S förslag och C anser att förslaget är 

att göra skolan en björntjänst och fastslår att ”en sund konkurrens främjar alla skolors 

utveckling”. 

 

Socialdemokraterna 
Socialdemokraterna är tydliga med att vinstjakten i skolan ska stoppas och vi vill se 
lagstiftning som uppnår detta. Till dess att vinstjakten stoppats vill vi införa ett stopp för nya 
vinstdrivande skolor. Vi är pragmatiska och öppna för olika lösningar som sätter stopp för 
vinstjakten. 
 

Vänsterpartiet 
Vänsterpartiet har tillsammans med regeringen tagit fram ett förslag för hur vinsterna kan 
begränsas. Vi står fortsatt bakom det förslaget. 
 

Moderaterna 
Vi vill att friskolor med bristande kvalitet, som får statliga insatser, inte ska kunna ta ut vinst 
fram till att problemen är åtgärdade. Socialdemokraternas förslag om ett generellt tak för 
vinsten i förhållande till operativt kapital skulle dock göra det omöjligt för en majoritet av 
skolorna som drivs i aktiebolagsform att verka och riskera stängda skolor för uppemot 
240 000 elever. 
 

Liberalerna 
Liberalerna vill inte begränsa aktiebolagens möjlighet att driva skola. Däremot är vi beredda 
att ställa krav på etableringar när det gäller t ex ägarprövning och långsiktigt ägande. 

 

Centerpartiet 
Det viktigaste är inte vem som driver skolan  utan att den håller hög kvalitet och att eleverna 
får en bra utbildning.  Att angripa så kallade övervinster i välfärden är att göra skolan en 
björntjänst. Det handlar inte om vem som äger och driver skolan. Det handlar om att alla 
skolor ska hålla hög kvalitet och en sund konkurrens främjar alla skolors utveckling. 

 

Kristdemokraterna 
Kvalitetskrav är viktigt. Vem som är huvudman och i vilken form inte viktigt! 
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Andra reformer som främjar en ökad likvärdighet i grundskolan 
 

Partier från hela spektret föreslår statligt stöd och förstatligande av skolan för att utjämna för 

skillnader mellan kommunerna. Satsningar på specialpedagoger, läxhjälp med mera för elever 

med större behov av stöd. Olika insatser för att kvalitetssäkra verksamheten generellt. M, C 

och KD nämner i sina svar aktivt/obligatoriskt välinformerat skolval som en åtgärd för att öka 

likvärdigheten. Medan S anser att skolhuvudmännen ska eftersträva en blandad 

elevsammansättning och Fi föreslår att det sker genom förändrade upptagningsområden och 

skriver att ”AB-företag ska bort från skolan, det fria skolvalet ska slopas tillsammans med 

skolpengssystemet”. 

 

Socialdemokraterna 
Bland annat socioekonomiskt viktade resurser, förbud mot religiösa friskolor, ett nationellt 
professionsprogram, fler lärare, riktade satsningar mot skolor med tuffast förutsättningar, att 
alla skolhuvudmän ska eftersträva en blandad elevsammansättning på sina skolor, ett 
gemensamt ansökningsförfarande till alla skolor oavsett driftsform. 
 

Vänsterpartiet 
Utöver att avskaffa det fria skolvalet vill vi förstatliga skolan. Idag är det för stor skillnad 
mellan kommunerna. Det ska inte spela någon roll var man bor alla ska kunna lita på att de får 
en bra skola med tillräckliga resurser. 
 

Miljöpartiet 
Miljöpartiet vill att staten ska ta större ansvar för att alla skolor ska hålla en god kvalitet. 
Statens stöd till skolor måste öka, både genom riktat stöd inom ramen för Samverkan för 
bästa skola, och mer generellt stöd till skolutveckling. Det behövs en regional struktur för att 
staten löpande ska möta och stötta de som är ansvariga för skolan.  
 

Moderaterna 
Under den rödgröna regeringen har antalet elever som inte blir behöriga till gymnasiet ökat, 
med nästan var femte elev som lämnar grundskolan utan tillräckliga kunskaper. Moderaterna 
vill utöka undervisningstiden med fokus på svenska och matematik, införa läxhjälp på alla 
skolor och utöka lovskolan för elever som hamnat efter. Vi vill reformera lärarutbildningen 
med mer inslag av specialpedagogik, andraspråksinlärning och hur man undervisar elever 
med NPF och satsa på fler erfarna och skickliga lärare där de behövs som mest, genom 
utbyggnad av antalet karriärtjänster i utanförskapsområden.  

 

Liberalerna 
Liberalerna vill återförstatliga skolan och att vi vill inrätta särskilda karriärtjänster med extra 
goda löne- och arbetsvillkor i skolor i utsatta områden. 
 

Centerpartiet 
Att skapa likvärdighet i hela landet är en av de största utmaningarna i skolpolitiken framöver.  
Lärarna och deras undervisning är avgörande för att det ska lyckas. Lärare ska vara lärare och 
därför behövs det fler andra yrkeskategorier i skolan som gör det andra. Det kan gälla 
förstärkt elevhälsa med kuratorer och skolsköterskor, socialpedagoger och coacher eller 
lärarassistenter. Det skulle underlätta deras arbete och ge dem mer tid för själva 
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undervisningen. Vi vill se tidigare insatser för att hjälpa elever som är i behov av extra stöd för 
att nå målen. Vi vill också ha aktiva och informerade skolval.  
 

Kristdemokraterna 
Obligatoriskt välinformerat skolval. 
 

Feministiskt initiativ 
Vi vill att upptagningsområdena förändras så det blir en mer social bredd på eleverna i 
klassrummet, AB-företag ska bort från skolan, det fria skolvalet ska slopas tillsammans med 
skolpengssystemet. 
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Riksdagskandidaternas svar 
Riksdagskandidaterna har fått ta ställning till samma påståenden som partierna och även givits 

samma möjlighet att utveckla sina svar i de öppna frågorna. 

 

Här ger vi först en sammanställning av riksdagskandidaternas svar på flervalsfrågorna. 

Därefter kommer en sammanställning och analys av kandidaternas kommentarer och sist 

samtliga givna fritext-svar per fråga och parti. 

 

Riksdagskandidaternas svar på flervalsfrågorna 
 

187 riksdagskandidater har tagit ställning till enkätens sju påståenden. Diagrammens staplar 

visar hur stor andel av de svarande inom respektive parti som kryssat för de olika 

svarsalternativen. Siffrorna redovisar antalet kandidater som kryssat respektive svar. 

 

Likvärdighet 
 

Att den försämrade likvärdigheten är ett allvarligt problem anser de flesta. Dock svarar en 

majoritet av centerpartisterna att de endast delvis håller med om påståendet. 
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Ökad kontroll av skolans kvalitet 
 

Ökad kontroll är önskvärd för de flesta. V har dock ingen kandidat som oreserverat stöder 

ökad kontroll. Även fler av Fi:s kandidater svarar ”delvis". Bland allianspartierna är det flest 

centerpartister som uttrycker viss reservation. Av kommentarerna framgår dock att 

kandidaterna menar olika saker med ökad kontroll, vilket gör att svaren på denna fråga är 

svårtolkade. 

 

 
 

Reformering av skolpengssystemet 
 

En reformering av skolpengssystemet är de flest bland de rödgröna och Fi för. Dock är endast 

en minoritet av S kandidater klart för en reformering. De flesta inom alliansen är klart emot. 

SD:s kandidater är mer tveksamma i sina svar.  
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Etableringsfrihet 
 

Att kommunerna skulle få bestämma om etablering av nya friskolor är de flesta av S och V:s 

kandidater för. MP:s och Fi:s kandidater är oftare tveksamma. M, L och C har en klar 

majoritet emot ökad kommunal makt över etableringarna. KD avviker med att samtliga 

kandidater åtminstone delvis är för förslaget. SD:s kandidater intar en mellanställning. 

 

 
 

Obligatoriskt skolval 
 

Obligatoriskt skolval är en fråga där svaren inte följer blockuppdelningen. Det är få av S, 

SD:s och Fi:s kandidater som stödjer förslaget. V och allianspartierna har en majoritet för 

obligatoriskt skolval. MP intar en mellanställning. 
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Alternativ till kötid 
 

S, V och Fi har en majoritet som entydigt vill ha bort kötid som urvalskriterium. MP, L och C 

har också en majoritet som åtminstone delvis är enig med förslaget. KD har en majoritet emot 

medan M och SD har en stor grupp som delvis instämmer eller inte vet. 

 

 
 

Begränsning av aktiebolagens möjligheter att bedriva skola 
 

Att begränsa möjligheten för aktiebolag att bedriva skolverksamhet är en tydlig 

blockskiljande fråga. I stort sett alla Allianspartiernas och SD:s kandidater är emot förslag. 

Medan ingen av de rödgröna och Fi:s kandidater är emot förslaget. Dock svarar en majoritet 

av MP:s kandidater att de endast delvis håller med om förslaget. 
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Riksdagskandidaternas svar på de öppna frågorna  
 
Förslagen är främst åtgärder som syftar till att påverka skolornas förutsättningar men det 

förekommer också förslag som syftar till att påverka skolans inre arbete.  Förutsättningar och 

problem skiljer sig åt mellan förskola, grundskola och gymnasieskola. Så svaren kan skilja sig 

åt beroende på vilken skolformer de tänker på. 

 

Ökad kontroll av skolans kvalitet  
 

Även om de flesta svarat att det behövs mer kontroll visar kommentarerna att kandidaterna 

menar olika saker med detta. Det finns olika uppfattningar både om vad som orsakar brister 

och vad som leder till förbättringar. Samtidigt bör påpekas att svaren är korta och att varje 

kandidat mycket väl kan se flera aspekter än de som de uttrycker i sitt svar. Men trots allt 

visar svaren vad kandidaterna väljer att framhålla och huvudsakligen följer svaren partiernas 

linje i frågan.  

 

Svaren visar på ett antal skiljelinjer. 

 

Vad som ska kontrolleras 

Enbart skolornas resultatkvalitet (provresultat, betyg) eller även skolornas strukturkvalitet 

(t.ex. lärartäthet, elevhälsokompetenser, ämnesbehörighet) 

 

Vilka resultat ska följas upp 

Enbart kunskapsresultat eller även skolans demokratiuppdraget m.m. 

 

Varför några skolor behöver stöttas 

För att de har svårare förutsättningar eller för att de sköter sig dåligt. 

 

Vilka skolor som behöver kontrolleras mer 

Endast vinstsyftande skolor eller även kommunala skolor. 

 

Vilken nivå som behöver kontrolleras 

Huvudmännen, skolorna eller lärarna. 

 

Vinstsyftets effekt på kvaliteten 

Om vinstsyftande huvudmän behöver kontrolleras mer för att de har en egen agenda som  

strider mot skolans uppdrag eller om företagen som huvudmän är skickligare på att styra sin 

verksamhet och därmed är föredömen. 

 

Skolinspektionens roll 

Om skolinspektionen ska ställa hårdare krav och kräva snabbare åtgärder eller om 

inspektionen ska fungera mer främjande och stöttande (resultat- eller processfokus). 

 

Uppifrån eller nerifrån perspektiv 

Om skolinspektionen ska lyfta gott arbete på skolor för att stärka dessa skolor eller om goda 

exempel ska lyftas för att andra skolor ska ta efter. 

 



 

 
 

17 

Olika syn på faror med uppföljning 

Hinder för skolornas möjlighet att innovativt utforma verksamheten (räcker med uppföljning 

av resultat, uppföljning av personaltäthet m.m. begränsar möjligheterna för hur uppdraget kan 

genomföras.) 

Snävt fokus på regelefterlevnad istället för helhetsbedömning  

Fokus på kvantifierbara kunskapsresultat, vilket snävar in lärarnas undervisning 

 

Vilka resultat som ska följas upp 

Enbart kunskapsresultaten eller även andra mål om demokrati m.m. 

 

Generell eller differentierad kontroll 

Om uppföljningen ska vara generell eller om också olika typer av särskilda behov av stöd och 

anpassning ska kontrolleras. 

 

Innebörden av förstatligande 

Statlig styrning kan gälla finansiering eller krav på exempelvis lärartäthet. Förstatligandet kan 

gälle enbart kommunala skolor eller samtliga skolor. I många svar nämns förstatligande, men 

inte på vilket sätt skolan ska förstatligas. Om så hade gjorts skulle det sannolikt finns 

skillnader även här.  Skiljelinjen behöver inte främst gå mellan de som nämner förstatligande 

och de som inte gör det, utan kan handla om outtalade idéer om på vilket sätt skolan ska 

förstatligas. 

 

Reformering av skolpengssystemet  
 

Förutom att en del föreslår att skolpengen avskaffas ges flera förslag på hur 

skolpengssystemet kan reformeras.  

 

Behov 

Många nämner att fördelningen måste ta hänsyn till elevernas behov. Av de som preciserar 

”behov” lyfter några resursfördelning utifrån elevernas socioekonomisk bakgrund, vilket alla 

större kommuner redan tillämpar. Dock föreslår en del att mer pengar bör läggas på detta. 

Andra fokuserar på individer med behov av särskilt stöd.  

 

Elver i behov av särskilt stöd 

Några lyfter att skolorna ska kompenseras för elever i behov av särskilt stöd. Detta är något 

som också redan sker, men uppfattas som otillräckligt i nuvarande form. Skolpengssystemet 

beskrivs ge fel incitament för skolor och utarmar skolor med många elever med behov av 

särskilt stöd. Klarare direktiv och rättssäkerhet är krav som nämns angående pengar för 

särskilt stöd.   

 

Små skolor 

Små skolor och skolor på landsbygden nämns som skolor som kan behöva mer resurser. 

 

Rättvisa kontra incitament 

En kandidat resonerar om att skolor med få elever kan ha samma kostnader som en skola med 

fler elever och föreslår att statens skulle ta ett ansvar, å andra sidan framhålls risken med att ta 

bort drivkrafterna för skolor i mer skoltäta bygder att göra det allra bästa man kan för att 

behålla eleven. 
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Ersättning utifrån resultat 

Ett förslag är prestationsbonus för att skapa incitament för god utbildningskvalitet. 

 

Mindre klasser 

Argument för ersättning utifrån antal klasser är dels att det stämmer bättre med kostnaderna 

och dels att det ger incitament för mindre klasser.  

 

Orättvis mellan kommunala och fristående skolor 

Fristående föreslås få lägre skolpeng än de kommunala skolorna eftersom de inte har 

helhetsansvar att erbjuda utbildning till alla barn i kommunen. Vinstsyftande skolor  

beskrivs som överkompenserade i de fall de har mer studievana och självgående elever. En 

annan beskrivning är att kommuner fuskar och inte ger friskolorna den ersättning de har rätt 

till. 

 

Oförutsägbara intäkter 

Skolpengen skapar ryckighet i skolornas intäkter, när elever byter skola och pengen följer 

eleverna samtidigt som kostnaderna påverkas i mindre utsträckning när några elever 

tillkommer eller försvinner från klasserna.  

  

Alternativ till kötid  
 
Frågan om kötid som urvalskriterium gäller enbart fristående skolor, inte kommunala, där 

närhetsprincipen gäller. Kötid gäller enbart grundskolan, inte gymnasieskolan, där 

grundskolebetyg är det vanligaste urvalskriteriet. En del svar går utanför denna begränsning 

av frågan. En del begränsar frågan till att gälla skolstart och bortser från val till skola i 

mellanstadiet eller högstadiet. 

 

Krav på kösystemet 

Gemensamt administrerad kö för både kommunala och friskolor. 

Köerna ska vara transparenta, kötid är bra för det blir enkelt att kontrollera att barn inte 

"väljs" till skolorna. 

 

Obligatoriskt skolval 

Obligatoriskt skolval, aktivt välinformerat skolval nämns och åsyftar sannolikt samma sak. 

Obligatoriskt skolval enbart eller att det krävs att det kombineras med andra åtgärder för att 

inte bidra till segregation. Fi introducerar begreppet jämlikt skolval utan att precisera vad de 

menar med det. 

 

Begränsning av kötid 

Begränsning av kötiden till ”skolvalsperiod”, ett år före skolstart eller året barnet fyller fem 

år.  

 

Urvalsprinciper för ökad likvärdighet 

Förslag på andra urvalskriterier än kötid till översökta fristående skolor är föräldrarnas 

utbildningsnivå, så allsidig social sammansättning som möjligt, närhetsprincipen, lotten eller 

en kombination av dessa två. 

 

Förslag att en andel elever antas på andra kriterier än kötid: t.ex. specifikt för nyinflyttade i 

kommunen och nyanlända. 
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En uppfattning är att andra kriterier än kötid är oförenligt med fria skolvalet. 

 

Urval utifrån elevens begåvning eller betyg 

Borde vara tillåtet med skolor för studiebegåvningar likväl som för idrottslöften. 

Betyg och bedömningar som urvalskriterier. Begåvning utifrån skolans specifika profil, t.ex. 

matematik. 

 

Olika krav på att skolorna är blandade 

Upptagningsområdena ska utformas så att barn med olika bakgrund möts. Rimligt att 

fristående skolor tar emot nyanlända.  

” De fristående skolorna måste, precis som de kommunala ska, vara blandade.” 

” Det skulle eventuellt behöva införas en kvot för hur många elever med utländsk bakgrund 

(dvs. med föräldrar som inte har svenska som modersmål) som får gå på samma skola. Detta 

för att undvika segregerade skolor som hämmar elevernas språkinlärning och 

kunskapsresultat.” 

 

Närhetsprincipen 

Närhetsprincipen motiveras med att närhet till både kompisar och skola är viktigt för såväl 

familjepussel som barnens psykosociala utveckling. En annan uppfattning är att det är 

orimligt att låta bostadsadress avgöra. 

 

Mer utredning 

En del anser inte att det ännu finns ett svar på hur ett bra system skulle se ut och nämner: mer 

utredning, analys av konsekvenser med olika urvalskriterier samt ett flexibelt och anpassat 

system som främjar likvärdighet och säkrar det fria skolvalet. Hänvisning görs till 

Skolkommissionens förslag, som bör utvärderas innan beslut om specifikt system. 

 

Minskade köer genom mer likvärdiga skolor 

Med fler bra skolor minskar köerna till vissa skolor. Förslagen formuleras med olika betoning 

på om kvaliteten beror på skolan själv eller skolans förutsättningar. 

”Alla skolor ska vara bra skolor, skolan närmast hemmet ska kännas som ett självklart val.”   

”Att man sätter större krav på kvalitet på de skolor som väljs bort. Blir fler skolor populära 

p.g.a. att de håller hög kvalitet minskar köerna.”  

”Alla skolor borde sträva efter många som vill gå där!”  

 

Begränsning av aktiebolagens möjligheter att bedriva skola  
 

Flertalet argument handlar antingen om att skola i aktiebolagsform å ena sidan inte är något 

problem utan fokus ska vara på kontroll av skolornas kvalitet eller om att vinstsyftet i sig just 

är ett problem. 

 

Argument för vinst 

Skolans innehåll och kvalitet är det avgörande och det är den som ska kontrolleras inte 

skolans driftsform. 

Fri konkurrens gynnar alla elever på sikt. 

Skolan blir inte mer likvärdig för att man bommar igen en massa skolor som drivs av 

aktiebolag.  

 

Argument mot vinst 

Obegränsade vinster möjliggör skrupellösa företag. 
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Ett så grundläggande uppdrag som barnens utbildning och inträde i samhället bör inte lejas ut 

till aktörer med andra agendor än de staten eller kommunerna har. 

Barnens rätt till kunskap ska stå i centrum, inte aktieägarnas rätt till vinster. 

Skolverksamhet innebär i den betygsättande delen myndighetsutövning. Det matchar dåligt 

med vinstintressen. 

 

Förslag på restriktioner 

Hårdare ägarprövning. 

Riskkapitalister bör inte driva skolor 

Ökade krav på transparens. 

Utvecklad kvalitetskontroll. 

Krav på långsiktighet och kvalitet.  

 

Vinst ska i huvudsak återinvesteras i verksamheten. 

Återinvestera vinsterna i verksamheten och bygg en buffert 

De ska bygga en buffert stor nog att eleverna kan gå ut terminen på den befintliga skolan 

innan någon vinst får tas ut. 

Vinstdrivande skolor som inte håller måttet ska omedelbart stängas eller övergå i 

kommunal/statlig regi.  

 

Vinstsyftets påverkan på behovet av kontroll 

Att ta bort vinstintresset och konkurrensen minskar behovet av kontroll. Uppföljning och 

utvärdering behövs oavsett utförare.   

 
Steg på vägen till vinstfri skola 

Stopp för nyetablering av vinstsyftande skolor. 

Begränsade möjligheter att ta ut vinst. 

 

Andra reformer som främjar en ökad likvärdighet i grundskolan 
 

Denna fråga bjuder givetvis in till en mångfald svar och därmed skiljer sig svaren på en 

mångfald sätt. 

 
I introduktionen till denna enkät beskrivs den ökande bristen på likvärdighet med ökade 

skillnader mellan skolor och ökade skillnader på grund av föräldrarnas utbildningsnivå. Det är 

också dessa skillnader som de flesta kandidater utgår ifrån, men även olikvärdighet på grund 

av individuella behov av särskilt stöd, lyfts i ett antal svar.  

 
Ser man till samtliga svar föreslås en lång rad olika reformer både under denna fråga och i 

anslutning till de tidigare frågorna. Ur svaren framträder en större spännvidd i definitionen av 

likvärdig skola. Det finns också en spännvidd i synen på vad som är riksdagens ansvar i 

denna fråga och orsakerna till att skolan brister i likvärdighet.  

 

Olika syn på begreppet likvärdighet 
Begreppet likvärdig skola har flera innebörder. Det kan handla om att överbrygga skillnader 

mellan skolors uppdrag och förutsättningar, skillnader mellan kommunala och 

fristående/vinstsyftande huvudmän, skillnader i förutsättningar för elever med individuella 

behov av stöd, skillnader mellan olika socioekonomiska grupper, skillnaden mellan låg- och 

högpresterande elever, skillnader mellan elever som tillhör majoritetsgruppen och de grupper 
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som omnämns i diskrimineringslagen, och så vidare. Riksdagskandidaterna prioriterar olika 

innebörder och olika grupper i sina svar (olika typer av skolor, olika kategorier av elever, 

olika typer av individer, olika ägare, olika typer av kommuner).  

 

Olika syn på ansvar för en likvärdig skola 
Spännvidden i riksdagskandidaternas svar kan också förklaras av olika uppfattningar om 

riksdagens ansvar för att skapa en likvärdig skola och vilka andra parter som har ett ansvar. 

Vad är förälderns ansvar, elevens ansvar, skolan ansvar, kommunens ansvar, huvudmannens 

ansvar, skolmyndigheternas ansvar och professionens ansvar och vad är riksdagens ansvar för 

att skolan ska vara likvärdig?  

 

Olika sätt av förstå orsakerna till skolans bristande likvärdighet 
Vilka orsaker till bristande likvärdighet som riksdagskandidaterna lyfter, varierar i ett antal 

aspekter. Detta i sin tur kan förklara varför förslagen på åtgärder varierar starkt. Men precis 

som tidigare påpekats kan kandidaterna säkert se fler aspekter än de som de lyfter fram i sina 

korta svar. Dock visar de flesta val av förslag som lyfts fram en ideologisk prioritering. 

 

Skillnader i ekonomiska förutsättningar  

- Olika kommuner lägger olika mycket resurser på skolan. 

- Små skolor kräver mer resurser per elev för att klara sitt uppdrag, men det 

kompenseras inte. 

- Kommunala skolor missgynnas genom att de får en överrepresentation av mer 

stödbehövande elever och underrepresentation av mer självgående elever samt av att 

de har ett utbudsansvar (att alla elever har en skolplats) som inte får kompenseras av 

kommunerna. Dessa skillnader kompenseras ej på grund av att lagen kräver att 

ersättningen per elev ska vara lika, frånsett socioekonomisk ersättning som tillåts 

variera. 

- Fristående skolor missgynnas av att kommunerna inte synliggör alla sina kostnader för 

sina egna skolor och på så vis underkompenserar de fristående skolorna. 

- Vissa skolor kommunala såväl som fristående får för lite resurser till sina elever i 

behov av särskilt stöd. 

 

Skillnader i elevsammansättningen 

- Skillnaderna beror på bostadssegregationen och motverkas av skolval. 

- Skillnaden beror på både bostadssegregationen och skolval. 

 

Betydelsen av skillnader i elevsammansättningen  

- Det viktigaste är god struktur, ordning, arbetsro och höga förväntningar. Då kan 

eleverna prestera väl oberoende av bakgrund. 

- Skillnader i socioekonomiska förutsättningar gör att behoven av stöd varierar mellan 

skolorna. Dessutom finns en kamrateffekt som kan underlätta eller försvåra skolans 

uppdrag. 

 
Skillnader i förmågan att göra bästa möjliga av givna förutsättningar. 

Olika nivåer lyfts fram som betydelsefulla för skillnaderna och därmed betydelsefulla för att 

göra något åt dem. 

- Huvudmännen är olika skickliga i att säkra kvaliteten på sina skolor. 

- Skolornas ledning (rektor) är olika skicklig i att leda sin skola. 

- Lärare är olika skickliga i att undervisa. 

 



 

 
 

22 

Vinstsyftets effekt på skolorna  

- Vinst tas ut på bekostnad av lärartäthet, behörighet, elevhälsa, tillgång till bibliotek, 

idrottssalar, särskilt stöd m.m. 

- Vinstsyftande verksamhet har ett strakt resultatfokus och blir på så vis föregångare i 

att systematiskt finna sätt att använda resurserna effektivt och prestera bästa möjliga 

kvalitet utifrån givna resurser. 

 

Vinstsyftets effekt på skolsystemet 

Vinstsyftet har lett till en konkurrens mellan skolorna som skapar bättre eller sämre 

förutsättningar för hela skolsystemet 

- Möjligheten för vinstsyftande företag att verka i skolan har ökar konkurrensen om 

eleverna, vilket leder till att skolorna ständigt måste förbättra sig för att vinna 

elevernas förtroende och bli valda i konkurrens med andra skolor. 

- Vinstsyftet har skapat en konkurrens mellan skolorna som leder till ökad olikvärdighet 

genom att skolor blir vinnar- eller förlorarskolor, både med hänsyn till ekonomin och 

med hänsyn till elevsammansättningen. 
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Bilaga Samtliga öppna svar från riksdagskandidaterna 
  

Svaren redovisas per fråga och per parti. I de fall partierna har svarat tas även de med i denna 

redovisning. Svar som är likalydande tas endast med en gång, dock anges hur många svar som 

då tagits bort. 

 

Ökad kontroll av skolans kvalitet 
 
S 

 

Socialdemokraternas svar 
Skolmyndigheterna behöver vara mer regionalt närvarande och både ägna sig åt tillsyn och 

stöttande utvecklingsarbete. Möjligheten för staten att stötta skolor med tuffa förutsättningar 

behöver förbättras och kvalitetskrav kan behöva höjas så att exempelvis lärar- och 

personaltäthet inte fortsätter vara väsentligt lägre i friskolor än i kommunala skolor. 

 

Tre svar likalydande med partiets svar. 
 
Egenkontroll och Skolinspektionen. 
 
Det är viktigt att mer kontroll inte innebär ökad administrativ börda som går ut över 
undervisningen. 
 
Jag tror det är svårt att göra kontroller av skolkvalitet som inte begränsar lärarnas tid för 
undervisning. 
 
Fördjupad analys om varför elever inte lyckas avsluta grundskolan 
 
Större ansvarstagande hos både förvaltning o politiker 
 
Ett första steg är såklart att se till att skolmyndigheterna blir mer regionalt närvarande, och 
faktiskt finns där när skolor behöver stöttning.     Dessutom vet vi att våra skolor ser helt olika 
ut beroende på vart i landet man befinner sig och där måste såklart staten kunna gå in och 
stötta de skolor med de tuffaste förutsättningarna.    Utöver detta måste vi göra något åt 
problemet i vinstdrivna skolor där tanken på vinst går före en likvärdig skola, genom att t.ex. 
lärartätheten är lägre och elevhälsan eftersatt. 
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V 

 

Vänsterpartiets svar 
Vänsterpartiet vill ha nyckeltal för elevhälsa och dylikt så att elevers rätt till stöd garanteras. 

Vänsterpartiet vill även att offentlighetsprincipen ska omfatta friskolor. 

 

Fyra svar med samma innebörd som partiets svar. 
 
Kontroller kan ha en positiv effekt för ökad likvärdighet. En utveckling av inspektionerna till 
att få mer rådgivande och utvecklande funktion vore önskvärt.  Det skulle även vara positivt 
om kontrollerna även lyfte det som fungerar bra. Dagens skolinspektioner där det som 
rapporteras är bristerna ger allmänheten en negativ bild av skolsystemet och minskar 
förtroendet. Det är också många gånger demoraliserande för personalen när allt det bra som 
görs inte framgår i rapporterna. 
 
Nyckeltal för elevhälsa och liknande bör insamlas och offentlighetsprincipen omfatta alla 
skolor. Däremot är det mycket viktigt att byråkratisering och kontrollregimer som inkräktar på 
lärarnas profession minskar snarare än byggs ut. 
 
Ett sätt att kontrollera kvalitet är att se till att alla skolor omfattas av offentlighetsprincipen. 
Elevhälsan bör följas upp liksom att alla skolor har bibliotek, bra utemiljöer mm. 
 
Men det är inte tillräckligt, vinstintressen ska bort men under tiden måste kontrollen öka  
 
Jag vill se ett system där kvaliteten i skolorna kan höjas genom samarbete och utbyten, inte 
statisk kontroll.  
 
Sedan kommunaliseringen har en rad kontroller införts, detta har dock inte stärkt 
likvärdigheten, utan snarare ökat lärares administrativa arbetsuppgifter. Skolkommissionens 
förslag om att staten tar större ansvar för att alla pedagoger erbjuds relevant fortbildning är 
däremot ett intressant förslag. 
 
Ökade kontroller bidrar inte till minskad skolsegregation, som är den största orsaken till att 
skolan blir allt mindre likvärdig. 
 
Jag ser inte att skolan har en dålig förmåga att skapa kvalitet men att det däremot saknas 
förutsättningar i form av resurser.  
 
Jag tror att det som bör kontrolleras inte handlar om att kontrollera själva skolan och lärarnas 
arbete. Däremot att kontroll av huvudmännens intentioner och satsningar på skolan är 
nödvändig. Jag upplever att det finns stora glapp mellan politiken, tjänstemännen och skolan, 
och att huvudmännen inte riktigt förstår vad som krävs för att uppfylla vårt 
undervisningsuppdrag. Staten ska ha huvudansvaret, inte kommunerna.  
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MP 

 

Exempelvis mer resurser och befogenheter till Skolinspektionen. 
 
Hur mäter man kvalitet utan att öka incitamenten för enkla lösningar och kvantifiering? Det 
krävs väl avvägda och genomtänkta kontrollpunkter för att inte hamna snett.    Ett annat 
problem är att inlärning är individuell och att det som är bra för de flesta inte alls 
nödvändigtvis är det bästa. I en pliktverksamhet duger det inte att de flesta klarar sig och mår 
bra. Där måste varje skolpliktig elev ges möjlighet att nå målen och sin potential    Å andra 
sidan kan vi givetvis inte INTE ha kvalitetskrav på skolan. Jag tror att ett sätt att öka 
kvalitetskontrollen är att införa krav på transparens för skolföretag, slopa den fria 
etableringsrätten och involvera eleverna mer i skolans kvalitetsarbete.  
 
Vi behöver skapa mer frihet för lärare och rektorer att jobba med utbildning istället för 
administration. Samtidigt behöver staten och kommunerna förstå hur man på bästa sätt kan 
stödja skolorna. Så vill se studier för kvalitet, men inte kontroll som skapar administration för 
skolpersonal. Lärare måste känna att staten har förtroende och stor respekt för deras arbete.  
 
Säkerställa att lärarna har mer tid för undervisningen.  
Kontrollen är rigorös redan idag men jag menar att det inte är fler mätningar av resultaten 
som krävs utan åtgärder för att förbättra resultaten i de skolor som behöver stödet att 
komma dit. Mätning och kontroll är bara ett verktyg för att se om vi når målen, de är inte 
lösningen i sig. 
 

M 

 

Moderaternas svar 
Vi vill se en skärpt kvalitetskontroll genom Skolinspektionen med skräddarsydda 

åtgärdspaket till skolor med dåliga resultat. Ytterst bör skolor som inte fungerar, oavsett om 

de är fristående eller kommunala, läggas ned. 

 

Vi moderater föreslår kvalitetskontrakt. Skolinspektionen skall få starkare muskler, men sedan 
lämna utformningen av kvalitetskontrakten till Skolverket. 
 
Tydliga och täta utvärderingar av olika slag.  
 
Ändrad inspektion, från dagens byråkratiska till kvalitativ inspektion av undervisning. 
Betygsättning av skolor likt England. Obligatoriska diagnostiska prov, nationella prov som 
mäter mot målen.   
 
Att följa upp lärares resultat så de lärare som behöver få hjälp kan få stöd. Det ska inte vara 
ett lotteri om eleven får en bra lärare eller en dålig.  Bättre uppföljning på arbetsmiljö, 
kontinuitet är väldigt viktigt för eleverna.   
 
Bättre systematiskt kvalitetsarbete hos huvudmännen och en skarpare skolinspektion 
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Skolinspektionen borde sprida goda exempel, skolor som inte når upp till ett viss mått borde 
tvångsförvaltas 
 
Nationella prov, regelbundna kontroller att läroplanen följs samt kontroll av behörighet för 
lärarna 
 
Håller med om detta. Fokus de senaste åren har varit vinster i välfärden men för lite kraft har 
lagts på att diskutera skolan kvalitet. Moderaterna vill : Skärpa kvalitetskontrollen med 
skräddarsydda åtgärdspaket till skolor med dåliga resultat och ytterst nedläggning av skolor 
som inte fungerar, oavsett om de är fristående eller kommunala. 
 
Dåliga skolor ska inte finnas och om sådana finns kan man tänka sig att de tas över av staten.  
 
L 

 

Liberalernas svar 
Liberalerna vill införa ett nationellt kvalitetssäkringssystem och tillståndsgivning för alla 

huvudmän. 

 

Fyra svar med samma innebörd som partiets svar. 
 
Ett förstatligande av skolan skulle göra att kvaliteten blev bättre o likvärdig 
 
Kvalitetskontroll får inte innebära ytterligare administrativa pålagor för lärarna. 
 
Bättre löneutveckling för lärare   Högre krav på kvalitet, med samma regelverk för alla. 
Tvångsförvaltning av dåliga skolor.   Långsiktigt ägande av skolor   Överväga avtal mellan varje 
skola och kommun/stat  Mer återkoppling till alla skolor som del av Skolinspektionens 
uppdrag  Gemensam kö för alla skolor   Extern rättning av nationella prov för ökad objektivitet 
och minskad administrationsbörda för lärarna 
 
Krav på resultatuppföljning, behöriga lärare, ämnesbehörighet etc.  
 
Vässad inspektion. Starkare statlig styrning. Mer nationella avstämningar som också kan visa 
glidning/inflation i betyg.  
 
C 

 

Centerpartiets svar 
Skolinspektionen ska säkerställa att alla skolor följer de regler som finns. De ska lägga sina 

resurser på att granska de skolor som behöver det mest. Samma höga krav ska ställas på alla 

skolor, kommunala som friskolor, så att elever ska vara säkra på att få en bra utbildning. 

Skolinspektionen har också börjat göra kvalitetskontroller, det är viktigt för att kunna sprida 

riktigt goda exempel för att ge förutsättningar för utveckling så alla skolor blir riktigt bra. Det 

är också viktigt att sätta fokus på ledarskapet i skolan och rektors arbete och möjligheter att 

leda utvecklingen tillsammans med lärare och elever. 
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Extern rättning av prov. Digitaliserat skola där elevens utveckling enklare kan följas och följas 
upp. Ökade riktlinjer från skolverket kopplat till hur man bäst undervisar nyanlända barn.  
 
Nej. Dessa kvalitetskrav bör utformas i nära samarbete med forskningen.  
 
Skolinspektionen måste, i högre grad än idag, sprida Best practice och dela med sig av den 
fantastiska kunskapskälla de har. Samma krav ska naturligtvis ställas på alla skolor. 
 
Egentligen handlar det som snabbare respons. Från att det upptäcks felaktigheter till att 
åtgärd vidtas skall det gå mycket snabbare än idag. 
 
KD 

 

Kristdemokraternas svar 
Nationella regelbundna kvalitetskrav och kriterier. 

 

Åtta likalydande svar: 
Nationella kvalitetsregister ska införas. Det ska gälla för alla oavsett huvudman. Skärpta regler 
och sanktioner behövs för att komma tillrätta med bristande kvalitet i skolan. Vi anser att 
kvalitetsutvecklingen inom svenska skolan skulle gynnas av att skolinspektionen ges ett 
explicit uppdrag att också ge förbättringsorienterad återkoppling till de skolor som granskats. 
Det kan handla om att inte bara söka avvikelser och brister utan också lyfta fram goda 
exempel så att skolor kan lära av varandra och att i dialog ge vägledning för hur 
kvalitetsbrister ska kunna åtgärdas. Tillsynen ska vara ändamålsenlig och fokusera på 
väsentligheter. 
 
Viktigt med nationella kvalitetskriterier så att alla skolor mäts på samma sätt 
 
Skolinspektionens nedslag på verksamheter som inte uppfyller kraven behöver få större 
konsekvens. Icke fungerande skolor ska stängas. 
 
Aktiv tillsyn är alltid ett bra redskap, likaså dialog med inte bara lärare utan även föräldrar. 
 
Tydligare kommunal styrning inom den kommunala skolan. Kommunen har mycket att lära av 
de fristående avseende huvudmannaansvaret.  
 
Nationella prov med central rättning. 
 
Jag tror att vi ibland har en övertro på kontroll och byråkratiska processer. Till exempel 
nationella prov och betyg kan tjäna som goda kvalitetskontroller, medan fler kontrollinstanser 
riskerar att lägga ytterligare administrativ börda på kommuner och skolföretag. 
 
Frågan är om det är mer kontroll, vilket innebär mer administration, som är lösningen. Eller 
om fokus borde vara att satsa på ledarskapet och förutsättningarna för lärarna. 
 
Arbetsro och trygghet. Att verka kunskapsprov hålls. Ingen skall kunna klara en kurs utan 
verkliga prov. 
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Istället för att jaga vinstdrivande skolor och sätta vinsttak måste vi sätta ett kvalitetsgolv, 
oavsett vem som driver skolan. 
 
Skolverket och skolinspektionen gör fler kontroller men samtidigt bättre riktlinjer för mer 
likvärdig bedömning i skolan av elever  
 
Kanske inte ökad kontroll, men förbättrade metoder för att kolla kvaliteten  
 
Vi behöver en ändamålsenlig uppföljning av kvaliteten. Idag har vi flera kontroller men de 
präglas mest av att vara av "checkliste-typ" och sådana ger sällan en fullständig bild. Sådana 
uppföljningar bör tas bort.   Vi behöver veta vad som uppnås och vi ska ha uppföljning och 
utvärdering som är ändamålsenlig. 
 
SD 

 

Jag vill dels se betydligt tydligare och hårdare kvalitetskrav samt mer regelbunden uppföljning 
av hur dessa efterlevs - inte minst för att förhindra oreglerade vinstuttag. Utöver det tror jag 
att ett förstatligande av den svenska skolan markant skulle förbättra likvärdigheten.  
 
Centralrättade nationella prov, gärna kombinerat med centralrättade diagnostiska prov i 
början av läsår för att kunna följa och utvärdera utveckling. Tillgänglighet till skolsyster, 
kurator, bibliotek etc.  
 
Fler kontroller genom såväl tillsynsbesök som insynsbesök, men även utvärderingar av skolans 
effektivitet och personalens kvalifikationer. 
 
Statlig huvudman 
 
Fler kontroller av skolinspektionen, fler oanmälda besök och återkoppling med tydliga förslag 
på förbättring samt uppföljning.  
 
Nationella prov i samtliga kärnämnen 
 
Fler nationella prov och dessa ska ha det dubbla syftet att likställa betyg mellan olika skolor 
och att utvärdera skolornas och lärarnas undervisningsresultat. 
 
Statlig huvudman  
 
Skolinspektionen. 
 
Att läroplan följs. Att privata aktörer inte skapar sig konkurrensfördelar genom att snåla in på 
lärare, bibliotek, och andra faciliteter/kompetenser de skall ha. Att exempelvis inte religiösa 
förtecken i skolmiljön leder till könsåtskillnad eller orättvis behandling av vissa elevgrupper.  
 



 

 
 

29 

Fi 

 

Feministiskt initiativs svar 
Det beror på vad som menas med kontroll. Problemet idag är det fria skolvalet med 

skolpengen som har öppnat upp för en elevmarknad. Det behöver kontrolleras. 

 
Det beror på vilken typ av kontroll en pratar om. Vi vill att staten återtar huvudmannaskapet 
för skolan för att på så vis skapa mer likvärdighet över landet, i såväl förort som gles- och 
landsbygd.    
 
Vill att staten ska ta över ansvaret för att kunna ha en mer likvärdig skola över hela landet 
 
Kontroll i sig behöver inte innebära bättre kvalitet men om det är kontroll av kvalitetskriterier 
som behörig personal, elevhälsan, ett normkritiskt arbete som läroplanen föreskriver, osv.osv. 
och där brister leder till förbättringar så kan det vara bra. 
 
Det beror på vilken typ av kontroll. Vi vill att staten återtar huvudmannaskapet för skolan för 
att skapa mer likvärdighet över landet, i såväl förort som gles- och landsbygd.  
 
Kontroll av kvalitet i lärartäthet och mer personalresurser. Inte kontroll som innebär att de 
befintliga lärare måste ägna mer tid åt administrativa sysslor. 
 
Professionen bör tillsammans med oberoende forskning avgöra vilka kontrollfunktioner som 
är lämpliga. Vi vill även att huvudmännen särredovisar hur de arbetat med läroplanens 
uppdrag vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter. 
 
Att se till att barn och unga med funktionsnedsättning/normbrytande funktionalitet når sin 
fulla potential och inte hindras av bristande bemötande eller bristande tillgänglighet. Ramp 
finns  int, böcker på punktskrift eller tal, och i tid när alla andra får sina böcker,  tillräckligt 
lugnt, inget buller, etc  
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Reformering av skolpengssystemet 
 

S 

 

Socialdemokraternas svar 
Socialdemokraterna vill att skolpengen ses över. Dagens system bidrar till skolsegregation 

och en ryckighet i skolornas planering. En rak skolpeng som följer med varje elev oberoende 

av vilka förutsättningar de har är varken rättvist eller kostnadseffektivt. Vinstdrivande skolor 

överkompenseras ibland ekonomiskt i relation till sina mer studievana och självgående elever, 

vilket då skapar utrymme för stora vinster. Socialdemokraterna vill därför göra om systemet 

med skolpeng så att de resurser en skola får speglar de faktiska behov som deras elever har.  

 

Två svar likalydande med partiets svar. 
 
Skolkommissionens förslag. Den fördelning som regeringen nu inför. 
 
De skolor med störst behov ska få högre tilldelning av pengar. 
 
Kan gott tänka mig at avskaffa skolpengssystemet istället. 
 

V 

 

Vänsterpartiets svar 
Vänsterpartiet vill avskaffa skolpengssystemet, istället ska pengar fördelas efter behov. 

 

Sju svar med samma innebörd som partisvaret, att pengarna ska fördelas efter behov. 
 
Detta kan utnyttjas så fortfarande måste vinstintresse bort från skolorna 
 
Att skolpengen följer den enskilda eleven är problematiskt då det kan få stora konsekvenser 
om en eller två elever byter skola, den gamla skolan kan troligtvis inte göra anpassningar av 
sina kostnader för lokaler, lärare etc då de fortfarande har en hel klass kvar. Därför är det 
intressant att fördela resurser utifrån hur många klasser en skola har. Dock bör det finnas 
riktade resurser utifrån elevernas behov, t ex mer resurser om många elever är nyanlända 
eller i behov av särskilt stöd. 
 
Pengarna skall fördelas mer anpassat efter skolornas och elevernas behov 
 
Vi vill avskaffa skolpengssystemet och ersätta det med ett behovsstyrd system där bla antal 
klasser blir en komponent 
 
Man skulle kunna öka den socioekonomiska viktningen ytterligare, och kanske också beakta 
"kamrateffekter". Det vore också önskvärt att kommunerna, som man kunde tidigare, kunde 
göra avdrag på skolpengen till fristående utförare utifrån att de inte har något helhetsansvar 
för att erbjuda utbildning till alla barn i kommunen.  
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Det är nödvändigt att reformera skolpenningsystemet. Det systemet och det fria skolvalet har 
gjort skolan mer olikvärdig. Överetableringen av friskolor har skapat stora förflyttningar av 
elever och personal i vissa områden. Man kan fördela pengarna på olika sätt. Dels efter 
antalet klasser, men också enligt de behov som finns, utifrån resultat och förutsättningar.  
 
MP 

 

Inte på rak hand, men det är tydligt att dagens system innebär ett antal stora problem och 
behöver förändras. 
 
Skolpengssystemet ger för många fel incitament för skolor och utarmar skolor med många 
elever med särskilda behov. Jag skulle hellre se ett system där staten tar över kostnaderna för 
elever med extraordinära särskilda behov, en grupp elever som är extremt utsatt i ett 
skolsystem som bygger på att eleverna ska generera inkomster, inte utgifter. 
 
Staten och kommunerna bör ta efter det system som Malmö, Halmstad med flera har infört, 
med en jämnstor grundersättning och en extra strukturersättning vars storlek baseras på 
elevens socioekonomiska bakgrund. På så sätt får de skolor där fler elever från studieovana 
familjer går mer resurser, som de kan använda till att anställa fler lärare eller annan personal, 
eller annat de anser nödvändigt. 
 
Även små skolor måste få resurser att bedriva kvalitativ utbildning. Samtidigt så har ofta de 
mindre skolorna bättre resultat, iallafall i vår kommun, tack vare en lugn och trygg skolmiljö.  
 

M 

 

Moderaternas svar 
Vi vill inte avskaffa systemet med skolpeng. Däremot är det viktigt att kontinuerligt se över 

skolans finansiering och säkerställa att skolor med många elever med särskilda behov har de 

resurser som de behöver.  

 

Skolpengen behöver kompensera för socioekonomi men också ha inbyggda 
incitamentsstrukturer för god utbildningskvalitet som prestationsbonus utan att för den delen 
bidraga till betygsinflation. 
 
Valfriheten är oerhört viktig och därför bör basskolpengen följa eleven. Därtill bör dock en 
socioekonomisk peng finnas samt en individuell utifrån elevens behov. 
 
Det kostar lika mycket för en kommun att driva en skola  med 10 elever i som en med 25 
elever, i stort sett. Väggarna, lärarlönen, gymnastiksalen etc. Så om staten vill ta ett större 
ansvar för de skolorna vore det bra. Däremot tar man bort drivkrafterna för skolor i mer 
skoltäta bygder att göra det allra bästa man kan för att behålla eleven. Tror jag. Men staten 
får nog se sitt nationella ansvar och fördela mer skolpengar, men betänk då att den lilla 
kommunen kanske inte har resurserna att söka medlen- gör det enkelt och effektfullt istället.  
 
Rimligt att utvärdera och diskutera utformning av skolpengssystem men viktigt att pengar 
följer eleven och differentieras beroende på elevens behov.  Ev kan det vara aktuellt att 
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begränsa när man kan byta skola till tex läsår el termin för att ge skolorna mer långsiktiga 
ekonomiska förutsättningar och därmed kunna ex anställa fler specialpedagoger/speciallärare 
 
Ser det som viktigt att pengen följer eleven och värnar det fria skolvalet. 
 

L 

 

Liberalernas svar 
Liberalerna vill inte förändra skolpengssystemet, men konstaterar att skolpengen skiljer sig 

mellan eleverna i alla kommuner beroende på socioekonomiska faktorer. 

 

Däremot borde skolan bli statlig så att inte kommunens ekonomi avgör hur mycket resurser 
som satsas på skolan.  
 
Skolpengen bör individualiseras, så att strukturtillägg följer den enskilde.  
 
Eventuellt ökad differentiering, beroende på elevers stödbehov på gruppnivå, tex född för 
tidigt eller utanför EU 
 
I grunden är skolpengssystemet bra. En del av pengen kan, precis som idag, omfördelas till 
socioekonomiskt utsatta områden etc. Men det måste finnas valfrihet för eleven och 
föräldrarna. (Viktigt för oss att separera valfriheten från de övriga frågorna.) 
 
C 

 

Centerpartiets svar 
Vi tycker systemet med skolpeng är bra då det ger eleven och föräldrarna makt över vilken  

utbildning man väljer och gör det möjligt att välja en skola som passar just den eleven. 

Däremot kan systemet behöva ses över för att reformeras. Då kan flera parametrar för att 

skapa goda förutsättningar diskuteras och eventuellt tillföras. 

 

Ett svar likalydande med partiets svar. 
 
Skolpengen ska vara differentierat efter barnets behov. Och det ska gälla oavsett skola.  
 
Utan att kunna detaljer, måste det finnas ett stort antal indikatorer i så fall inte bara 
klasstorlek som påverkar skolpengen 
 
Skolpengen ska följa eleven, men centrala medel behövs för att fördela till de skolor som 
behöver utifrån barn med särskilda behov. 
 

KD 

 

Sju likalydande svar: 
Det är viktigt att kommunerna har en bra utarbetad resursfördelningsmodell som tar hänsyn 
till de förutsättningar och det elevunderlaget som finns. Det är viktigt att det är lika för alla 
skolor oavsett huvudman. 
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Viktigt att det utarbetas fungerande resursfördelningsmodeller som tar hänsyn till skolors 
olika utmaningar  
 
Det finns många olika resursfördelningsmodeller. Grunden är att resurser inte ska fördelas 
lika utan efter behov där vi vet att mer resurser behövs för elever vars föräldrar har låg 
utbildningsnivå, vars föräldrar uppbär försörjningsstöd, hur lång tid eleven bott i Sverige mm. 
Därutöver ska resurser fördelas för barn i behov av särskilt stöd. 
 
Elevpengen är väsentlig, däremot bör det prövas med ”klass peng” som ytterligare incitament 
att hålla nere klassernas storlek. Väsentligt är då en tydlighet så det inte riskeras blir en 
”pappersprodukt” 
 
Nej, anser att den fungerar bra idag förutom att många kommuner fuskar och inte ger 
friskolorna den ersättning dom har rätt till.  
 
Skolor som förmår eleverna att prestera goda studieresultat borde kunna premieras i 
skolpengssystemet.  
 
Ligger en poäng i detta med klasser. Kan vara viktig markör mot att locka elever via 
lättförtjänta betyg. 
 
Grundhållningen är att det ska vara lika för alla, oavsett huvudman, skolor. 
Resursfördelningsmodellen tar hänsyn till förutsättningar och elevunderlag. 
 
Antalet elever i klasserna kan variera väldigt, därför är inte det ett fungerande system.  
 
Att ersättningen följer eleven är nödvändigt och lika nödvändigt är att skolpengen inte är lika 
för alla utan viktas mot socioekonomisk bakgrund, område osv. Den elev som har större 
behov ska ha en skolpeng som svarar mot det. 
 
Kommunerna ska ha en god och bra utarbetad resursfördelningsmodell som tar hänsyn till de 
förutsättningar som råder och elevunderlaget, men det ska vara lika oavsett huvudman.  
 
SD 

 

Jag skulle gärna se en utredning se över möjligheten till fördelning efter någon form av 
upphandlingssystem, givet att kvalitetskrav sätts främst och följs upp noga.  
 
Digital elevpeng  
 
SD föreslår en reformering av skolpengen och införande av en ”digital elevpeng”. En 
modernisering av systemet, som på ett mer logiskt sätt än idag fördelar medel till skolorna 
efter insats och behov. 
 
Alla barn har rätt till en god  undervisning och att bli sedda 
Förstatliga skolan. Det tror jag är rätt väg att lösa problemen med likvärdig skolgång  
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Digital elevpeng är bättre  
 
Vi vill införa digital elevpeng som motsvarar den enskilde elevens faktiska behov. Vi vill på sikt 
införa statligt finansierad elevpeng. 
 

Fi 

 

Andra förslag är t.ex. att slopa det fria skolvalet, vilket då gör att skolpengssystemet 
reformeras. Skolor ska ha möjlighet till långsiktig finansiering för att undvika att det skapas en 
elevmarknad där skolor tävlar om elever eller nekar elever plats på grund av de inte anses 
vara ekonomiskt lönsamma. 
 
Hela systemet med skolpeng/fritt skolval/fri etableringsrätt skapar, tillsammans med 
boendesegregation, motsatsen till en likvärdig skola. Staten bör återta det ekonomiska 
ansvaret för skolan och resurserna ska gå dit där de mest behövs. Det betyder att skolor med 
ett mer komplext elevunderlag behöver mer resurser och det betyder att skolor på 
landsbygden måste kunna andra kriterier/nyckeltal än skolorna i storstäder. 
 
Vi vill slopa det fria skolvalet och att skolor ska ha möjlighet till långsiktig finansiering för att 
undvika att det skapas en elevmarknad. 
 
Mer resurser till skolor som tar/har många elever som behöver mer stöd. Fördelningen av 
resurser ska ha starka socioekonomiska inslag. 
 
Den kan användas för att jämna ut skillnader som existerar beroende av t ex geografi, 
socioekonomiskt område och särskilda behov, men det behöver vara rättssäkert och i så fall 
baserat på saklig grund. 
 
Jag tror i och för sig inte att skolpengssystemet kan reformeras så att sammanlänkade 
problem löses. Ett återförstatligande av skolan är en långsiktigt mer hållbar väg. 
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Alternativ till kötid  
 

Frågan om kötid som urvalskriterium gäller enbart fristående skolor, inte kommunala, där 

närhetsprincipen gäller. Kötid gäller enbart grundskolan, inte gymnasieskolan, där 

grundskolebetyg är det vanligaste urvalskriteriet. En del svar håller sig inte till denna 

begränsning av frågan. 

  
S 

 

Socialdemokraternas svar 
Kötid är ett mycket segregerande urvalskriterium och bör ersättas med andra mer rättvisa. 

Exakt vilka det är behöver utredas vidare, men förmodligen behövs en kombination av flera. 

 

Ett svar likalydande med partiets svar. 
 
Det här är en komplex fråga. Likvärdig skola är ett viktigt mål, men trots att det finns 
segregerande effekter är närhetsprincipen också viktigt. Närhet till både kompisar och skola 
är viktigt för såväl familjepussel som barnens psykosociala utveckling.  
 
Obligatoriskt, eller aktivt, skolval bidrar i sig inte till en mer likvärdig skola enligt all forskning 
på området. Om skolvalet förändras även i andra delar, som Skolkommissionen föreslog, kan 
ett obligatoriskt skolval dock vara en pusselbit i ett större pussel för att skapa en mer likvärdig 
skola. Kötid är ett mycket segregerande urvalskriterium och bör ersättas med andra mer 
rättvisa. Exakt vilka det är behöver utredas vidare, men förmodligen behövs en kombination 
av flera. 
 
Jag tänker att andra kriterier skulle kunna vara mer avgörande. Fördelningen av elever med 
föräldrar som har/inte har högre utbildning, exempelvis.  
 

 

V 

 

Vänsterpartiet 
Vänsterpartiet vill att alla ska gå i en skola nära hemmet men att upptagningsområdena ska 

utformas så att barn med olika klassbakgrund möts. 

 

 

Tre svar med samma innebörd som partiets svar. 
 
Alla skolor ska vara bra skolor, skolan närmast hemmet ska kännas som ett självklart val. 
Upptagningsområdena ska utformas så att barn med olika bakgrund möts. 
 
Närhetsprincipen ska vara vägledande. Upptagningsområden bör då utformas så att barn med 
olika bakgrund möts i högre grad. Kösystem gynnar tveklöst redan välsituerade föräldrars 
barn. 
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De fristående skolorna måste, precis som de kommunala ska, vara blandade med elever från 
olika bostadsområden och med olika bakgrund. Att ställa elever i kö tidigt i livet motverkar 
möjligheten att ha en blandad elevgrupp.  
 

Så länge friskolor finns är det rimligt att de tar emot även nyanlända elever. Det fria skolvalet 
riskerar att förstärka segregationen.  
 

Skall det finnas fristående skolor och skolval i den utsträckning som finns idag är andra 
kriterier än kötid bättre. Kötid missgynnar nyinflyttade och de som inte planerat för skolstart 
redan när barnen är små. Ett system mer likt ansökan till gymnasiet, med fasta datum för 
ansökan är bättre. Om fler sökanden än antalet platser bör man fördela platser så att klassen 
får en så allsidig social sammansättning som möjligt eller lotta. 
 

Ta bort det fria skolvalet. Vi har sett att skillnaderna mellan skolorna ökar som en följd av det.  
 

Jag har svårt att ge förslag på detta eftersom att jag är emot friskolor. Att se elever som 
kunder och något att tjäna pengar på är förkastligt. 
 
MP 
 

Allt annat är bättre en kötider, som befäster privilegier och bidrar till segregation. 
Utvärderingar visar att det nuvarande kösystemet gynnar redan gynnade grupper. Jag skulle 
gärna se att närhetsprincip och lotten fick avgöra, gärna i kombination. 
 

Vi bör lyssna till Skolkommissionens förslag och utvärdera dem innan vi bestämmer ett 
specifikt system att ersätta det nuvarande med. 
 

Utrikesfödda innevånare riskerar att stängas ute från fristående skolor med det kösystem vi 
har idag vilket gör att vi inte kan uppnå en likvärdig skola ur socioekonomisk synvinkel.  
 

M 
 

Moderaterna 
Som en del i införandet av ett aktivt obligatoriskt skolval vill vi se ett gemensamt 

antagningssystem för kommuner och friskolor och införandet av en skolvalsperiod då alla 

familjer och elever gör sina val. Men grunden är att de välfungerande skolorna behöver bli 

fler, inte färre, och att skolor med sviktande resultat måste lyftas. 
 

Kötid kan vara EN parameter, men man kan välja att inrätta kön det år barnet fyller 6 år. 
Situationen med att man ringer från BB och ställer upp sitt barn i kö är inte hållbar. I de mest 
extrema fallen innebär det att i april är vissa skolor redan fulla och är man född senare på året 
har man ingen chans. 
 

Att man sätter större krav på kvalitet på de skolor som väljs bort. Blir fler skolor populära pga 
att de håller hög kvalitet minskar köerna. 
 

Aktivt skolval och att begränsa när man kan ställa barn i kö (ex 5 års ålder) är bättre än att 
avskaffa kötid.  
 

Om inte kösystem ska användas, vad ska användas då? 
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L 

 

Liberalernas svar 
Liberalerna kan tänka sig att förändra kösystemet till friskolor, t ex genom att bestämma hur 

långt innan skolstart eleven kan ställa sig i kö. 

 

Man bör bestämma hur lång tid eleverna får stå i kö innan skolstart.  
 
Pröva att sätta en gräns för kötid. Dock orimligt att låta bostadsadress avgöra. Extremt 
segregerande. För alla. 
 

 
Vi kan behöva förändra kösystemet, men kötid är en faktor. 
 

Kötid som urvalskriterium skapar problem men det är knappast orsaken till bristande 
jämlikhet. 
 

Kommuner bör inrätta en gemensamt administrerad kö där alla skolor både kommunala och 
friskolor ingår. 
 

Ett visst antal platser ska kunna tilldelas utanför kötiden.  
 
Man måste ju göra ett urval. Finns olika metoder för det. Huvudsaken är att skolan ska vara 
avgiftsfri. Att vissa skolor är mer populära än andra är ett faktum. Vad som däremot är viktigt 
är att köerna ska vara transparenta. 
 
C 

 

Centerpartiets svar 
Rådande ordning med kötid som urvalsprincip är inte ett perfekt system, det behöver ses över, 

men att exempelvis införa lottning som urvalsmetod inskränker alla elevers rätt att välja skola. 

Kötiden kanske ska finnas kvar men att man inte kan ställa sitt barn i kö innan det är t ex ett 

år kvar tills barnet ska börja i skolan. Vi behöver ett mer flexibelt och anpassat system som 

främjar likvärdighet och säkrar det fria skolvalet. 

 

Ett svar likalydande med partiets svar. 
 
Nej, men håller med om att det vore önskvärt med sådana. Åtminstone borde kötiden som 
urvalskriterium kunna begränsas genom att man inte kan ställa sig i kö före en viss ålder 
 
Kötiden slår hårt mot de som är nya på en ort. Kanske ha en andel som antas på kötid och en 
annan andel som antas på andra kriterier? 
 
Vi vill att skolornas upptagningsområden ska ritas upp för att elever från olika bakgrunder, 
som exempelvis är geografiska ska gå i samma klass. På samma sätt kan man applicera 
geografi som ett urvalskriterium för att skapa en större social bredd.  
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KD 

 

Åtta likalydande svar: 
Aktivt välinformerade skolval och förändringar i kösystemet bör genomföras för att skapa 
möjligheter för nyinflyttade att få plats i populära skolor. Barn ska kunna ställas i kö till skolor 
det år de fyller 5 år. 
 
Ändra kötiden. Man ska kunna sätta sitt barn i kö det året barnet fyller fem år 
 

Från det att barnet fyller fem år ska barnet kunna ställas i kö.  
 
Genom att inte använda kötid ges en möjlighet för nyinflyttade, nyanlända med flera att 
komma in på önskad skola. 
 
Det är enkelt att ta bort kötid och fungerande system, viktigt är att ha tydligt överenskomna 
och genomarbetade regler med skolans utförare innan förändring sker. 
 
Vi har testat detta i Uddevalla och det är inte så enkelt. Men som princip är det en bra princip 
även om det leder till en del administrativa problem för antagningsenheten.  
 
Det skulle eventuellt behöva införas en kvot för hur många elever med utländsk bakgrund 
(dvs. med föräldrar som inte har svenska som modersmål) som får gå på samma skola. Detta 
för att undvika segregerade skolor som hämmar elevernas språkinlärning och 
kunskapsresultat. 
 

Kötid är bra för det blir enkelt att kontrollera att barn inte "väljs" till skolorna. Men det här 
begränsar också allas möjligheter att söka till alla skolor. En modell för obligatorisk skolval 
skulle kunna vara en bra lösning. Alternativet är att också ha en viss procent som från frångå 
kötid, exempelvis nyinflyttade personer i kommunen.   
 

Svårt att förstå varför vi kan ha elitskolor för idrottslöften - men inte för studiebegåvningar. 
 
 

Alla skolor borde sträva efter många som vill gå där! 
 

Inte i nuläget, det kräver en ordentlig analys av effekter vid olika kriterier. 
 

SD 

 

Betyg och omdömen bör vara naturliga urvalskriterium.  
 

Jag ser gärna möjligheter för skolor att utforma antagningsprov. Lika möjligheter för elever att 
komma in på egna meriter, oavsett bakgrund eller hur tidigt föräldrar satt dem i kö.   
 

Att ha kötid som urvalskriterium ger alla samma förutsättningar att komma in. 
Resultat, till exempel i idrott för en idrottsskola eller i matematik för en matematikinriktad 
skola bör också vara ett viktigt kriterium. 
 

Ska vara kö, finns inget bättre system och andra system upphäver ju de fria skolvalet. 
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Kötid som urvalskriterium är inte optimalt men frågan är då vilket annat kriterium som skulle 
vara bättre och mer rättvist? 
 

Fi 

 

Feministiskt initiativ 
Vi vill ersätta det fria skolvalet med en jämlikt skolval. 
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Begränsning av aktiebolagens möjligheter att bedriva skola  
  

S 

 

Socialdemokraternas svar 
Socialdemokraterna är tydliga med att vinstjakten i skolan ska stoppas och vi vill se 

lagstiftning som uppnår detta. Till dess att vinstjakten stoppats vill vi införa ett stopp för nya 

vinstdrivande skolor. Vi är pragmatiska och öppna för olika lösningar som sätter stopp för 

vinstjakten. 

 

Tre svar med samma innebörd som partiets svar. 
 
Svb-bolag ska inte beröras. (red: aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning) 
 
Det är vinstintresset som ska bort ur skolan. Jag är inte emot valfriheten.  
 
Jag tror att möjligheten att ta ut gränslösa vinster möjliggör skrupellösa företag att verka i 
skolans område. 
 
Att kraftigt begränsa vinstuttag i de bolag som bedriver skolverksamhet. Betydligt bättre med 
friskolor utan vinstsyfte. 
 
Begränsa vinsterna. 
 
V 

 

Vänsterpartiets svar 
Vänsterpartiet har tillsammans med regeringen tagit fram ett förslag för hur vinsterna kan 

begränsas. Vi står fortsatt bakom det förslaget. 

 

Sex svar med samma innebörd som partiets svar. 
 
Det finns ett färdigt förslag i en proposition som regeringen tagit fram i samarbete med 
Vänsterpartiet. Bara att använda! Prop 2017/18:159 
 
Vi står bakom förslaget om vinstbegränsning i välfärden. Det ska vara barnens rätt till kunskap 
som ska stå i centrum, inte aktieägarnas rätt till vinster. 
 
Vi har nyligen tagit Granberg lagförslag tillsammans med regeringen som skulle få slut på 
vinstjakten i skolan och se till att pengarna i huvudsak går till verksamheten. Även om 
borgarna och SD röstade emot det och för oreglerade vinster så har vi för avsikt att fortsätta 
driva det.  
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Företag som drivs i vinstsyfte hör inte hemma inom förskola, den obligatoriska skolan eller 
gymnasiet. Det förslag som presenterades för riksdagen under våren kan vara ett sätt att 
begränsa, men det kan också finnas andra. 
 
Förbjud det, vinster hör inte hemma i skolan. De vinster som blir ska återinvesteras i skolan.  
 
Skolorna finansieras av offentliga medel, eventuella vinster ska in i verksamheten.  
 
Ett aktiebolag ska gå med vinst, som delas ut till aktieägarna. Vänsterpartiet är emot vinster i 
välfärden och menar att skattepengarna ska användas till det som de är menade till: Helt och 
hållet för undervisning, inte till vinstutdelningar.  
 
Att ta bort vinstintresset och konkurrensen minskar också behovet av kontroll, mätningar, 
NPM -> vi kan lägga resurserna där de verkligen behövs; att höja kvaliteten i skolorna. 
 
MP 

 

Skolverksamhet innebär i den betygsättande delen myndighetsutövning. Det matchar dåligt 
med vinstintressen. Det är även tveksamt om ett så grundläggande uppdrag som barnens 
utbildning och inträde i samhället överhuvudtaget bör lejas ut till aktörer med andra agendor 
än staten eller kommunerna. 
 
Det finns både kommunala och privata huvudmän som inte lever upp till de högt ställda krav 
som samhället ska ha på skolan. Jag skulle vilja se ett nytt system där staten garanterar 
skolgång för vissa grupper (nyanlända, funktionsnedsatta, elever från mycket missgynnade 
socioekonomiska hem och andra elever med extraordinära särskilda behov). Detta skulle 
eventuellt kunna ske genom regionala kontor. På lokal nivå skulle skolförvaltning finnas kvar, 
styrda av nämnder på regional nivå.  
 
Man ska inte kunna plocka ut vinst ur skolorna. Allt ska återinvesteras i verksamheten.  
Jag vill begränsa möjligheten till att driva skola i vinstsyfte och vinstutdelning. Vinst ska i 
huvudsak återinvesteras i verksamheten.  
 
I skattefinansierad verksamhet bör ev vinst i bolaget återinvesteras i verksamheten och inte 
tas ut i vinstutdelning till ägarna.  
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M 

 

Moderaternas svar 
Vi vill att friskolor med bristande kvalitet, som får statliga insatser, inte ska kunna ta ut vinst 

fram till att problemen är åtgärdade. Socialdemokraternas förslag om ett generellt tak för 

vinsten i förhållande till operativt kapital skulle dock göra det omöjligt för en majoritet av 

skolorna som drivs i aktiebolagsform att verka och riskera stängda skolor för uppemot 

240 000 elever. 

 

Viktigare att ställa krav på de som driver skolor och tydliga kvalitetskriterier på verksamheten 
istället för att begränsa i vilken form verksamhet får bedrivas 
 
Fokusera på innehållet och kvaliteten på utbildningen istället för ägarform 
 
Ser att det är många av de bästa skolorna som är bolag och då verkar det vara ett konstigt 
beslut att begränsa den möjligheten 
 

L 

 

Liberalernas svar 
Liberalerna vill inte begränsa aktiebolagens möjlighet att driva skola. Däremot är vi beredda 

att ställa krav på etableringar när det gäller t ex ägarprövning och långsiktigt ägande. 

 

 

Hårdare ägarprövning. 
 
Krav ska dock ställas på långsiktighet och kvalitet.  
 
Det handlar inte om vem som driver skolan, utan hur den drivs. Det behövs tydliga 
kvalitetskrav och uppföljningar som ser till så att skolan är bra alldeles oavsett ägare. 
 
Skärpt kontroll är viktigt. Har svårt att se att skolan blir mer likvärdig för att man bommar igen 
en massa skolor som drivs av aktiebolag.  
 

C 

 

Centerpartiets svar 
Det viktigaste är inte vem som driver skolan  utan att den håller hög kvalitet och att eleverna 

får en bra utbildning.  Att angripa så kallade övervinster i välfärden är att göra skolan en 

björntjänst. Det handlar inte om vem som äger och driver skolan. Det handlar om att alla 

skolor ska hålla hög kvalitet och en sund konkurrens främjar alla skolors utveckling. 

 

Aktiebolagens möjligheter att bedriva skola ska inte begränsas, istället ska höga kvalitetskrav 
ställas på alla skolor.  
 
Det viktigaste är att skolan håller hög kvalitet, inte vem som driver den. Alla skolor måste bli 
bra skolor, oavsett driftsform 
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Jag tror på en utvecklad kvalitetskontroll och en stor transparens, så kommer avarter inom 
alla skolformer att sorteras ut på snabbaste sätt 
 
KD 

 

Kristdemokraternas svar 
Kvalitetskrav är viktigt. Vem som är huvudman och i vilken form inte viktigt! 

 

Nio näst intill likalydande svar: 
Nej, dålig kvalitet och oseriösa aktörer ska bekämpas, inte vinst eller bolag. Därför behövs 
tydliga kvalitetskriterier, bra uppföljning och tillsyn. Valfrihet och mångfald innebär ökad 
kvalitet, ökad makt åt den enskilde och fler arbetsgivare att välja på för den anställda. 
 
En likvärdig skola handlar inte om i första hand skillnaden mellan fristående och en offentlig 
skola. En likvärdig skola ger samma förutsättningar för eleverna oavsett vilken skolan de går 
på. Oavsett kön, oavsett föräldrars utbildningsbakgrund, oavsett vilket bostadsområde där 
skolan ligger, oavsett vilken kommun man bor i och framförallt, oavsett vilken lärare eleven 
får. 
 
Absolut inte rätt väg att gå. Att föra relevanta diskussioner om hur eventuella vinster hanteras 
för återinvesterande aktiviteter och buffert byggande kontra utdelning till de fåtal stora bolag 
som nyttjar det. Det är dock än allvarligare med den offentliga skolans underskott som 
underminerar styrning och kvalitet i än högre grad. 
 
Vi skall ha "fri konkurrens" inom skolan vilket gynnar alla elever på sikt.  
 
Det är inte vem ägaren är som är det väsentliga utan att skolan har: bra kvalité och följer 
skollagen, en god ekonomi för att kunna vara verksam långsiktigt, en attraktiv arbetsmiljö för 
lärare och övrig personal. 
 
Önskar fler ideellt drivna friskolor, gärna på kristen medmänsklig grund som den svenska 
skolan historiskt ju har gjort. 
 

Varför ska den begränsas? Det viktiga är inte vem som driver skolan utan att skolan har bra 
kvalitet oavsett driftsform. 
 
Vi ska ha mångfald och "pengen" ska följa med så att det inte är bara är elever med rika 
föräldrar som kan välja skola. Sen behöver vi veta vad som krävs för att starta och driva 
skolverksamhet, såväl kommunens egenregi som privat eller idéburen. Uppföljning och 
utvärdering behövs oavsett utförare.  Den skolpeng som finns idag är sällan i överkant utan 
snarare i underkant. Det är svårt att få till "övervinster" och behålla elever dvs ha bra kvalitet. 
den som driver verksamhet ska ha ett överskott så man har marginaler i verksamheten. En 
kommun bör ha ett årligt överskott på 4% och ett privat företag bör kunna gå lite högre för 
att klara investeringar osv. 
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SD 

 

Genom hårdare kvalitetskrav 
.  
Jag anser inte att möjligheten bör begränsas. Däremot ska tydliga och väl uppföljda 
kvalitetskrav gälla, för alla skolor, oavsett hur de ägs och drivs.  
 

Det skall byggas en buffert som skall vara så stor att eleverna kan gå ut terminen på den 
befintliga skolan innan någon vinst får tas ut 
 

Kvalité är det som spelar roll. Om kvalitén är hög, riktlinjer och lagar följs, resultaten är bra 
och elever, föräldrar och personal är nöjda så spelar det ingen roll vem som driver skolan. 
Men vinstdrivande skolor som inte håller måttet ska omedelbart stängas eller övergå i 
kommunal/statlig regi.  
 

Det handlar inte om , om skolan är privat eller inte det handlar om undervisningens kvalitet. 
 
Ekonomisk buffert innan vinstuttag  och statlig huvudman  
 

Riskkapitalister bör inte driva skolor i alla fall. 
 

Ägandeformen säger mycket lite om utbildningens kvalitet vilket är den primära frågan att 
förhålla sig till. 
 

Fi 

 

Vi menar att skolor inte ska kunna ta ut vinst på sina skolor. Allt vinst ska gå till skolans 
resurser. Eftersom att AB-lagen säger att bolaget ska gå med vinst är detta inte vår vision om 
svensk skola.  
 

På kort sikt genom att vinstuttaget för företaget begränsas, på längre sikt ska skolan i princip 
inte drivas i aktiebolagsform av privata huvudmän. 
 

Skolor ska inte kunna ta ut vinst på sina skolor. 
 

Ev vinst bör återinvesteras, ej plockas ut i vinstutdelning. 
 

All vinst ska gå in i verksamheten. Skattemedel ska inte gå som vinst till aktieägare!  
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Andra reformer som främjar en ökad likvärdighet i grundskolan 
 

S 

 

Socialdemokraternas svar 
Bland annat socioekonomiskt viktade resurser, förbud mot religiösa friskolor, ett nationellt 

professionsprogram, fler lärare, riktade satsningar mot skolor med tuffast förutsättningar, att 

alla skolhuvudmän ska eftersträva en blandad elevsammansättning på sina skolor, ett 

gemensamt ansökningsförfarande till alla skolor oavsett driftsform. 

 

Två svar med samma innebörd som partiets svar. 
 
Ökad satsning på skolledare, lärare och övrig personal. 
 
Genomföra skolkommissionens förslag om jämlik skola. Införa allmän behörighet på 
yrkesprogrammen på gymnasiet, med möjlighet för eleverna att välja bort vissa ämnen. 
 
Socioekonomiskt viktade resurser, förbud mot religiösa friskolor 
 
Mer statsbidrag och ökat arbete för att motverka sk glädjebetyg 
 
Mer stöd till skolor där elever behöver det mer. Se till att fler utbildade lärare motiveras att 
välja "svårare" skolor och klasser för att ge alla barn möjligheten till rimlig undervisning och 
lärande. 
 
Mindre segregation i boendet och skolan. Tillräckliga resurser särskilt för de elever som 
behöver extra stöd. 
 
Öka lärarna status  
 
Alla vinner på att mångfalden i alla klasser och skolor ökar. Det skulle öka likvärdigheten.  
 
Avskaffa, modifiera det fria skolvalet 
 
V 

 

Vänsterpartiets svar 
Utöver att avskaffa det fria skolvalet vill vi förstatliga skolan. Idag är det för stor skillnad 

mellan kommunerna. Det ska inte spela någon roll var man bor alla ska kunna lita på att de får 

en bra skola med tillräckliga resurser. 

 

Åtta svar med samma innebörd som partiets svar. 
 
Förstatligande, bort med vinster i skolan 
 
En reformering av det fria skolvalet. Ett system där alla skolor har ett blandat 
upptagningsområde. 



 

 
 

46 

 
Vi vill att skolan ska förstatligas. Det löser inte alla problem men möjliggör ett bättre aktivt 
arbete för likvärdig skola, vilket idag är svårt när skillnaderna mellan kommuner är alltför 
stora. 
 
Förstatliga skolorna, ge tillräckligt med resurser och respektera arbetsmiljölagen. 
 
Ett rejält förstatligande 
 
Det är viktigt att vi planerar skolornas placering på ett bra sätt, så att skolorna till exempel 
ligger mittemellan bostadsområden så att elever från olika områden kan gå i samma skola. 
 
Ett statligt huvudmannaskap för skolan, att avskaffa det fria skolvalet och att kommuner tar 
ett större ansvar för att planera upptagningsområden som främjar möten mellan barn med 
olika bakgrunder. 
 
Inga betyg  
 
Att staten återtar huvudansvaret för skolan. Att religiösa friskolor förbjuds. Att 
vinstbegränsningar införs. 
 
Ta bort vinstjakten från skolan.  
 
Statligt huvudmannaskap, sluta tro att det bästa är att alla elever ska vara i samma klasser, i 
samma skolformer, oavsett neurofunktionsnedsättningar eller förutsättningar för inlärning. 
 
Förstatliga skolan 
 

MP 

 

Miljöpartiets svar 
Miljöpartiet vill att staten ska ta större ansvar för att alla skolor ska hålla en god kvalitet. 

Statens stöd till skolor måste öka, både genom riktat stöd inom ramen för Samverkan för bästa 

skola, och mer generellt stöd till skolutveckling. Det behövs en regional struktur för att staten 

löpande ska möta och stötta de som är ansvariga för skolan.  

 

Den avgrundsdjupa segregationen i dagens skolsystem måste brytas. Det innebär att om det 
fria skolvalet ska vara kvar så måste det göras om i grunden, och styras mycket hårdare av 
relevanta myndigheter. 
 
Skolan behöver ändra perspektiv från att vara en institution som elever behöver anpassa sig 
till, till att bli en institution som utgår från de elever som för närvarande finns på skolan. UDL 
(red: Universal Design for Learning, anpassning till elevers olika behov och förutsättningar), 
lågaffektivt bemötande och samverkan med övriga samhället är steg mot ett sådant skifte. 
 
Ökat stöd till elever utifrån individuella behov! 
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Skolkommissionens förslag behöver genomföras och finansieras. 
 
Samhällsplanering och bostadsbyggande som främjar mångfald istället för segregation.  
 
Läsa, skriva, räknagaranti 
 
Regering och riksdag bör följa Skolkommissionens förslag, med bland annat ökad statlig 
inblandning i de mest behövande skolorna. 
 
Reform inom nuvarande skattesystem där översyn och förbättringar av det kommunala 
utjämningsystem göres till gagn för ökad likvärdighet!! 
 
HBTQ-certifiering är ingen reform men en viktig del i en trygg skolgång, för alla 
 
Förstatliga skolan 
 

M 

 

Moderaternas svar 
Under den rödgröna regeringen har antalet elever som inte blir behöriga till gymnasiet ökat, 

med nästan var femte elev som lämnar grundskolan utan tillräckliga kunskaper. Moderaterna 

vill utöka undervisningstiden med fokus på svenska och matematik, införa läxhjälp på alla 

skolor och utöka lovskolan för elever som hamnat efter. Vi vill reformera lärarutbildningen 

med mer inslag av specialpedagogik, andraspråksinlärning och hur man undervisar elever 

med NPF och satsa på fler erfarna och skickliga lärare där de behövs som mest, genom 

utbyggnad av antalet karriärtjänster i utanförskapsområden.  

 

Avveckla dåliga skolor! Både kommunala och fristående. 
 
Bättre ledarskap, reella tidiga insatser, arbetsro i klassrummet o formativ bedömning 
 
För många för rutan 
 
En central skolnämnd i en kommun, istället för flera mindre skolenheter (stadsdelsnämnden).  
 
Obligatoriska kunskapskontrakt för skolor det går dåligt för. Statlig möjlighet att kunna lägga 
ner kommunala skolor som ej fungerar (sista utväg). Tydligare kunskapskrav (dagens läroplan 
och kunskapsmål missgynnas svagare elever och elever vars föräldrar inte  har lång 
utbildningsbakgrund. Ta bort statsbidragen och ersätt med utbildningskontrakt och ett stort 
statligt stöd som bygger på socioekonomiskt viktning.   
 
Sociala insatser 
 
Att höja kvaliteten på de skolorna som håller lägst kvalitet, att skatteutjämningssystemet 
avlästes fler gånger per år, att staten tog ett stort ansvar i att utbilda lärare utanför storstan, 
att staten tog sitt ansvar och skickade med pengar för de förslag som skall utföras av 
kommunerna, att staten tog sitt ansvar fr att höja kunskapen i skolorna genom att 
tillhandahålla mer utbildningstimmar och mer rörelse på skoltid för eleverna. ,  
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Utvärdering av närhetsprincipens påverkan på likvärdighet och social rörlighet. Särskilda 
karriärtjänster i skolor med större utmaningar för att locka riktigt skickliga lärare till de skolor 
som behöver dem bäst. Möjlighet att anställa andra personalkategorier ex socionomer mm 
som kan avlasta lärarna och arbeta med sociala problem mm  
 
Regelbundna kontroller att läroplanen följs är ett bra första steg med att komma åt dålig 
undervisning 
 
Lagstifta om fritt skolval 
 
Skolplanen och undervisning ska bygga och utgå från fakta och evidensbaserad forskning. 
 
Vi moderater ser att det finns behov att utveckla det fria skolvalet. I dag är det fria skolvalet 
en uppskattad reform och en självklarhet för många elever och deras föräldrar. Det ger alla 
elever en möjlighet att välja den skola som passar bäst – oavsett ekonomiska eller sociala 
förutsättningar. Moderaterna vill utveckla det fria skolvalet genom att införa ett aktivt skolval 
i samtliga av Sveriges kommuner. 
 

L 

 

Liberalernas svar 
Liberalerna vill återförstatliga skolan och att vi vill inrätta särskilda karriärtjänster med extra 

goda löne- och arbetsvillkor i skolor i utsatta områden.  

 

Tre svar med samma innebörd som partiets svar. 
 
Åtta svar om att förstatliga skolan/ ägandet/huvudmannaskapet 
 
Förstatliga finansieringen. Kommunaliseringen har kraftigt bidragit till försämrad likvärdighet. 
 
Fler specialpedagoger och speciallärare samt fler med kunskap inom NPF på varje skola  
 
Förstatligande, obligatoriskt skolval, lottning och fler centralrättade prov.  
 
Förstatligande, bättre inspektioner, höj lärarnas status (och lön) 
 
Ökat fokus på pedagogik redan i förskolan för en bättre start.  
 



 

 
 

49 

C 

 

Centerpartiets svar 
Att skapa likvärdighet i hela landet är en av de största utmaningarna i skolpolitiken framöver.  

Lärarna och deras undervisning är avgörande för att det ska lyckas. Lärare ska vara lärare och 

därför behövs det fler andra yrkeskategorier i skolan som gör det andra. Det kan gälla 

förstärkt elevhälsa med kuratorer och skolsköterskor, socialpedagoger och coacher eller 

lärarassistenter. Det skulle underlätta deras arbete och ge dem mer tid för själva 

undervisningen. Vi vill se tidigare insatser för att hjälpa elever som är i behov av extra stöd 

för att nå målen. Vi vill också ha aktiva och informerade skolval.  

 

Jag skulle vilja se ett stärkt ingripande vid undermåliga resultat. I Malmö har vi tex kommunala 
skolor där mindre än vart tredje barn lyckas få behörighet. Att det accepteras är helt omöjligt 
för mig att förstå.  
 
Externa examinatorer. Styra skolan bort ifrån konstruktivismen som missgynnar elever som 
inte kommer från hem med studiebakgrund. 
 
Fler yrkesgrupper i skolan, låt lärare vara lärare. Aktiva skolval 
 
Tror tyvärr att den här utvecklingen delvis är väldigt svår att motarbeta då den är en del av 
samhällets utveckling i övrigt. Men att, på barn och ungdomars nivå lyfta värdet av att skaffa 
sig kunskap och bidra i samhällsbygget tror jag är en metod som kan påverka på sikt. Och jag 
tror inte det finns några snabba och enkla lösningar. 
 
Mer makt ner i kommunerna. Det är kommunen som bäst vet vilka satsningar som behöver 
göras. Generella statsbidrag som gör utrymme för detta. 
 
KD 

 

Kristdemokraternas svar 
Obligatoriskt välinformerat skolval. 

 

Åtta likalydande svar: 
Kristdemokraterna vill att resurser fördelas så att de skolor som bäst behöver extra resurser 
får mer. I vår budget har vi stora satsningar på speciallärare, svenska som andraspråkslärare 
och modersmålsstöd, vilket kommer att komma de skolor med störst behov till del. Vi menar 
också att man måste locka de bästa lärarna till de skolor som ligger i utanförskapsområden. 
Därför har vi föreslagit att karriärlärartjänster i utanförskapsområden ska ha ett lönepåslag 
om 10 000 kronor. 
 
Öka antalet speciallärare och SVA-lärare. Slopa principen om inkludering till varje pris. 
Nyanlända behöver modersmålsstöd och studiehandledning. 
 
Höga kvalitetskrav 
 
Översyn av resursfördelningssystemen så de som bäst behöver stöd får det.  
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Öka ansvarstagandet för föräldrarna. 
 
Se kommentar på 8:an om den kommunala skolan som är absoluta majoriteten av utförare av 
skola, bättre styrning och kontroll av ekonomi och intern kvalitet kommer garanterat ge 
genomslag. 
 
Att man stärker rektorernas roll samt jobbar med extra stöd till utsatta områden.  
 
Tydligare kriterier och riktlinjer från statligt håll hur kommunerna ska göra med tilläggsbelopp 
för barn med särskilda behov.  
 
Fler skoltimmar på ett läsår. Rörelse på schemat varje dag. Större fokus på bildning och 
värdegrundsarbete. Att alla skolor i en kommun samverkar för barnens bästa. Digitaliseringen 
kan utveckla skolan på många sätt, vem ges tid och resurser att utveckla detta?  
 
Återinförande av ordningsbetyg försatt skärpa upp den helt avgörande frågan om elevers och 
lärares arbetsmiljö och rätt till lugn och ro samt värdigt bemötande. 
 
Minska elevgrupperna, stärk elevhälsan och gör läraryrket med attraktivt med högre löner 
och bättre arbetsvillkor. Se till att alla får utvecklas oavsett vilken kunskapsnivå eleven har, 
och satsa på att upptäcka barn med NPF tidigare. Barn som mår dåligt behöver snabb hjälp 
och barn som har lätt för skolan behöver utmaningar. Alla behöver få växa och utvecklas.  
 
Skolan ska ge de kunskaper och den bildning varje barn behöver. Lärarna måste få möjlighet 
att göra sitt jobb. Idag ägnar de hälften av sin tid åt undervisning – hälften! Därför behöver 
svensk skola digitaliserade och externt rättade nationella prov. Det skulle minska den 
administrativa bördan för Sveriges lärare 
 
Färre elever i varje klass så den enskilde eleven syns! 
 
Fler lärare så vi kan ha fler speciallärare, ökad undervisningstid i svenska och dessutom mer 
idrott i skolan. 
 
SD 

 

Statligt huvudansvar framför kommunalt.  
 
Statlig huvudman för all kring personal och ett karriärsyfte som vi kallar Singaporemodellen 
som inte är beroende av att man arbetar i stor kommun för att få karriär samt jourklass och 
Pliktskola så att lärare och elever får en vettig arbetsmiljö  
 
Statligt huvudmannaskap! 
 
Mindre klasser, ordning, respekt och studiero. Lärare som är motiverade och som ges 
tillräcklig tid att förbereda lektioner. 
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Barn som inte kan svenska bör ges separat undervisning i språket innan de sätts i ordinarie 
klass, annars sänks hela klassens resultat. Detta är vanligt i många invandrarområden. 
Skoldagarna bör förlängas och möjlighet till undervisning under lov finnas för att barn i 
problemområden ska kunna nå samma kunskapsmål. 
 
En skolmyndighet istället för 53 som idag  
 
Fördelningssystemet samt att fler bra lärare måste böja arbeta i högre grad utsatta områden. 
 
Införa statligt huvudmannaskap, förberedelseskola för nyanlända, jourklasser för de som 
fungerar dåligt i normal skolsituation, att nationella prov digitaliseras och rättas externt, 
ökade kvalitetskrav och kontroller av en oberoende instans, införa 1 myndighet istället för de 
många olika som finns. 
 

Fi 

 

Feministiskt initiativs svar 
Vi vill att upptagningsområdena förändras så det blir en mer social bredd på eleverna i 

klassrummet, AB-företag ska bort från skolan, det fria skolvalet ska slopas tillsammans med 

skolpengssystemet. 

 

Bättre lärarutbildning, mindre administration för lärare, färre riktade statsbidrag till skolan, 
mer resurser till skolan, men vi vill framförallt att det fria skolvalet avvecklas.  
 
Slopa det fria skolvalet och kösystemet 
 
Jämställdhetsinriktning och kunskapsfyllande av arktiskt traditionell kunskap som 
urbefolkningarna utfört i tusentals år, men som nu kan brukas för att förändra samhället och 
kunskapsnivån  
 
Det ligger i kombinationen av att slopa det fria skolvalet, begränsa vinstuttag, låt staten ta 
tillbaka huvudansvar, stärk skolans personal, både lärare, speciallärare, elevhälsan, skärp 
arbetet mot våld och trakasserier, obligatorisk samlevnads- och samtyckesundervisning, 
mindre klasser, fler lärare, osv, osv. Det finns mycket att göra och det handlar om 
prioriteringar och omfördelning av resurser. Jag/vi/F! vill hellre ha pengar till skolan än till 
stridsvagnar! 
 
Mer statlig styrning och statligfinansiering av skolan.  
 
Stoppa vinster i välfärden, nej till det sk fria skolvalet, fördelning utifrån socioek parametrar  
bygga bort segregation, minska klyftorna i samhället. Ge högre lön till lärare i socioek utsatta 
områden. Förstärkt elevhälsa, ökad likvärdighet i förskolan en bra grund, fritidshem med god 
kvalité ( mindre grupper, fler pedagoger, bra lokaler, ) gratis musikskola för alla,   
 
Minskad ekonomisk ojämlikhet i samhället i stort (Gini) 
 
Återförstatliga skolan. 



 

 
 

52 

 
Återförstatligande av skolan 
 

Förstatligande av skolan så att staten och inte kommunerna blir huvudman. Kvalitativa 
insatser för mindre klasser, förbättrad elevhälsa, bemannade bibliotek, gratis kulturskola och 
fortbildning av personal. Förbättrad läroplan som är tydligare och enklare att implementeras 
på ett likvärdigt sätt i olika skolor och av olika lärare. 
 
Mindre klasser. Två lärare i varje klass.  


