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Eleverna flyr Tolvåkerskolan i Kävlinge, och det gör
lärarna också. En klass har haft 52 lärare på två år.
Föräldrarna kräver statlig tvångsförvaltning av
kommunens skola. Vad har hänt? I dag inleder DN:s
Maciej Zaremba sitt stora reportage om den svenska
skolan, tjugo år efter kommunaliseringen.

Det ser ut som ett flyktingläger. Ett tiotal baracker från ett uthyrningsföretag utslängda på
en åker. En grusplan, några bänkar, en klätterställning i plast. Man måste komma nära för

”Vi måste bli bättre på ... vi överväger åtgärder .... kostnadseffektiva ..." Uttalanden från Kävlinge kommuns
kommunchef fick till slut föräldrarna till eleverna i 9A att gå i taket. Foto: Beatrice Lundborg
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att tyda skylten: ”HC-education.” En skola, alltså. Men det första intrycket är inte helt fel.
Elever som trängs där inne är en sorts flyktingar. De flesta från Tolvåkerskolan i Kävlinge
kommun, en knapp kilometer härifrån.

Det är numera ingen ovanlig syn. Några hundra meter från den kommunala skolan ett
provisoriskt bygge – eller kanske bara en skylt på en kontorsfasad. Studema, Lust och Lära.
Trilobiten ... Några trängs i provisorier, andra har flyttat in i övergivna skolpalats. I en
industrilokal i Hjärup hittar man ”Skånska småstadens kulturskola”. Här är det lärarna som
är flyktingar, får jag höra. Från Höjaskolan i Malmö.

Flykten från Tolvåkerskolan har i varje fall en begriplig anledning. Under de senaste fem
terminerna har den klass som nu heter 9 A varit med om åtta rektorer och femtiotvå lärare,
inte sällan okunniga i sitt ämne. Somliga stannade bara en vecka, andra blev sjukskrivna
efter två. En blev hämtad med ambulans, efter ett nervöst sammanbrott.

När man läser sådant tror man gärna att det var ungdomen som skrämt pedagogerna på
flykten. (Dagens ungdom, det vet man, har ingen respekt ... Men tänkt om respekt är något
som måste förtjänas?) I Kävlinge, så mycket är säkert, är det inte buslivet som lärarna flyr
ifrån. Man kunde faktiskt säga att de flyr från varandra.

Det här reportaget handlar om två olika saker. Om svenska skolor – och om den svenska
skolan. Skolorna kan vara högst olika. Dyster förvaring i ett kvarter, rena drömfabriken ett
stenkast därifrån. Den svenska skolan har aldrig förr varit så olik – eller så ”olikvärdig”, som
det heter. Och så valfri ... Jag anar att terapeuterna vädrar morgonluft. Det lär bli synd om
en del familjer den dag barnet inser hur fel föräldern valt.

När socialdemokraten Mikael Damberg säger att skolan är ”i fritt fall”, är det bland
annat det han menar. Den svenska grundidén om jämlik skola ser ut att gå i kvav. Och värre
– den drar med sig det som en gång skapat grunden till välståndet: att svenskar varit ett så
välutbildat folk. I andra länder kan kurvorna över skolresultaten gå upp och ned. Här har de
lutat stadigt nedåt i nära tjugo år. Det som en gång varit ”världens bästa skola” guppar bland
medelmåttorna av jämförbara länder: Numera har svenska sexton-åringar svårare för
modersmålet än de i Estland eller Polen.

Men det mest plågsamma är förstås att alla de reformer som skulle göra skolan till en farkost
för klassresan har fått ingen – eller kanske motsatt effekt. Arbetarpojkens uppförsbacke till
högskolan tycks brantare i dag än för femtio år sedan. Han hade haft en statistiskt bättre
chans om han i stället fötts i Belgien. Det verkar som om skolan är i färd med att
återuppbygga klassamhället.

Det finns de som vill göra partipolitik av eländet. Se, det var först år 2000 som elevernas
kunskaper började rasa! Ja, men när de började i första klass hette skolministern Göran
Persson. Och för övrigt har partierna sedan 1989 inte varit oense i skolfrågor. Borgerliga
regeringar fullföljde lojalt vänsterns reformer och vice versa.

1989 var ett minnesvärt år. I Prag skramlade folkmassorna på torgen med
nyckelknippor mot kommunismen. Utanför Sveriges riksdag skramlade lärare med nycklar
mot skolans kommunalisering och mot Göran Persson. De strejkade, de demonstrerade och
det fanns de som grät på riksdagsläktaren dagen då Göran Persson fick sin vilja fram.

Det var så han bevisade sin duglighet. Körde över det ena lärarfacket, tubbade det andra
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med lönelyft, avpolletterade motståndsmännen inom rörelsen. Många blev imponerade av
dådkraften. Kommunalråden, som länge önskat att få bestämma över sin näst största
budgetpost, blev tacksamma förstås. Det är nog riktigt som det sägs, att detta kraftprov var
Göran Perssons väg till makten. Två valförluster senare kan man undra om inte den
bedriften kostade socialdemokratin makten.

Ännu år 1994 visade enkäter att om skolan varit den enda valfrågan skulle
Socialdemokraterna få dubbelt så många röster som Folkpartiet. År 2006 var relationerna
omvända: Folkpartiet dubbelt så stort som Socialdemokraterna, 36 mot 18 procent. Valet år
2010 blev historiskt: för första gången var det skolan och inte jobben eller vården som
medborgarna fann viktigast.

Var det kommunerna som undergrävde likvärdigheten och urholkade kvaliteten? Somligt
talar för det. År 1989 fanns det 1 700 lektorer i våra skolor. 200 av dem återstår i dag. Men
varför flyr de högst bildade den svenska skolan när de inte flyr den finska, som också den är
kommunal? Och bäst i Europa, om man får tro tabellerna.

Låt oss återvända till Kävlinge utanför Landskrona och en stämningsbild från skolvärlden
anno 2010. Det är oktober. Föräldrar till klass 9 A har krävt ett möte. Nu skall kommunens
kulturchef, som basar över skolchefen, presentera sin krisplan. ”Vi har varnat honom”,
berättar en förälder. ”Där inne sitter hundra till som vill ha klart besked. Och de har blod i
blicken.”

Uppenbarligen tog inte kulturchefen varningen på allvar. ”Vi måste bli bättre på ... vi skall
titta på den biten ... vi överväger åtgärder ... kostnadseffektiva...” Då drog någon ut sladden
ur hans dator. ”Du har talat färdigt. Sitt ned.” Varpå föräldrarna körde sin egen powerpoint.

Först kom en bild på en oljerigg i rök och flammor. ’Deepwater Horizon’ är vår skola. Och
du är vd för British Petroleum. Du ser detta och du snackar kostnadseffektivitet? Det är
brandbåtar du skall skaffa fram!” Därefter projicerades skolledarnas tidigare kväden: ”Vi har
varit dåliga på att hantera detta tidigare. Men vi skall bli bättre ...”

Så har det låtit i tre års tid. ”Det är otroligt”, säger en förälder, ”skolchefen hänvisar till
strategen, strategen till politikerna, politikerna till rektorn, rektorn till skolchefen ... Allt
rinner av dem, här är det helt omöjligt att utkräva ansvar.”

Så vad är det som har hänt? Vi sitter i en gul villa bland hästhagar och golfbanor, på
parkeringen bättre fordon. ”Min dotter gråter när hon kommer hem från skolan ... 29 elever
i en matteklass, de får kramp av att hålla handen uppe ... min son är dyslektiker men får
ingen hjälp, jag får betala stödläraren själv ... lärare kan inte sina ämnen ... slöjdläraren
håller klass i tyska och matematik ... Matteläraren byts ut var tredje vecka, hur skall barnen
få betyg? Man säger att lärarna skall konferera om eleverna. Hur? När? De har aldrig rast
samtidigt!”

Föräldragruppen har en förklaring: Denna kommun saknar skolvision, kvalitetsansvar och
ledarskap. Utom när man skall sparka en rektor som inte håller budget. Då finns det kraft!
Men att hålla budget är inte lätt. Kävlinge spenderar minst i Sverige per elev. Trots att
kommunen går med överskott, 60 miljoner, det har föräldrarna tagit reda på.

Skall vi säga att när skolan blivit kommunal så fick lokala traditioner genomslag?
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”Här har utbildning aldrig stått högt i kurs”, får jag höra, ”för det krävdes ingen skola för att
karva i kadaver.”

Det är Scans (nedlagda) slakteri det syftas på. Nej, Kävlinge har andra ambitioner. Sedan
decennier tävlar man med Vellinge om rikets lägsta kommunalskatt. (Just nu leder Vellinge
med ett öre.)

”Gärna högre skatt, om det är vad som krävs”, säger en förälder. Fler skattevilliga? Alla åtta
räcker upp handen.

Då har det gått långt, tänker jag. Aktionsgruppen som föreläser för mig bland gustavianska
möbler är nästan alla företagare, konsulter, advokater. Men nu vill de ha högre skatt. Och
som vi strax skall se – även mera stat.

Då har jag kommit till Kävlinge i onödan? Förklaringen tycks stå i statistiken. Efter
kommunaliseringen blev skolan lovligt byte för gnidiga budgetchefer. Fattas det pengar till
sophämtningen? Vi höjer hyran för gymnastiksalen! Mellan 1991 och 1995 fick Sveriges
skolor 850 miljoner kronor i hyreshöjning. Samtidigt sjönk anslagen till undervisningen
med fem gånger så mycket (fyra miljarder). Onekligen har många skolor satts på svältkonst.
Det är bara det att just i Kävlinge är detta inget nytt. Här har folkvalda snålat i ett
decennium, utan att deras skolor gått i däck.

Lokaltidningar har skrivit spaltmeter om Tolvåkerskolan. Jag läser och förundras. Här
uttalar sig rektorer, där rasar föräldrar, Skolinspektionen mullrar i bakgrunden. Ungdomar
gråter ut. Men nästan ingen lärare bland dessa röster. Kan det vara ett spår?

Bengt Olsson slutade som rektor på Tolvåkern 1998. Han tror inte att det räckte med
snålheten för att sänka hans gamla skola. Snålheten behövde vapendragare. Det är en lång
historia, menar han. När han är färdig med den framåt kvällen, tänker jag att hans liv bildar
en märklig parentes i svensk skolhistoria. Småbrukarsonen från Markaryd, den förste i sin
släkt att läsa på högskola, blir år 1998 Kävlinges siste rektor med lika hög utbildning som
deras vilka gjorde hans klassresa möjlig. Fil mag med geografi, ekonomisk historia,
pedagogik, sociologi, statskunskap och nationalekonomi ... högsta betyget i lärarskicklighet.
Det sista är adjunkt Bengt Olsson särskilt stolt över.

Olsson var rektor i kommunen i 23 år, fram till 1998. Efter honom har ett tiotal avlöst
varandra på den posten. Några kom från skolan, andra från fritids, eller från en socialbyrå.
Fast Olsson menar att redan när han läste till lärare på 60-talet fanns det onda tecken.
Skolan skulle bli en spjutspets mot framtiden, sade man, skapa en ny och bättre människa.
Han tyckte att metoderna såg ut att ta fram det sämsta ur den gamla. Grupparbete i stället
för lektioner ... ”Men i ett lag av barn tar de starka över och stöter ut dem som avviker.” Och
varför skulle brist på hyfs kallas något annat? Det var auktoritärt, kom det att heta, att be
eleven ta av mössan. Det kvävde elevens spontanitet. Olsson hade som ung röstat
socialdemokratiskt, nu bytte han parti.

Han minns särskilt en magister som inte ville lära barnen skrivstil. De skulle texta. Olsson
förstod aldrig varför. ”Men stygga tungor sade att om barnen inte längre kunde läsa de
äldres handstil skulle de inte smittas av föråldrade tankar.”

När han blev rektor märkte han att det var de svagaste lärarna som var mest roade av
nymodigheterna. Det lät så fint med ”lagarbete”. Ja, i ett lag är det lättare för den late att
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dölja sin okunnighet. ”Temaarbete”? Också tveksamt, säger Olsson. Lärare är inte utbytbara
hur som helst. Det är faktiskt ett konstnärligt yrke.

Så länge skolan förblev statlig höll han emot. Efter 1991 blev det svårare. En dag försvann
skylten ”Rektor” från hans dörr. ”Platschef” stod det i stället. Han bad vaktmästaren byta
tillbaka. ”Är det inte fantastiskt. Än i dag kan ingen säga vem som fattade det beslutet.”
Sedan fick kommunen för sig att rektorer skulle rotera mellan skolorna. ”En idé de fått från
Volvo. Lågstadielärare skulle bli rektorer för högstadiet. Sådant kanske fungerar på en
monteringsfabrik. Men knappast ens på bygget. En verkmästare som inte förstår sig på
hållfastheten, han lär få problem.”

”Den här kommunen”, säger Bengt Olsson, ”är van att hantera döda ting. Gator, fastigheter
... När de fick skolan trodde de att det var samma sak.” Det behövdes ingen utbildning för att
styra skolan, fick han höra, ”det viktiga var lämplighet, att man passade på
kommunkontoret”. Han vet inte vad de många kulturcheferna hade för bakgrund, utom att
de saknade rätt utbildning och erfarenhet. Han tror inte att det är ekonomin som förklarar
det som hänt. Han tycker att jag borde ta närbilder på skolkulturen.

I maj 2008 får Inger Ljungbro, rektorn för Tolvåkerskolan, beskedet att hon till hösten får
mindre pengar till högstadiet. ”Det var inte förhandlingsbart, sade de. ’Du har de pengar du
har’.” Det är redan minst i Sverige per elev. Vad skall hon göra? Hon slår samman. Nu blir
det 30 i stället för 23 i varje klass.

Föräldrar gör uppror, håller barnen hemma i protest, kallar till krismöten, ringer till
redaktioner. Fyra dagar före skolavslutningen får Inger Ljungbro ett samtal från lokalbladet.
Som fått uppgiften att hon blivit uppsagd. ”Har jag?” Strax ringer hennes assistent: ”Skynda
dig, de håller på att slänga ned dina papper i sopsäckar.”

När höstterminen börjar landar tre nya rektorer på denna skola. Två år senare överlämnar
lärarfacket en sjutton sidor lång klagoskrift till lokaltidningen. Jag kan ana varför
redaktörerna inte tog det på tillbörligt allvar. Den ilskna tonen gör ett ovederhäftigt intryck.
Dessutom vill författarna inte framträda med namn. Men med lite möda kan man hitta till
källorna och få somligt bekräftat. Varsågod, några fler kulturbilder från Kävlinge kommun.

NO-lärarna på Tolvåkerskolan har en hörna för sig, med ett stort runt bord, hyllor och
diverse mackapärer för experiment. Man brukar samlas där kring sitt ämne, ibland kommer
elever för att skriva ett försenat prov. En dag på hösten 2008 är bordet borta. ”Vi har slängt
det”, meddelar rektorn. Lärarna skall inte sitta där. Nu är det lärarlag som gäller. ”Vi
skaffade ett nytt bord, men efter några veckor var det borta. Frågade vaktmästaren var det
tagit vägen. ’Det får jag inte säga.’”

En samhällslärare: ”De slog sönder hela undervisningen. Jag skulle vara i en klass i tre
veckor, sedan i nästa och i nästa. 210 elever under en termin. Somliga hann jag aldrig träffa
– men skulle ge dem omdömen – i fyra ämnen! Det var ’tematisk undervisning’.”

”I stället för matte, svenska, historia skulle det vara ’Sex och kärlek’ eller ’Vatten’. I åtta
veckor! Vi har haft tema förr, men inte i stället för ämnen. Hur skulle jag få in tryckläran på
temat ’Narkotika’? Hur kan man begära av en lärare som inte kan kemi att genomföra
experiment? Han blir ju en säkerhetsrisk, om inte annat.”

Men så var det bestämt, och så blev det. En svensklärare fick undervisa i engelska, matte,
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historia ... ”På mitt schema står att jag hade svenska i 9 A, men då sitter min klass och sysslar
med fysik på egen hand. De ställer frågor till mig – som jag inte kan besvara. Många elever
tyckte i början att det var kul med dessa teman. Sedan blev det kaos.”

Det är särskilt en händelse som fastnat i det kollektiva minnet. De nya rektorerna har
synpunkter på matematik. De är förvisso inte mattelärare. (Sanningen att säga var ingen av
dem behörig att undervisa i något ämne på högstadiet.) Men de menar att läroböckerna skall
bytas ut. Mattelärarna håller inte med. Så en dag när de kommer till arbetet har de tre
kvinnorna rullat in en sopcontainer i deras ämnesrum. ”Där stod de och slängde 400
matteböcker och våra papper, undervisningsmaterial, gamla prov ... Det var helt overkligt.
Som ett vansinnesryck.”

Kanske inte så konstigt att en del lärare gör motstånd. Betygsättningen är ju faktiskt en
ämbetsutövning, med den nya ordningen blir det rena lotteriet. Men det är viktigt att alla
blir godkända. ”Jag vill sätta IG, får då höra från rektorn att ’jag skall hitta kvaliteter hos
eleven’ som får det till godkänt.”

De som stretade mot fick det besvärligt. Kunde få ett sms mitt under en lektion med
order att infinna sig hos rektorn och få utskällning för felaktig vandel. Som kunde bestå i att
de bett en ungdom att ta av sig mössan. Eller kanske flytta till en annan bänk. De kränkte
eleverna, fick de höra. Sedan fick de återvända till sin klass.

Två av dem berättar att de av kommunens personalchef fick veta att de stod på en lista över
lärare som ”skulle bort”. Jag ringer vederbörande, han vill inte prata. Men hans folkvalda
chef är mindre medievan. Charlotte Lindblad, moderat ordförande i kulturnämnden säger
att visst, det var fem lärare som man bestämde skulle ”lyftas ut”. De passade inte i det nya
arbetssättet. ”De ville styra och bestämma, det ingick inte i deras uppdrag.”

Hur ”lyfter man ut” en lärare som inte vill betygsätta barn han inte träffat? I mars 2009
hoppar en elev upp på lärarens rygg, som skakar av sig bördan. Samma dag blir han
polisanmäld (av sin rektor) för barnmisshandel. Han suspenderas och hans mejlbox
blockeras. ”Rektorn frågade mig inte ens vad som hänt. ’Du är avstängd’, sade hon.”
(Rektorn vill inte svara ja eller nej på min fråga om hon hört läraren innan hon anmälde
honom.)

Polisen betraktar inte angivelsen som seriös och lägger ned det hela. Det ändrar ingenting.
Denne lärare är efter 32 år på skolan inte välkommen på sin arbetsplats. Han måtte ha varit
populär: Föräldrar protesterar och när hans elever fått veta vad som hänt går halva klassen
över till det flyktingläger som berättelsen började med.

De får sällskap av ett hundratal andra. År 2009 är det full kris på Tolvåkern. Var femte elev
har flytt, lärare säger upp sig, nya anställs, stannar i en månad. När vi skriver 2010 har
varannan slutat, sjukskrivits eller blivit uppsagd, varför eleverna i klass 9 A undervisats av
52 olika pedagoger. Och i december skrivs historia. Klassens föräldrar vädjar till
skolministern. Deras tålamod är slut. De vill att staten rycker loss skolan ur kommunens
grepp. Tvångsförvaltning kallas det, 15 kap 15 § skollagen: ”Har en kommun grovt eller
under en längre tid åsidosatt sina skyldigheter ...”

Skolinspektionen kommer, granskar och ger föräldrarna rätt på alla punkter. I beslutet,
tecknat i december 2010, står att skolan inte lever upp till minimikraven på struktur,
ledning, ordning eller uppföljning av vad eleverna lär sig. ”Elevernas rätt till utbildning
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äventyras.” Men då tar väl staten över? Nej, Jan Björklund väljer att avvakta. Det kan tänkas
vara av snällhet. Eller så är han rädd att starta en lavin?

Medan detta skrivs löper en frist för Kävlinge kommun. Under hot om vite skall man till
sommaren leva upp till kraven. I höst skall staten åter granska om det finns skäl för
tvångsförvaltning.

Då är väl allt väl, ordningen återställd? Jag tror inte det. Skolinspektionen har dömt ut en
skola i förfall, men inte granskat orsakerna därtill. Och när Lärarnas Tidning rapporterar
från Tolvåkern nämns ingenting om sönderslagna ämnen, lärare som mobbats ut eller som
skulle ”lyftas” ut. Vi skall tro att mager budget och vikariebrist förklarar haveriet. Rätt
märklig underlåtenhet, kan man tycka, i en facklig tidning. Var det gräsligt bråttom? Eller,
hemska tanke, råkade de utmobbade tillhöra ett annat fackförbund? Vad är det för tabu som
hindrar ett organ för lärarfacket från att beskriva ett pedagogiskt haveri när de ser det?

Det är ju ingen hemlighet hur det var tänkt. ”Hon kom med ett batteri av idéer som kan
fungera på små barn, men inte när man skall lära femtonåringar matte. Och hon skulle
genomföra det med våld”, berättar en av de utstötta.

Till min förvåning instämmer nämnda rektor i beskrivningen, dock inte i kritiken. ”När det
gäller det pedagogiska ledarskapet är det ingen skillnad på yngre och äldre barn”, förklarar
hon. Ja, hon hade fått uppdraget från kommunen ”att göra en turn-over, helt ändra
verksamheten”. Nej, det togs inte väl emot. Efter en månad genomförde lärarfacken en
enkät. 32 av de 35 som deltog saknade förtroende för sin nya rektor. Hennes svar stod att
läsa i lokaltidningen: ”de måste förändra sitt sätt att undervisa. Det är inte för att de vill
förändra sig utan för att de måste.”

Hennes förändringskrav: lärarna var för inriktade på ”faktakunskaper”, vilket var
gammaldags. Deras kunskapssyn var fel. Och de tog för mycket plats, det skulle vara mer
elevstyrd undervisning, inte ”lärarstyrd”. ”Elevernas mående” måste stå i centrum. De skulle
lära sig att analysera och dra slutsatser på egen hand. ”Problembaserat lärande”. Också
ämnena tog för mycket plats, det skulle vara tema, vilket är mera lustfyllt. Det finns ju så
många andra kunskapskällor än läroböcker, som internet och mp3.

Efter knappt två år ansåg hon att hon genomfört reformen och drog vidare till annan
verksamhet. Nej, det var aldrig hennes mening att stanna längre tid på denna skola.

Då vill man veta om kommunen visste vad den gjorde. Visst, rektorn hade stöd från högsta
ort. Ordföranden i kulturnämnden Charlotte Lindblad säger att det fanns en bred politisk
enighet för att göra skolan ”mer modern”. Med en rektor misstrodd av lärarna? ”Vi förstod
att det var uppförsbacke.” Och hur är en modern skola? ”Där elever lär sig att söka kunskap
själva.” Och mera? ”Lagarbete och tema ... man kan plocka upp kanske matematik eller
samhällskunskap eller kanske språk och gör det tematiskt.” Och så skall det vara
”individualiserad undervisning”. Hur är den då? Det kan Charlotte Lindblad inte svara på.
Hon är politiker, inte didaktiker, säger hon.

Det är synd om niondeklassarna i Tolvåkerskolan. De lär få svårt att komma in på ett bra
gymnasium. Men kanske har deras prövningar ett gott med sig. De kan hjälpa oss att förstå
den svenska paradoxen: att kommuner som betraktar skolan som besparingspost visar en
sådan entusiasm för alternativ kunskapssyn, ”elevaktiv pedagogik” och annat garanterat
oauktoritärt.
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Hur många Kävlinge finns det? Svårt att veta. Inte ens om Kävlinge hade vi fått höra om
det inte vore för föräldrar till elever i klass 9 A. Som råkar vara relativt välbeställda, juridiskt
kunniga, mediesmarta (femton helsidor i Sydsvenskan) samt för sin utkomst oberoende av
den kommun de ställer vid skampålen. Men kanske ännu viktigare – som har något att
jämföra med. En kom nyss hem från Japan, en annan från Italien ”för att mitt barn skall få
en bra skola, kan du tänka!”. Hur många andra har redan vant sig? Eller fåtts att tro, att när
en skola går åt skogen så är det för att barnen inte håller måttet?

 

Nästa artikel i serien: Varför förstår inte femtonåringar vad de läser?

Från folkskola till en skola i kris

1842. Folkskolan införs. För första gången får alla barn i Sverige
möjlighet att gå i skolan. Den sexåriga (senare

sjuåriga) folkskolan är obligatorisk och kostnadsfri. För de flesta
svenskar blir folkskolan den enda formella utbildningen de får.

1972. Grundskolan, en nioårig obligatorisk skolform, ersätter
successivt folkskolan i olika delar av landet och 1972 är grundskolan
införd i hela Sverige.

1991. Skolan kommunaliseras. Beslutet är kontroversiellt men
förespråkarna menar att det lokala inflytandet kommer att öka,
administrationen effektiviseras, läraren får en friare roll och
föräldrarna större insyn i verksamheten. Med tiden börjar dock allt
fler ifrågasätta kommunaliseringen, som anses ha lett till försämrad
kvalitet på undervisningen, en mer segregerad skola och att
elevernas förutsättningar varierar beroende på var i landet man bor.
I dag driver bland annat Folkpartiet och Lärarnas riksförbund frågan
att skolan ska återförstatligas.

1992. Friskolereformen genomförs och friskolor får nu skolpeng
från kommunen för varje elev. Antalet friskolor ökar därefter
kraftigt och 2009 går 10 procent av landets högstadieelever och 20
procent av gymnasieeleverna på en friskola.

2011. Läroplanen Lgr 11, som antagits av regeringen Reinfeldt,
börjar gälla från och med höstterminen 2011 och ersätter läroplanen
från 1994. Ett nytt betygssystem införs med betyg från A till F, och
kunskapsmålen blir tydligare.
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