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Skolstöket ○ Hela debatten

Anna Ekström: Nu är det
slut på hoten mot lärare!
Till höstterminen träder nya skrivningar i läroplanen i kraft, som betonar
elevernas plikt att visa respekt för sina lärare och klasskamrater. På samma
sätt som elever ska ställa höga krav på sin skolgång, ska skolan ställa höga
krav på eleverna och deras vårdnadshavare, skriver utbildningsminister
Anna Ekström (S).

 Anna Ekström
Utbildningsminister (S)

 ÄMNEN KARRIÄR

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstu3eQvw-XJ_l4Ano9tsujS1VNtCoSP8ROv1YBXJdoNSfeirc1r3IciR5IgREvgLJsMgqvq8HftmcHutdC1rPeb08eHhJIzOn2KuQIx1ClfNHs6P0nuhSDLlteUC3WNOqFDeNpvQqDmgb3pH15b52dMkKySfzPRdI56xQM_UtnmAHpYEccl33jAXm0f9dx6vINz8jvcwrOSTevMSOeJ0ER13SyxqamVomc0ztLPY9qDmFYEsbrzAPx7GGVm6zH8hCSykCbveA&sai=AMfl-YQy-mRyKW31HNeX6ja1qDa84oANXkRYEfIoXvyGD6BVsAIqw8EJnS452r4TE1LlbYABNwPYq4vOy81Y6M-PZXXM-DmXJQZ1nIeHGcv6Jg&sig=Cg0ArKJSzD5y1DPle8cP&adurl=https://www.cramoadapteo.se/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
http://annonsera.dagenssamhalle.se/
http://www.dsinsikt.se/
https://kommunbarometern.se/
https://www.dagenssamhalle.se/samhallsgalan
https://kund.dagenssamhalle.se/bli-kund/
https://www.dagenssamhalle.se/
https://www.dagenssamhalle.se/skola
https://www.dagenssamhalle.se/sjukvard
https://www.dagenssamhalle.se/omsorg
https://www.dagenssamhalle.se/infrastruktur
https://www.dagenssamhalle.se/integration
https://www.dagenssamhalle.se/upphandling
https://www.dagenssamhalle.se/arbete
https://www.dagenssamhalle.se/miljo
https://www.dagenssamhalle.se/ekonomi
https://www.dagenssamhalle.se/demokrati
https://www.dagenssamhalle.se/karriar
https://www.dagenssamhalle.se/karriar/platsannonser/avdelningschef-intern-ledning-och-internt-stod-26766
https://www.dagenssamhalle.se/skribent/anna-ekstroem-31757
https://www.dagenssamhalle.se/
https://www.dagenssamhalle.se/karriar


2019-03-30 07)47Anna Ekström: Nu är det slut på hoten mot lärare! | Dagens Samhälle

Sida 2 av 6https://www.dagenssamhalle.se/debatt/anna-ekstrom-nu-ar-det-…wAR02OSNde9gXPvds7d7Ch9H8CcsOl7nz9aQhQjD6xYjyAcKLC9_avhh-xKY

”Fortfarande är det för många barn som inte lär sig läsa, skriva och räkna ordentligt. Lektioner störs av
sms, mobilspel och sociala medier. Kunskapsklyftorna växer mellan elever.” Foto: Kristian Pohl /
Regeringskansliet

Under den socialdemokratiskt ledda regeringen har kunskaperna stigit. Fler lärare har
återvänt till läraryrket och barngrupperna är mindre än på decennier. I dag arbetar
28 000 fler i skolan jämfört med när Moderaterna regerade landet.
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Samtidigt är skolan inte utan problem. Fortfarande är det för många barn som inte lär
sig läsa, skriva och räkna ordentligt. Lektioner störs av sms, mobilspel och sociala medier.
Kunskapsklyftorna växer mellan elever. Det duger inte.

Skolan är hörnstenen i bygget av ett starkare samhälle. Sverige har tidigare haft ett av
de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen. Dit ska vi ta oss igen. Då
krävs fokus på kunskap och bildning. Trygghet och studiero. Höga förväntningar på alla
barn. Extra stöd för de elever som behöver mer tid och nya utmaningar för de elever som
vill springa före.

LÄS OCKSÅ REPLIKEN

Liberalerna: S saknar åtgärder mot stöket i skolan

Lärare ska känna att de har backning av hela samhället när de utför sitt arbete. Från
såväl rektorer, skolhuvudmän, skolmyndigheter som politiken. De ska inte vara rädda för
att göra sitt jobb eller ingripa mot elever när situationen kräver det. De ska ha fler
kollegor och stöd från exempelvis socionomer och lärarassistenter, så att lärare kan
fokusera på undervisning och på att få trygghet och studiero i klassrummet.

LÄS OCKSÅ REPLIKEN

Moderaterna: ”Stärk rektors rätt att stänga av elever”

För mig som utbildningsminister är trygghet och studiero i alla klassrum prioriterat
under mandatperioden. Därför kommer regeringen att stärka skolans kunskapsfokus:

Till höstterminen träder nya skrivningar i läroplanen i kraft, som betonar elevernas
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plikt att visa respekt för sina lärare och klasskamrater. På samma sätt som elever ska
ställa höga krav på sin skolgång, ska skolan ställa höga krav på eleverna och deras
vårdnadshavare. Vi behöver vara tydliga med att i svensk skola så har elever en
självklar plikt att anstränga sig och visa respekt för sina lärare och klasskamrater.
 
Regeringen ska ta fram en nationell plan för trygghet och studiero. Vi kommer till
exempel att införa mobilförbud under lektionstid för att öka elevernas fokus på
undervisningen. Vi kommer även att ta krafttag mot hot och våld i skolan – inte minst
det som riktas mot lärare – genom att bland annat göra det enklare att omplacera eller
stänga av elever.

Alla barn förlorar på en skola som inte tar tag i stök, skolk och sena ankomster. Men
allra värst blir konsekvenserna för barn från hem med svaga studietraditioner, som inte
kan få samma hjälp och stöttning hemifrån.

LÄS OCKSÅ NYHETEN

”Självklart att elever ska visa respekt”

Det finns inga genvägar till att höja kunskaperna i den svenska skolan. Det handlar om
att öka kvaliteten i undervisningen. Om att förbättra mötet mellan lärare och elev. Det är
ett delat ansvar. Elever ska ställa höga krav på sin skolgång, men skolan ska också ställa
höga krav på elever. Denna kombination av rätt och plikt är viktig för oss
socialdemokrater. Vårt mål är att bygga ett starkare samhälle med en jämlik
kunskapsskola där det är varje elevs ansträngning som avgör vilka kunskaper hon får
med sig i livet – inte vilka föräldrar hon är född med eller vilken skola hon har valt. Då
krävs trygghet och studiero i varje klassrum.

LÄS OCKSÅ KRÖNIKAN

Rusta lärarna med auktoritet i en allt mer våldsam skola

 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i
artikeln står skribenten/skribenterna för.

Anna Ekström
Utbildningsminister (S)

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7183203
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/sjalvklart-att-elever-ska-visa-respekt-26869
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/rusta-lararna-med-auktoritet-i-en-allt-mer-valdsam-skola-26655
https://www.dagenssamhalle.se/skribent/anna-ekstroem-31757


2019-03-30 07)47Anna Ekström: Nu är det slut på hoten mot lärare! | Dagens Samhälle

Sida 5 av 6https://www.dagenssamhalle.se/debatt/anna-ekstrom-nu-ar-det-…wAR02OSNde9gXPvds7d7Ch9H8CcsOl7nz9aQhQjD6xYjyAcKLC9_avhh-xKY

Publicerad: 27 mars 2019 kl 05:00
Uppdaterad: 29 mars 2019 kl 10:57

ÄMNEN I ARTIKELN

Skola  Elever  Kunskap  Anna Ekström  Socialdemokraterna  Löfven 2  Hot  Lärare

HELA DEBATTEN

Skolstöket
Nu är det slut på hoten mot lärare, skriver Anna Ekström
(S) i en debattartikel i Dagens Samhälle. Men hon
kritiseras av oppositionen för att komma med förslag på
fel åtgärder mot skolstöket.

  

Se alla inlägg i den här debatten
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M: ”Stärk rektors rätt att stänga av elever”
Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson (M) 
Igår 10:46

Liberalerna: S saknar åtgärder mot stöket i skolan
Roger Haddad, skolpolitisk talesperson (L) vice ordförande i Utbildningsutskottet 
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Anna Ekström: Nu är det slut på hoten mot lärare!
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