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Januariöverenskommelsen har utarbetat en nationell plan för ökad studiero. Man vill ha ökad trygghet skriver man.
Men det är uppenbart att denna arbetsro inte ska kosta pengar. Det är uppenbart att detta är någon slags skenmanöver
för att slippa ta tag i de verkliga problemen, skriver debattören. Bild: Edith Camilla Svensson

Mobilförbud en skenmanöver för att slippa lösa de
verkliga problemen
Debatt • Att mobilförbud är Januariöverenskommelsens bästa lösning på problemen

med studiero och trygghet i skolan är så sorgligt. Återigen har man underkänt vad vi

lärare tycker att man bör satsa på. Ovärdigt, skriver läraren Maria Wiman.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.
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Häromdagen var jag i en bokaffär. Framför mig i kön stod en lärare. Hon köpte trettio
pennor och berättade för kassörskan att dessa skulle hon ta med till skolan imorgon.
Hennes elever hade inget att skriva med och skolan hade köpstopp. Varje dag läser jag
om lärare som vikarierar för sjuka kollegor, som skriker efter fler speciallärare och fler
resurspersoner, som dignar under dokumentationsbördan, som vrider och vänder för att
få en nästintill omöjlig arbetssituation att gå ihop. Jag läser rapporter som säger att var
femte elev känner sig mobbad, att skolan inte riktigt är en trygg plats. Och så läser jag ett
pressmeddelande från regeringen och känner att luften går ur mig fullständigt.
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Januariöverenskommelsen har utarbetat en nationell plan för ökad studiero. Man vill ha
ökad trygghet skriver man. Men det är uppenbart att denna arbetsro inte ska kosta
pengar. Det är uppenbart att detta är någon slags skenmanöver för att slippa ta tag i de
verkliga problemen.

En petitess
Hur dumma tror ni att vi är? Vem tror på allvar att ett mobilförbud kommer att lösa
problemen? Skolan jag jobbar på införde mobilförbud i augusti 2019. Det var
skolledningens beslut och det gick alldeles utmärkt att göra lokalt på skolan. Eleverna
knorrade visserligen lite men efter ett tag var de flesta överens om att det var ganska
skönt att koppla bort mobilen på lektionstid. Eleverna lämnar in telefonen på morgonen
eller låter den snällt ligga inlåst i skåpet hela dagen. Vi lärare löser detta utan mandat
från Anna Ekström och hennes vänner. Det är en skitsak för att tala klarspråk. En
petitess.

”Eleverna knorrade visserligen lite men efter ett tag var de
flesta överens om att det var ganska skönt att koppla bort
mobilen på lektionstid.

Man pratar ofta stort och vackert om att öka lärarnas status. Man pratar om vår
utbildning och hur viktiga vi är. Men man litar uppenbarligen inte riktigt på att vi kan ta
tag i mobilfrågan på egen hand, anpassa den efter klass, situation eller elev. Jag vågar
påstå att vi lärare vet hur man får trygghet och arbetsro. Det hela handlar om rätt
förutsättningar och mobilfrågan har mycket lite (eller ingenting) med detta att göra.

Ett starkt elevhälsoteam
Vi är många som vill ha resurser. Vi vill ha vuxna människor i korridorer, ute på
rastaktiviteter, i skolkaféet och i uppehållsrummen. Vi vill ha ett starkt elevhälsoteam,
speciallärare, skolbibliotekarier, utbildade fritidspedagoger och behöriga kollegor. En
sådan nationell plan hade högst troligt fått både mig och mina kollegor att jubla och göra
vågen.

Nu hamnade liksom fokus snett igen. Ni lyssnade inte på professionen denna gång heller
och återigen får vi på golvet ta konsekvenserna. Det blev liksom gycklarnas julafton ännu
en gång. Så fruktansvärt ovärdigt.

Maria Wiman, lärare
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Då duger det inte att, som Gröna Studenter gör, föreslå oprövade idéer. Att pumpa ut närmare 90 000 000 000 kronor i
ekonomin när experter redan varnar för hyperinflation är inte genomtänkt, skriver debattörerna. Bild: Henrik
Montgomery/TT
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Nej, fantasiförslag om helikopterpengar räddar inte
Göteborgs företag
Debatt • När Gröna Studenter föreslår att regeringen ska ge alla 10 000 kronor, visar de

att de har missförstått grundproblemet - som inte är att människor saknar pengar utan

att de inte vågar konsumera. Förslaget skulle rent av skada ekonomin, skriver bland

andra Christo!er Heimbrand, riksordföranden Liberala studenter.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.
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Replik

20/3 Ge alla medborgare 10 000 kronor för att klara Coronakrisen

Gröna Studenter skriver i en debattartikel att den mest effektiva åtgärden för att klara
coronakrisen är att ge alla medborgare 10 000 kronor rakt ner i fickan. Men problemet är
inte att människor saknar pengar, utan att man inte vågar konsumera som tidigare. Inte
nog med att de missförstår grundproblemet, Gröna Studenters förslag kan också skada
ekonomin ytterligare.
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De ekonomiska konsekvenserna av det nya coronaviruset risker att bli enorma.
Företagare går på knäna när restauranger och hotellrum står tomma.

Förvärra den ekonomiska situationen
Kerstin Hessius, vd för Tredje AP-fonden, har varnat för att Sveriges åtgärder mot
smittspridningen kan förvärra den ekonomiska situationen. Depression,
massarbetslöshet och hyperinflation kan stå för dörren, menar hon.

Då duger det inte att, som Gröna Studenter gör, föreslå oprövade idéer. Att pumpa ut
närmare 90 000 000 000 kronor i ekonomin när experter redan varnar för
hyperinflation är inte genomtänkt.

För några veckor sedan hånade många miljöpartister Moderaternas försök att rädda
flygindustrin genom att snabbt avskaffa flygskatten. Problemet var då inte att
flygbiljetterna blivit för dyra, utan att att intresset för resande hade minskat i
coronavirusets fotspår. I sin debattartikel lyckas Gröna Studenter med samma logiska
kullerbytta.

Får inte gå för långt
Det är sant att företagens bekymmer till stor del handlar om minskad efterfråga. Men
grundproblemet är inte att människor saknar pengar, utan att man inte vågar konsumera
som tidigare.

Att människor är försiktiga för att minska smittspridningen är i grunden bra, men ska vi
ha ett levande lokalt näringsliv framöver får det inte gå för långt.

https://www.gp.se/debatt/ge-alla-medborgare-10-000-kronor-f%C3%B6r-att-klara-coronakrisen-1.25696585
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Mycket kan och behöver göras för att underlätta för företagen. Att Göteborgs
uteserveringar redan under helgen har öppnat är ett exempel på vad snabbfotade
politiker kan göra.

Det är sådana lyhörda och konkreta åtgärder som behövs framöver - inte fantasiförslag
utan grund i verkligheten.

Christoffer Heimbrand, riksordförande Liberala Studenter

Claes Ekstrand, ordförande Liberala Studenter Göteborg
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