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När jag i en riksdagsdebatt 1982 för första gången presenterade tanken på ett skolpengssystem var det för att elever och föräldrar alltid måste kunna få välja något som är bättre
för dem, skriver Gunnar Hökmark. Foto: Pontus Lundahl/TT

DN DEBATT 15/8.

Gunnar Hökmark (M): Attackera inte skolor som till
övervägande delen är bra. Kom i stället överens om
att dåliga skolor inte �år fortsätta.

Tre olika modeller kan då användas: eleverna
�ördelas till närliggande skolor, friskoleaktörer �år
ta över kommunala skolor som misslyckats eller så
kan friskolor erbjudas att etablera nya skolor.

I Sverige finns närmare 1700 grundskolor. Alldeles för många av
dessa präglas tyvärr av bristfällig kunskapskvalitet, oordning och
oreda som leder till svaga studieresultat. Dessa skolor fördjupar
och försvårar en segregation som är vårt samhälles kanske
största problem samtidigt som de årligen berövar tusentals elever
en framtid som borde vara deras.
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Det är obegripligt och otillständigt att detta får fortsätta år efter
år. Det är också obegripligt att regeringspartiernas fokus i stället
är på de skolor som elever och föräldrar själva valt för att få en
bättre skola. Det är att fly ansvaret för en boendesegregation som
fri skolorna inte är en del av men däremot en möjlig del av
lösningen till.

När jag i en riksdagsdebatt 1982 för första gången
presenterade tanken på ett skolpengssystem var det för
att elever och föräldrar alltid måste kunna få välja något som är
bättre för dem. Det är uppenbart att den processen nu måste
skärpas.

Sedan många år tillbaka ligger andelen niondeklassare som
uppnår gymnasiebehörighet så lågt som runt 85 procent. Läsåret
2019/2020 var andelen 84 procent i kommunala grundskolor
och 92 procent i friskolor. Lägg till detta de 15 procent som precis
klarar gymnasiebehörighet men likväl fått otillräckliga kunskaper
för den verklighet de ska möta. Det är ett stort
samhällsmisslyckande med stora konsekvenser för framtiden.

Omkring 80 procent av de fristående
grundskolorna når 90-100 procent
gymnasiebehörighet, något som bara 25
procent av de kommunala grundskolorna
klarar av.
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Genomsnittssiffran på 85 procent borde självklart vara högre,
men det verkligt allvarliga är de skolor som år efter år ligger
väsentligt lägre och som drar ner genomsnittet så lågt.

I Sverige fanns före pandemin cirka 200 grundskolor
där 70 procent eller färre av eleverna som lämnade
skolan hade uppnått gymnasiebehörighet. Av dessa skolor
som inte klarat sin uppgift var 90 procent kommunala.

Kommunala skolor är också kraftigt underrepresenterade bland
de skolor som klarar sitt uppdrag bäst. Omkring 80 procent av de
fristående grundskolorna når 90-100 procent
gymnasiebehörighet, något som bara 25 procent av de
kommunala grundskolorna klarar av.

Skolor som återkommande misslyckas med sitt uppdrag fylls
likväl med ständigt nya årskullar av elever som om det är
skolornas överlevnad som är det viktiga, inte elevernas
möjligheter att forma sina liv. Dessa skolor får ständigt nya
chanser. Problemet är att eleverna som passerar genom dem bara
får en chans.

I våras avslöjades att Skolverket inför den senaste
Pisamätningen, som jämför kunskapsnivån hos elever i
OECD-länderna, hade undantagit drygt 11 procent av
eleverna från beräkningarna för att dessa inte skulle
dra ned snittet. Skolministern som tidigare var generaldirektör
på Skolverket och då var med och byggde upp den tvivelaktiga
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räknesnurra som nu avslöjades kom av någon anledning undan
med att beklaga det inträffade.

Samtidigt som 11 procent av eleverna,
varav de flesta går i kommunala skolor,
plockas bort från statistiken för att deras
resultat är för dåliga, väljer skolministern
att göra de 15 procent av eleverna som går i
friskolor, och som klarar sig klart bättre än
genomsnittet, till problemet.

Samtidigt som 11 procent av eleverna, varav de flesta går i
kommunala skolor, plockas bort från statistiken för att deras
resultat är för dåliga, väljer skolministern att göra de 15 procent
av eleverna som går i friskolor, och som klarar sig klart bättre än
genomsnittet, till problemet.

Skolminister Anna Ekström och många andra inom
vänstertrojkan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet kommer att fortsätta med sin aggressiva politik
mot friskolorna som ett alibi för att inte ta sig an den svenska
skolans riktiga problem. Inte därför att friskolorna presterar
sämre – de presterar överlag betydligt bättre än de offentligägda
skolorna – utan därför att de ideologiskt är emot rätten att välja
skola. Denna motsättning avspeglar sig i att man i ena
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ögonblicket talar om hur dålig den ”marknadsstyrda skolan” är
och i andra ögonblicket vill att man ska lotta ut platserna på den.

I stället för att fråga sig varför hundratusentals elever
och föräldrar söker sig till friskolor, och varför dessa
levererar bättre än offentligägda skolor, är vänstern helt
fokuserad på att hitta problem med de skolor som bidrar till att
minska problemen i skolväsendet.

Nu måste debatten få en ny inriktning. I stället för att attackera
skolor som till övervägande delen är bra borde vi komma överens
om att inga dåliga skolor ska få fortsätta sin verksamhet. Allra
mest uppenbart är det för de skolor som inte ens uppfyller
skollagens krav.

Det första vi behöver göra är att konstatera
att i Sverige måste många skolor stängas
eller kraftigt reformeras när de inte når
tillräckligt bra resultat. Oavsett vem som
äger dem.

Det första vi behöver göra är att konstatera att i Sverige måste
många skolor stängas eller kraftigt reformeras när de inte når
tillräckligt bra resultat. Oavsett vem som äger dem. Den nya
lagstiftning som är på väg fram som även möjliggör
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tvångsförvaltning och nedstängning av kommunala skolor
behöver utnyttjas fullt ut för hela skolsektorn.

Skolinspektionen behöver få tydliga instruktioner, ett
utökat mandat och resurser för att kunna genomföra
väsentligt fler inspektioner. Från 2018 till 2019 minskade
antalet inspektioner påtagligt, för att därefter minska ytterligare
under pandemin. Utvecklingen borde var den omvända och
framför allt borde fler oanmälda inspektioner göras i skolorna
med sämst resultat.

Inga skolor ska tillåtas lämna en stor del av sina elever utan de
kunskaper de behöver för att gå vidare till gymnasie studier. Det
bör definieras tydliga gränser för vad som är oacceptabelt.
Kvaliteten i bedömningen av skolor bör säkerställas genom
central rättning av nationella prov.

Skolor som tydligt avviker negativt från det nationella snittet på
85 procent elever med gymnasiebehörighet bör genomgå
särskilda granskningar eller inspektioner.

Alla partier borde kunna ställa sig bakom
ett mål att ingen grundskola långsiktigt ska
få ligga under 70 procent avgångselever
med gymnasie behörighet. Det skulle just
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nu innebära att var tionde skola behöver
förbättra sig eller stänga igen.

Skolor med särskilt låga nivåer, exempelvis under 50–60 procent
elever med tillräckliga kunskaper för att gå vidare till gymnasiet,
bör antingen avvecklas eller tillföras särskilda
förstärkningsresurser med tidsbestämda krav på förbättring.

När en dålig skola förlorar sitt tillstånd, och det bör för elevernas
skull ske oavsett vem som är huvudman, kan tre olika modeller
användas för att eleverna snabbt ska säkras tillgång till
utbildning av tillräcklig kvalitet, nämligen:

Fördelning. Elever kan kortsiktigt fördelas till
närliggande skolor ut ifrån deras och föräldrarnas
preferenser. Kompetenta lärare kan på samma sätt

erbjudas anställning på andra skolor. Det kan också prövas att
väl fungerande närliggande skolor med sin ledning helt enkelt tar
över den icke-fungerande skolan

Övertagande. En annan modell som bör prövas är att
låta etablerade friskoleaktörer som driver skolor med
goda studieresultat ta över kommunala skolor som har

misslyckats med sitt uppdrag. De fristående aktörerna kan vara
upphandlade i förväg för att snabbt kunna rycka in och höja
nivån i problemskolor.

Nyetablering. En variant av detta kan också vara att en eller
flera friskolor erbjuds att snabbt etablera nya skolor för att kunna
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3
ta emot elever från kommunala skolor som uppvisat
dåliga resultat under ett antal år. En ordnad process för
att ersätta dåliga med bra skolor.

Alla partier borde kunna ställa sig bakom ett mål att ingen
grundskola långsiktigt ska få ligga under 70 procent
avgångselever med gymnasie behörighet. Det skulle just nu
innebära att var tionde skola behöver förbättra sig eller stänga
igen.

Sveriges elever förtjänar att det är deras framtid och inte de
dåliga skolornas framtid som sätts främst.

TEXT

Gunnar Hökmark, tidigare Europaparlamentariker och riksdagsledamot (M),
sitt första anförande i riksdagen höll han om behovet av en skolpeng

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt
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