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SVENSK POLITIK

Regeringen satsar fem miljarder på skolan
UPPDATERAD 2022-11-08 PUBLICERAD 2022-11-03

21 min. Regeringen håller pressträff om förslag på skolsatsningar.

Nästa år satsar regeringen 1,6 miljarder extra på
skolan.

Under de kommande tre åren beräknas satsningen
uppgå till 5 miljarder kronor.

Bland annat vill man anställa fler speciallärare.

Men Lärar�örbundet låter sig inte imponeras.

– Det handlar om en droppe i havet, säger
ord�örande Johanna Jaara Åstrand.

Den nya arbetsmarknads- och integrationsminister Johan
Pehrson (L) inledde pressträffen med att fokus kommer att ligga i
regeringens budgetförslag för skolan.

– Fokuset vilar på att förmedla kunskap. Men oavsett skola eller
inriktning är ordning och reda helt avgörande. Vi måste minska
det stök som finns i skolan i dag, säger han.

Utbildningsminister Mats Persson (L) fortsätter på samma
spår.

– Runt om i Sverige upplever barn, föräldrar och lärare att det är
för stökigt i skolan. Vi ser på en del håll elever som stör
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undervisningen. Det stör inte bara andra elever men det stör
även deras egen utbildning när de inte kommer till sin rätt.

Han menar att lärare lägger för mycket tid på dokumentation och
för lite tid läggs på att lära ut i den svenska skolan. Över tre år
ska man satsa drygt 5 miljarder kronor, 1,6 miljarder används
under kommande år.

– Det finns en dokumentationssjuka i den svenska offentliga
sektorn. Det märks inte minst i den svenska skolan och det är ett
väldigt stort problem som gör att för lite tid läggs på att lära sig
saker.

– De här satsningarna är för att lärare, elever och föräldrar ska
känna att den svenska skolan präglas av trygghet, säger han.

Skolminister Lotta Edholm, arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
och utbildningsminister Mats Persson under pressträffen. Foto: Henrik Montgomery/TT

Mats Person säger att en av deras viktigare reformer är
satsningar på speciallärare som ska hjälpa och stötta de elever
som behöver extra stöd i skolan och göra den tillgänglig för alla.
De kommande tre åren satsas totalt 1,5 miljarder kronor på att
öka tillgången på speciallärare.

– Det handlar dels om att kommunerna ska få pengar för att
anställa lärarna, men också om att flera ska kunna vidareutbilda
sig. Det är en förutsättning för att skolan ska ha särskilda
undervisningsgrupper. Det kan gälla delar av dagen och ska göra
att elever kan ta del av undervisningen fullt ut. Det finns för
många elever som i dag inte kommer till rätta i skolan, säger han.

Han säger också att man ska satsa på lovskola så elever som
behöver det, ska kunna använda loven för att läsa ikapp. Men det
är inte bara elever som har det svårt i skolan som regeringen vill
prioritera.

– Vi vill också göra särskilda insatser för de duktiga eleverna. De
som har mycket talang och har lätt för sig i skolan. Det finns
vissa tillfälliga spetsutbildningar i dag som regeringen vill göra
permanenta och satsa mer pengar på de kommande åren.

– Det är en förutsättning för Sverige som kunskapsnation. Även
de duktiga eleverna ska kunna tillgodose sig utbildningen och
lära sig saker, säger han.

Skolminister Lotta Edholm (L) berättar att ett viktigt
prioriteringsområde är elever som har ”stora problem”.
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– Det finns en del elever i svensk skola som har större problem
än andra. Den här budgeten riktar delvis in sig på dem. Vi vill
satsa mer pengar till sociala team, där det finns en samverkan
mellan skola och socialtjänst. En del elever har problem som inte
bara skolan kan lösa.

I budgetförslaget finns det även med pengar till jourskolor.

– Det måste finnas alternativ för de elever som blir hemskickade
från skolan. Då måste lärare ha specialutbildning. Det är även
förebyggande åtgärder så att elever inte ska hamna i kriminalitet
och att ta dem därifrån. Där spelar skolan en avgörande roll,
säger Edholm.

”Det måste finnas alternativ för de elever som blir hemskickade från skolan. Då måste
lärare ha specialutbildning”, säger nya skolministern Lotta Edholm. Foto: Henrik
Montgomery/TT

2023 ska det regeringen satsa 685 miljoner kronor för att öka
tillgången på läromedel. Från och med 2024 kommer det också
satsas 555 miljoner årligen.

– Det är ett stort problem att många elever i dag har alldeles för
få böcker. Böcker bidrar till en fördjupad läsförståelse och att
lärare slipper agera läromedelsproducenter.

Man ska också utvidga och förstärka Läslyftet, ett projekt för
att tillhandahålla kompetensstärkande insatserna för lärare. Men
hon medger att lärarbristen är ett stort problem.

– Speciallärare är en vidareutbildning och vi vet att det finns ett
stort intresse och vilja hos rektorer att anställa speciallärare. Men
det finns för få och det är en gammal skuld vi betalar tillbaka till
det svenska skolväsendet.

– Men hur vi ska få fler lärare över huvud taget är jätteproblem.
Det gäller inte bara speciallärarna.

Hon sa också att man ska tillsätta en utredning om nationell
skolpeng.

– Skolpengen ska inte vara lika stor för alla skolor i hela Sverige.
Utan den ska variera beroende på vilka socioekonomiska
utmaningar man faktiskt har. Och det är klart att en skola med
väldigt stora problem måste ha en budget för att anställa fler
speciallärare, säger hon.

Johan Pehrson säger att man kommer återkomma med den
samlade bedömningen av kommunernas behov.
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– Det är inte tu tal om annat än att varenda kommunpolitiker
kommer behöva prioritera stenhårt på vad man fokuserar på.
Den här vintern kommer inte bara vara en utmaning för
människor och företag, utan även kommunerna.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand säger
till DN att satsningarna som presenterades är långt ifrån
tillräckliga.

– Det finns ett behov av 5 000 nya speciallärare som i dag saknas
på skolorna. Den här summan som regeringen presenterar räcker
till högst 1 300 speciallärare. Så det är långt från tillräckligt,
säger hon.

Det råder också brist på lärare samtidigt som det saknas
förutsättningar för att de få som ändå finns ska kunna
specialisera sig, menar hon.

– I dag tar inte arbetsgivarna tillräckligt ansvar för att skapa
studiefinansieringsvillkor, så det går att kombinera arbete och
studier, säger hon.

Lärarförbundets egna beräkningar visar att det behövs 25
miljarder kronor extra i budgeten, utöver alla nysatsningar, bara
för att upprätthålla den nuvarande nivån och kompensera för
tidigare besparingar i skolan.

Johanna Jaara Åstrand är orolig för att pengarna ska flyttas runt
och ätas upp av de stora behov som redan finns i skolan.

– Det är också oroväckande att Johan Pehrson duckade när han
fick frågan om likvärdighetsbidraget på 6 miljarder ska vara kvar,
säger Johanna Jaara Åstrand.

Det är ett öronmärkt statsbidrag som kan sökas av skolor som
har många elever med invandrarbakgrund och svag
socioekonomisk bakgrund.

Regeringen satsar 1,6 miljarder på skolan

• I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen satsningar på 1,6
miljarder kronor till skolan. Under de närmaste tre åren uppgår satsningen
till 5 miljarder.

• Läromedel: 685 miljoner kronor i budgeten för 2023 och därefter 555
miljoner årligen.

• Skolinspektionen ska stärkas med 8 miljoner kronor årligen från och med
2023.

• Specialpedagogiska skolmyndigheten får 10 miljoner extra 2023, 20
miljoner 2024 och därefter 30 miljoner årligen.

• Speciallärare: 600 miljoner kronor för nästa år, 900 miljoner 2024 och 1
miljard 2025.

• Lovskola i lägre årskurser: 100 miljoner kronor extra för nästa år.

• Läs och skrivsatsning: 5 miljoner kronor för 2023, 30 miljoner för 2024
och 18 miljoner från och med 2025.

• Spetsklasser för högpresterande elever ökas och permanentas: 25
miljoner för 2023 och 50 miljoner från och med 2024.

• Vidareutbildning av förskollärares och lärare: 50 miljoner kronor 2023
och 50 miljoner årligen 2024–2025.

https://www.dn.se/sverige/lararfacket-regeringens-satsningar-kraver-atskilliga-miljarder/
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TEXT

Oscar Lernstad

Peter Letmark
peter.letmark@dn.se

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt

• Samverkan mellan skola och socialtjänst i sociala team. 75 miljoner
kronor 2023, och 250 miljoner årligen 2024 och 2025.

• Akut- och jourskolor: 50 miljoner för 2023 och sedan 100 miljoner
årligen.

• Förslagen bygger på en överenskommelse mellan SD, M, KD och L
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