En regering måste
kunna ge svar
Alliansregeringen förbereder sig
tillsammans. Vi håller vad vi lovar.
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Mer kunskap bygger Sverige starkt
Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig för
alla. Vi vill att varje förälder ska veta att när barnen kommer
hem från skolan har de lärt sig något nytt i en trygg miljö. Alla
elever ska mötas av höga förväntningar och ges det stöd och den
stimulans som krävs för att nå kunskapsmålen.
En bra skola stärker eleverna, men en bra skola är också
avgörande för jobben, välfärden och sammanhållningen i vårt
land, oavsett bakgrund eller var du går i skolan.
Alliansregeringen vill fortsätta arbetet för mer kunskap i skolan.
Målet är att Sverige inom tio år ska ha klättrat upp till topp-tio i
Pisa-mätningarna. I dag presenterar vi förslag om högre löner
för skickliga lärare samt flera andra satsningar ur vårt
kommande valmanifest.
Alliansregeringens mål är att över fem miljoner människor ska ha ett
jobb att gå till år 2020. Det kräver en stabil ekonomi och en god
tillväxt. Det förutsätter också att vi satsar på skola och utbildning.
Våra satsningar på skolan innebär att staten i år satsar cirka
sju miljarder kronor mer på utbildningsväsendet än 2006 – från
förskola till vuxenutbildning. Det är tack vare vår ansvarsfulla
ekonomiska politik som vi har kunnat satsa på skolan. Det har också
lagt grund för att vi nu kan föreslå ytterligare reformer.
Vi presenterar i dag flera skolsatsningar ur vårt kommande
valmanifest:
 Högre lön för särskilt skickliga lärare.
 Mindre klasser och fler lärare.
 Tioårig grundskola.
 Mer tid för eleverna.
Totalt innebär det satsningar på drygt tre miljarder kronor redan
under 2015 och en permanent nivåhöjning på över sex miljarder
kronor för utbildningsväsendet.
Vi har genomfört flera viktiga förändringar av den svenska skolan, ett
långsiktigt reformarbete för att vända resultatutvecklingen. Tidigare

uppföljning av elevernas kunskaper, tydligare mål och skärpta
behörighetskrav på de lärare som ska undervisa är några exempel. Vi
har också tillfört betydande resurser för att stärka skolan, bland annat
genom stora fortbildningssatsningar som Lärarlyftet II, Mattelyftet och
Läslyftet och genom karriärtjänstreformen för lärare, där statliga
pengar finansierar högre löner för särskilt skickliga lärare. Alla våra
reformer syftar till att kunskap på nytt ska stå i fokus i skolan.
Ett uppvärderat läraryrke med fler karriärtjänster
Lärarna är nyckeln för att höja kunskapsresultaten. Det är därför
oroande att läraryrkets status varit låg under lång tid och att för få
söker sig till läraryrket, även om antalet sökande har ökat de senaste
åren. Alliansen vill fortsätta arbetet med att höja statusen på
läraryrket.
Skickliga lärare ska ha hög lön. För att göra läraryrket mer attraktivt
behövs också möjligheter att göra karriär och utvecklas i yrket. Därför
har Alliansen infört ett särskilt statsbidrag som ger en löneökning på
5 000 eller 10 000 kronor per månad till särskilt skickliga lärare med en
karriärtjänst som förstelärare eller lektor. Inför denna hösttermin har
Skolverket beviljat bidrag motsvarande ca 14 000 förstelärartjänster.
Idag presenterar vi en utbyggnad av förstelärartjänsterna i skolan så
att mer än var femte lärare med pedagogisk högskoleexamen ska få
möjlighet till en förstelärartjänst. Vi vill:
 Utöka antalet förstelärare i skolan successivt till motsvarande
totalt ca 22 000 förstelärare 2018.

Ska vi höja resultaten ska de skickligaste lärarna finnas på de skolor
som har störst utmaningar. Alliansen presenterar därför en satsning på
karriärtjänster i utanförskapsområden (URBAN-15) med dubblerad
ersättning i kombination med ett fördubblat antal förstelärare. Vi vill:
 Fördubbla löneökningen för förstelärartjänster i
utanförskapsområden till 10 000 kronor per månad. Det betyder
att månadslönen kan bli runt 40 000 kronor.
 Öronmärka ytterligare karriärtjänster för
utanförskapsområdena vilket möjliggör en dubblering av
antalet förstelärare.
Satsningar på lärarna
Andelen utbildade lärare i skolan ökar, men bristen på behöriga lärare
är stor i vissa ämnen. Alliansen vill fortsätta arbetet med att rekrytera
fler till lärarutbildningen, särskilt till bristområden. Vi vill:
 Bygga ut förskollärar- och lärarutbildningarna samt
speciallärarutbildningen.
 Införa en premie för speciallärar- eller specialpedagogexamen
liksom för ämneslärarexamen inom matematik, biologi, kemi,
fysik eller teknik.





Skapa fler vägar in i läraryrket för dem som redan har
ämneskunskaper genom utbyggda kompletterande
utbildningar.
Ett fortsatt mattelyft.
Ett fortsatt och utökat läslyft.

Lärare ska kunna koncentera sig på undervisningen och vi behöver
göra mer för att minska administrationen. Vi vill:
 Införa digitaliserade nationella prov med extern rättning i den
utsträckning som är lämplig och möjlig för att frigöra mer tid
för undervisning och för att öka likvärdigheten i rättningen.
 Ta bort kravet på obligatoriska, individuella utvecklingsplaner i
årskurs 4 och 5 när betyg i dessa årskurser införs för att minska
lärarnas administrativa börda.
Alla elever ska kunna känna sig trygga i skolan och ha arbetsro i
klassrummet. Det är viktigt för inlärningen, trivseln och möjligheten
att få utvecklas med respekt för den person man är. Men mobbning,
stök i klassrummet och sen ankomst är fortfarande ett utbrett problem
i den svenska skolan och lärare behöver mer stöd och vägledning i
arbetet för studiero. Under nästa mandatperiod vill Alliansen se en
förbättrad arbetsmiljö för lärare och elever. I detta arbete har även
föräldrarna ett viktigt ansvar att förmedla värden i samverkan med
lärarna. Vi vill:
 Att skolor ska kunna ge elever på gymnasiet och högstadiet ett
skriftligt ordningsomdöme. Ordningsomdömet ska inte ingå i
slutbetyget.
Mer kunskap i skolan med tidiga insatser
Redan under de första åren i skolan läggs grunden för hur eleverna
klarar sig igenom grundskolan. Behov av hjälp och stöd behöver
upptäckas och mötas tidigt. På så sätt undviker vi att de elever som
har svårt att läsa och skriva halkar efter och får växande problem.
Genom ett särskilt lågstadielyft om 2 miljarder kronor per år vill
Alliansen ge eleverna mer tid med skickliga lärare. Det kan t.ex.
handla om mindre undervisningsgrupper, ökad lärartäthet och fler
speciallärare. Hur detta utformas ska bestämmas utifrån lokala behov.
Vi vill:
 Införa mindre klasser i lågstadiet.
 Satsa på fler utbildade lärare.
 Satsa på fler speciallärare.
För att alla elever ska kunna få hjälp tidigt och få goda förutsättningar
att nå målen bör grundskolan bli tioårig och skolstart ske vid sex års
ålder, genom att förskoleklassen görs om till en ny årskurs 1 i
grundskolan. Vi vill:
 Införa en tioårig grundskola så att också de yngsta eleverna får
rätt till stöd och stimulans för att lära sig skriva, läsa och räkna.

För att kunna hjälpa elever på rätt sätt måste elevernas
kunskapsutveckling följas upp tidigt så att rätt typ av stöd kan ges.
Betyg är ett verktyg för att tydligt ange hur elever ligger till och sänder
viktiga signaler om stödbehov. Med betyg ökar också skolans fokus på
kunskapsresultaten. Vi vill:
 Slå fast ett nytt kunskapsmål i att läsa och förstå enklare texter i
årskurs 1 och införa ett obligatoriskt bedömningsstöd i att läsa,
skriva och räkna redan under det första skolåret.
 Införa betyg från årskurs 4.
Mer tid för eleverna
Som ett led i att höja resultaten i skolan och för att eleverna ska få
större möjligheter till undervisning och inlärning behövs mer tid i
olika ämnen. Elever som anlänt till Sverige efter skolstarten har
särskilda utmaningar i att lära sig svenska samtidigt som de snabbare
än övriga elever behöver ta till sig undervisningen för att nå skolans
kunskapsmål. För de elever som gått igenom grundskolan utan att
uppnå behörighet till gymnasieskolan behövs mer undervisning för att
hämta in nödvändiga kunskaper. Några behöver ännu mer tid och stöd
för att nå kunskapsmålen. Vi vill:
 Införa fler matematiklektioner i högstadiet.
 Utöka undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa i
grundskolan med 100 timmar, vilket motsvarar en ökning av
idrottsämnet med 20 procent.
 Utöka undervisningstiden i svenska för nyanlända elever och
andra elever med liknande behov.
 Förlänga skolplikten med ett år för elever i nuvarande årskurs
nio som inte når gymnasiebehörighet.
För att alla elever, oavsett bakgrund och vilken skola eleven går på, ska
få hjälp att nå så långt som möjligt i skolan vill vi ställa krav på
skolorna att erbjuda läxhjälp och sommarskola. Vi vill:
 Införa obligatorisk läxhjälp, det vill säga en skyldighet för
kommuner och fristående huvudmän att erbjuda läxhjälp till
alla elever, för att alla elever ska få goda förutsättningar att
lyckas.
 Införa en skyldighet för huvudmännen att erbjuda
sommarskola för elever i årskurs åtta och nio som riskerar att
inte nå gymnasiebehörighet.

Miljardinvesteringar i den svenska skolan
Alliansens löften inför den kommande mandatperioden innebär
satsningar på ett uppvärderat läraryrke, tidiga insatser och mer tid för
eleverna. Totalt innebär det satsningar på drygt tre miljarder kronor
redan under 2015 och en permanent nivåhöjning på över sex miljarder
kronor för utbildningsväsendet.
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100
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400
180
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400
100
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Läslyftet utökas
Lågstadielyft: mindre klasser m.m. inkl.
obligatoriskt bedömningsstöd i åk1
Tioårig grundskola inkl. förlängd skolplikt
Utökad undervisningstid i matematik med 1
timme per vecka i åk 7-9
Utökad undervisningstid i svenska för nyanlända
elever och fler satsningar för nyanlända och
elever med liknande behov
Obligatorisk läxhjälp
Frivillig och obligatorisk sommarskola
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