
Valfrågor 2018

DiskussionsunDerlag till rollspelet republiken skolan

Om du spelar Republiken skolan som fristående äventyr, och inte som del av ett 
block om årets val, så är det viktigt att sätta lärdomarna i ett sammanhang. De 
diskussionsfrågor som finns i spelhäftet handlar mest om spelet och de lärdomar en 
kan dra av det. 

Skolan är den tredje viktigaste politiska frågan enligt svenskarna, efter invandring (2) 
och sjukvård (1). Nästan alla har åsikter om vad som är fel med skolan och vad som 
ska bli bättre, och flera partier i riksdagen lägger stor energi på att visa upp sig som 
det parti som har bäst skolpolitik. Särskilt Miljöpartiet och Liberalerna lyfter ofta fram 
skolfrågor, eftersom den nuvarande och den förra utbildningsministern kommer från 
de partierna. Om en tittar på partiernas valfrågor så finns alltid skolan med. Några av 
de frågor som partierna vill driva är:

trygghet i skolan

Alla ska kunna känna sig trygga i skolan och inte utsättas för sexuella trakasserier, 
mobbing eller våld. 

Vinstbegränsning 

2017 kom en utredning som föreslog att företag som driver skolor inte ska kunna ta 
ut lika mycket vinst som förut. Några partier är starkt emot den här begränsningen, 
några är starkt för, och några är lite osäkra.

Förstatliga De oFFentligt DriVna skolorna

Idag betalar kommunerna för att driva skolor. Somliga partier tycker att det vore bättre 
om staten tog ansvaret. Så var det också fram till 1991, och dessa partier tycker att det 
är svårare att ha en garanterad kvalitet när det sköts av varje liten kommun.

Fler timmar matematik och sVenska

Hur mycket tid varje ämne ska få i skolan är alltid en aktuell fråga. Är det viktigt att 
skolan fokuserar mer på de stora ämnena svenska, engelska och matematik? Är de 
konstnärliga ämnena viktiga att prioritera eftersom det syns goda effekter hos de 
elever som ägnar sig åt konst? Ämnet är en stor fråga för minst ett parti 2018.

höj statusen på läraryrket

Att höja lärarnas status har diskuterats i många år. Vissa anser att lönerna är för låga. 
Andra tycker att det ska bli svårare att komma in på lärarutbildningarna. Somliga 
menar att lärarna ska ha mer frihet att utforma lektionerna som de vill. Att göra 
läraryrket till ett mer respekterat jobb pratar alla partier om.

DiskussionsFrågor

• Tycker du att det här är rätt frågor att fokusera på?
• Vilken av frågorna är viktigast?
• Vad skrev du på din lapp med den viktigaste frågan? Vet du om något 

riksdagsparti driver den frågan?
• Vem ska en lyssna på när skolpolitiken bestäms? Elever? Lärare? Väljare? 

Någon annan?
• Varje elev kostar ungefär 100 000 kronor per år i den svenska skolan, som 

kommer från skattebetalarna. Vad skulle en kunna göra med 10 000 kronor 
mer? Borde det gå mer eller mindre pengar till skolan?


