
 

   

 

 
Människors förmåga och möjlighet att göra något av sin egen kraft och sitt eget liv är kanske det 
viktigaste måttet på ett samhälles rättfärdighet. Tas det ifrån oss kommer hoppet att slockna.  
 
När vi moderater talar om hoppfullhet är det först och främst detta. Att vi som individer och tillsammans 
med andra kan ta oss någonstans i livet. Inte alltid utan hjälp eller stöd, men heller aldrig utan egen 
ansträngning och drivkraft. 
 
Få saker spelar större roll för det än skolan. Kunskap och utbildning är rörelsen uppåt för alla. Därför att 
förmågan att lära och tillgodogöra sig kunskaper finns hos alla, oavsett bakgrund. 
 
En jämlik skola är en skola som fokuserar på kunskap, som prioriterar ordning och reda och som 
premierar den enskilda elevens resultat och ansträngningar. Fungerar skolan är det varje flickas och 
pojkes största hopp och löfte. Fungerar den inte slår ojämlikheten igenom.   
 
En skola som förmedlar kunskap, värdesätter hårt arbete och skänker detta hopp är en jämlik skola och 
en skola som röjer en väg – uppåt och framåt – för dem som har de svåraste förutsättningarna. 
 
Det är så vi bygger vår skolpolitik. Därför att det gynnar alla elever och gör vårt samhälle starkare. Men 
också för att en skola som misslyckas i sitt grundläggande uppdrag mer än något sviker de som behöver 
det mest. 
   
I dag är mycket bra i svensk skola, men det finns samtidigt svåra problem. Jämfört med elever i andra 
länder missar en elev i svensk skola nästan ett helt år i undervisningstid under grundskoleåren. Var femte 
elev klara inte alla kunskapsmålen i matematik och var tionde elev når inte målen i svenska, i de 
nationella proven i årskurs 3. Vad gäller eleverna som läser svenska som andraspråk är det var fjärde 
elev som inte klar alla kunskapsmål. Nästan var femte elev, som gick ur grundskolan 2017, gjorde också 
detta utan att bli behöriga till gymnasiet.  
 
Vi moderater vill vända denna utveckling och lösa problemen i skolan. Varje elev ska ges rätt 
förutsättningar att nå kunskapsmålen. Svensk utbildningspolitik ska präglas mer av höga förväntningar, 
tydliga krav och framför allt ha fokus på att öka elevernas kunskaper, särskilt i viktiga baskunskaper. 
Genom att stärka skolan lägger vi grunden för en hoppfull framtid för fler.  

 
 

 
 

Snittet vad gäller undervisningstid inom OECD för den obligatoriska delen av skolan är 7 538 timmar, 
medan elever i svensk skola enbart har 6 890 timmar i undervisningstid. Som ett första steg i att se till 
att elever i Sverige får mer undervisningstid vill Moderaterna att skoldagarna utökas med en timme per 
dag, med start i lågstadiet. Internationell forskning visar att tidiga insatser har störst effekt och därför 
bör utökningen av undervisningstiden börja i så tidiga år som möjligt. Med vår satsning kommer Sverige 
upp till OECD-genomsnittet vad gäller obligatorisk undervisningstid.  



 

   

 

På sikt är vår målsättning att alla elever ska få utökade skoldagar med ytterligare en timme i 
undervisningstid per dag. Samtidigt vill vi frigöra tid för lärarna att lägga på undervisning genom 
lärarassistenter som avlastar lärarna i det administrativa arbetet. 
 
 

 

 

 
Undervisningstiden behöver öka i alla ämnen i lågstadiet men främst bör utökningen ske i svenska och 
matematik, eftersom det viktigaste målet med lågstadiets läroplan är att eleverna ska lära sig läsa, skriva 
och räkna. I dag utgör svenska och matematik lite mer än hälften av timplanen för grundskolan.  
 
Moderaterna vill utöka detta så att svenska och matematik utgör två tredjedelar av undervisningen på 
lågstadiet. Det innebär att tre av de fem nya undervisningstimmarna som vi vill införa per vecka ska 
avsättas till svenska och matematik. De andra två timmarna ska fördelas på de andra ämnena som 
eleverna läser i lågstadiet.   

 
 

 

Kunskap kräver egna ansträngningar från eleverna, men varje elev ska också ges stöd för att nå 
kunskapsmålen. Det gäller inte minst elever som riskerar att halka efter. 
   
Moderaterna vill att obligatorisk läxhjälp införs, det vill säga en skyldighet för kommuner och fristående 
huvudmän att erbjuda läxhjälp till alla elever från årkurs 4 till 9.  
 
Moderaterna vill också utöka satsningen på lovskola och införa en skyldighet för kommunerna att 
erbjuda lovskola i fyra veckor i årskurs 6 till årskurs 9. Lovskolan ska vara obligatorisk för alla elever som 
i dessa årskurser inte har tillräckliga betyg för att komma in på gymnasiet.  
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Genom insatser som läxhjälp och lovskola ges fler elever extra undervisningstid, stöd och möjligheter 
att komma ikapp i studierna, klara kunskapsmålen och få goda förutsättningar att lyckas. 

 
Under nästa mandatperiod kommer Moderaterna genomföra följande reformer:  
 

 2019-2022* 

En timma mer undervisningstid lågstadiet varje dag 2 250 

Utökad lovskola  350 

Obligatorisk läxhjälp 390 

 
*Kostnaden anges i miljoner kronor och avser den årliga kostnaden för reformen när den är fullt 
utbyggd. 


