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”Framtidens vård måste bygga på samarbete” 
replik från Centrum för personcentrerad vård vid göteborgs universitet 
(gPCC) på artikeln om behovet av en mer jämlik sjukvård (28/6).
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Skolan.

”Moderater och lärare  
vill ha tioårig skolplikt”

Förlängd grundskola. Skolplikten bör gälla från sex års ålder. 
En obligatorisk förskoleklass är en viktig komponent för att ge alla  
barn större möjligheter att lyckas i skolan, skriver Tomas Tobé (M) 
och Eva-Lis Sirén från Lärarförbundet.

F
ör att förbättra förutsättningarna 
för lärande i förskoleklassen och 
främja likvärdighet genom hela 
utbildningssystemet behöver skol-
plikten tidigareläggas. I framtiden 
bör den gälla från sex års ålder. Det 

största lärarfacket och Nya moderaterna är 
överens i den här frågan. 

Det är i förskoleklassen, eller i sexårsverk-
samheten, där förskolans pedagogiska former 
av lek, lärande och omsorg möter grundskolans 
tydligare kunskapsmål. Detta är en viktig inskol-
ningsmiljö för våra barn där de får en möjlighet 
att hitta sin plats i en ny miljö.

Förskoleklassen ska vara en övergång för 
barnen mellan förskolan och grundskolan. Det 
är viktigt att förskoleklassen även i framtiden fyl-
ler den funktionen. Förskoleklassens pedagogik 
och dess arbetssätt ska innas kvar även i en 
obligatorisk förskoleklass. Även om alla lärare, 
föräldrar och politiker är överens om att försko-
leklassen fyller en oerhört viktig roll i utbild-
ningssystemet, blir den i dag ändå styvmoderligt 
behandlad. Det är något som sannolikt skulle 
förändras om den omfattades av skolplikten. 

Samverkan mellan förskoleklassen och 
grundskolan kommer också genom ett obligato-
riskt förskoleklassår att förstärkas. Arbetsvillko-
ren för olika lärargrupper behöver ses över och 
kunna förändras för att förskolklassåret ska ge 
den kontinuitet och röda tråd som behövs för 
att maximera elevernas lärande och utveckling.

Genom att lytta ne� skolplikten ett år åstad-
kommer vi också ett tydligare steg mot en i 
praktiken tioårig grundskola. Tanken på en 
tioårig grundskola har funnits med länge i 
debatten och har många fördelar. Man kan göra 
en parallell till hur det var när den nioåriga skol-
plikten infördes. Det är nu 50 år sedan, men för 
sin tid var detta ett mycket modernt förslag. Det 
byggde på en insikt om att framtiden kommer 
att ställa högre krav på kunskap och kreativitet. 
Den moderniteten ska vi fortsätta att eftersträva 
och en förlängning av skolplikten är ett förslag 
helt i linje med den ambitionen.

Det har också ett tydligt signalvärde för sam-
hället, och till kommunpolitiker och föräldrar. 
Vad är egentligen viktigare än att våra barn 
tidigt stimuleras att lära sig och utveckla sina 
färdigheter? Även om majoriteten av alla barn 
är inskrivna i förskoleklassen inns det fortfa-
randet kommuner där så många som var järde 
barn inte är det. Alla sexåringar bör ha rätt till 
den utbildning som ges i förskoleklassen. 

Såväl internationella som svenska under-
sökningar visar att barn som har gått i förskola 
lyckas bättre under hela sin skoltid, både när 
det gäller till exempel matematik, språk och so-
cial utveckling. En mer informell undervisning 
som ger mycket utrymme åt lek, kreativitet och 
samspel mellan barn anses vara mest gynnsam 
för att lägga grunden för fortsatt lärande. En 

C
ykeln behöver pengar, inte bara välvilliga 
ord. Efter många decennier där bilen do-
minerat tänkandet och pengarna, måste 

cykelinfrastrukturen snabbt rustas upp, för att 
ler ska välja cykel. Men dagens cykelvägnät är 
i regel osammanhängande, dåligt underhållna, 
farliga och utformade för långsam promenad-
cykling och inte utformade för arbetspendling. 
En kraftfull satsning måste därför till där staten 
bidrar till de kommunala cykelvägarna med en 
särskild pott av öronmärkta cykelpengar.

På senare tid har det skett en påtaglig 
 attitydförändring hos våra beslutsfattare i riks-
dag och regering. Cyklandet ska både öka och 
bli säkrare, särskilt när det gäller arbets- och 
skolpendling. Ett ökat resande med cykel bidrar 
till ett lertal viktiga samhällsmål som minskad 
miljöpåverkan, minskad trängsel och bättre 
folkhälsa. 

Men den svenska cykelinfrastrukturen är 
sorgligt eftersatt sedan många decennier. 
Budgeterade cykelpen gar försvinner ofta till bil-
vägar. Sverige ligger långt efter jämfört med län-
der som Tyskland, Danmark, Holland, Schweiz. 
Målet måste vara en säker cykelinfrastruktur i 
både städer och närliggande tätorter. Detta mål 
bör realiseras inom nästa planperiod.

Dä�fö� ä� den stö�sta utmaningen att få fram 
tillräckliga medel för en snabb utbyggnad och 
standardförbättring av cykelinfrastrukturen. 
Staten måste på ett eller annat sätt bidra till inf-
rastrukturen inom tätorter och mellan närlig-
gande tätorter. Det kan ske efter dansk modell 
med en cykelpott som förutsätter kommunal 
hälfteninansiering (eller någon annan kost-
nadsfördelning). Statsmakternas krav måste 
tydliggöras för Traikverket och länsstyrelserna, 
landsting med lera, om vilka medel som ska 
användas enbart för investeringar i cykelinf-
rastruktur, och hur detta skall redovisas så att 
dessa medel inte användas 
till något annat i slut-
ändan.

Vidare måste staten 
driva på planpro-
cessen, och utveckla 
ett nära samarbete 
med kommuner 
och regioner för 
att kartlägga be-
hoven, planlägga 
utbygganden och 
säkra inansie-
ringen. I det sam-
manhanget är 
det också viktigt 
att skapa bättre 
förutsättningar 
för cykelidrotten.

Slutligen måste 
standardkraven för 
dimensionering, 
beläggning, drift 
och underhåll höjas 
väsentligt. På dessa 
sätt kan vi uppnå viktiga 
samhällsmål som minskad 
miljöpåverkan, minskad 
trängsel och bättre folkhälsa.

Jan Carlson, ordförande Cykelfrämjandet.

Jahn Ekman, ordförande Svenska Cykelförbundet.

Klas Elm, ordförande Svensk Cykling.

Christian Fasth, ordförande Trampkraft.

Sven Hunhammar, klimatchef 

Naturskyddsföreningen.

Christian Juul, f d ordförande Cykelfrämjandet.

Krister Spolander, Trampkraft.

Såväl internationella 
som svenska under-
sökningar visar att 
barn som har gått 
i förskola lyckas 
bättre under hela sin 
skoltid, både när det 
gäller till exempel 
matematik, språk och 
social utveckling. 

En undervisning där det inns utrymme för lek, kreativitet och samspel lägger bästa 

grunden för fortsatt lärande, skriver artikelförfattarna.  Foto: janerik Henriksson/Scanpix

Tomas Tobé, (M), ordförande 

Utbildningsutskottet.

Eva-Lis Sirén, förbundsordförande 

Lärarförbundet

Traik.

”Cykelpott  
i stället för 
vackra ord”

obligatorisk förskoleklass är därför en viktig 
komponent för att ge alla barn större möjlig-
heter att lyckas i skolan. 

Att tidiga�elägga skolplikten skulle stärka 
likvärdigheten genom hela skolsystemet. Vi 
vet att länder som lyckas kombinera höga 
elevprestationer och en god likvärdighet satsar 
mycket på skolans tidigaste år. Finland är ett 
sådant exempel. Modern forskning visar hur 
viktigt barns tidiga lärande är. Om vissa barn 
inte stimuleras under den period i deras liv 
då de är som mest tillgängliga för ny kunskap 
så riskerar de att halka efter under resten av 
skolgången.

Inte minst handlar det om barnens språkut-
veckling. Om man halkar efter med språkut-
vecklingen tidigt riskerar man att få bära med 
sig den problematiken under en lång period, 
även om man får extra stöd. Förskoleklassens 
lärare är ofta särskilt utbildade för att främja 
elevernas språkutveckling. Kan lärare redan 
i förskoleklassen sätta in rätt åtgärder så är 
mycket vunnet senare i grundskolan. I anslut-
ning till förskoleklassen inns ofta också spe-
cialpedagogiska resurser som barnen inte får 
om de inte går där. Utmaningarna för skolan är 
många. Men klarar vi inte av att ge alla barnen 
en likvärdig start så har vi misslyckats redan 
innan vi sätter igång. Barnens oändliga krea-
tivitet och nyikenhet borde bättre tillvaratas 
och alla unga ska ha rätt till ett kvalitativ och 
genomtänkt pedagogiskt stöd.   


