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Skolan ska vara likvärdig. De senaste decenniernas skolreformer har fört 
oss allt längre bort från målet en likvärdig skola. Kunskapsskillnaderna 
och segregationen har ökat. Allt för många elever lämnar grundskolan 
respektive gymnasiet utan fullständiga betyg. Utvecklingen måste 
vändas. 
 
Vänsterpartiet gör därför i sin budget en storsatsning på högre kvalitet 
och bättre kunskap i skolan. Det är dags att på allvar ta itu med skolans 
problem. De lärare som finns gör ett avgörande vikigt arbete. De behöver 
fler kollegor. Vänsterpartiet satsar därför 3 miljarder kronor på riktade 
statsbidrag för ökad lärartäthet och 1 miljard riktad till de skolor som har 
de största behoven.  
 
6.000 fler lärare 

Vi satsar 1 miljard 2013, 2 miljarder 2014 och 3 miljarder 2015 på 
riktade statsbidrag till personalförstärkningar inom grundskolan. 
Satsningen ger 2 000 fler lärare 2013, 4.000 fler lärare 2014 och 6.000 
fler lärare 2015.  
 
Medlen får endast användas för att anställa utbildade lärare. Skolor som 
uppfyller normen 9,1 lärare per 100 elever kan ej beviljas statsbidraget. 
Utformningen följer de tidigare så kallade Wärnerson-pengarna från 
slutet av 1990-talet med den skillnaden att de endast får användas för att 
anställa utbildade lärare. 
 
   2013  2014  2015 

Antal lärare:   2.000  4.000  6.000 
Kostnad:  1 miljard  2 miljarder 3 miljarder 
 
Riktat stöd till de skolor som har störst behov 

Vi satsar som ett komplement till satsningen på fler lärare 1 miljard 
årligen på öronmärkta statsbidrag riktade till de skolor och elever som 
har de största behoven av mer resurser för att kunna nå målen. 
 
Kommunerna kan söka pengarna från Skolverket. De ska användas för 
att minska kunskapsskillnader och bristande likvärdighet. Åtgärderna 
som denna riktade miljard ska användas till handlar bl.a. om att anställa 
fler lärare, men även annan typ av stöd kan bli aktuell om det bidrar till 
elevernas lärande och förbättrar deras möjligheter att nå kunskapskraven. 
För att pengarna verkligen ska få avsedd effekt ska Skolverket också 
utvärdera hur pengarna används och vilka resultat som uppnås med hjälp 
av dem. 
 
  2013  2014  2015 

Kostnad:  1 miljard 1 miljard 1 miljarder 

 
 

Totala kostnader för hela förslaget 

 

2013  2014  2015 

Totalt:   2 miljard 3 miljard 4 miljarder 

 
 
 
 


