Diskussionsstöd för boksamtal om
DE LÖNSAMMA

Boksamtal om “De lönsamma”
Hej!
Roligt att ni vill läsa vår bok om det världsunika svenska skolmarknadsexperimentet. I den här
korta handledningen vill vi lyfta fram några delar av boken som vi tror är extra intressanta för
politiskt engagerade läsare att samtala om.
Boken är skriven i två delar. Den första delen handlar om vad som utmärker den svenska marknadsskolan, hur den finansieras, hur det går till när Internationella Engelska Skolan (IES) etablerar sig och vilka ekonomiska konsekvenser det ger för den kommunala skolan. I den andra delen
resonerar vi om hur skolmarknaden påverkar lärares och rektorers arbetsvillkor och om hur
man skulle kunna styra skolan istället. Boken är inte tjock, så det går att samtala om hela vid ett
tillfälle men vill man dela upp diskussionen i två träffar är det rimligt att följa bokens indelning.
Självklart går det bra att välja och vraka bland frågorna. Det viktiga är att prata om de frågor ni
tycker är viktigast, inte om de vi tycker är viktigast.
Lycka till med diskussionerna!
Marcus Larsson och Åsa Plesner

Del 1
OECD:s utbildningsansvarige Andreas Schleicher tycker att den svenska skolan har blivit en
handelsplats och att lärare blivit mer av servicepersonal. I boken försöker vi att koppla hans uttalanden till konkreta formuleringar i kommuners budgetar där politiker ger uttryck för liknande
syn på skolan.

Delar du Andreas Schleichers och vår bild av vad som hänt med den svenska skolan eller är det en överdrivet negativ bild vi målar upp?
Regeringen Bildt bestämde att friskolor bara skulle få 85 % av kommunernas grundpeng per
elev. Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade igenom full grundpeng i slutet av 90-talet.
Regeringens utredare Björn Åstrand anser nu att ca 92 % är en lämplig summa.

Det är inte lätt att veta vad som är bäst, men vad tycker du själv är en rimlig grundpeng för friskolor?
Internationella Engelska Skolan växer så att det knakar.

Vad tror du är största orsakerna till att så många föräldrar vill sätta sina barn i IES skolor och varför är
kommunpolitiker beredda att subventionera IES etableringar med skattemedel?
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Enligt kommunpolitiker och enligt IES själva är de ett komplement till den kommunala skolan.
Inte en konkurrent. Vi menar att det inte kan finnas några komplement på en marknad där antalet kunder (barn!) är bestämt på förhand, bara konkurrens.

Vilka har rätt och varför? Kommunpolitiker eller tankesmedjan Balans?
Enligt skollagen har skolan ett kompensatoriskt uppdrag. Kommunerna ska styra resurser så
att skolor med många elever i behov av mycket hjälp får mest resurser. Ett problem är dock att
föräldrar till elever i behov av mindre resurser ofta är röststarka föräldrar, som politiker vill ha
en bra relation till. Det här är också föräldrar som är mer benägna att söka privata alternativ om
politiker omfördelar resurser från deras egna barn till andra. Vi menar att marknadsskolan på så
sätt gör det svårare för politiker att styra resurser dit de behövs mest.

Vad tycker du om den kompensatoriska skolan? Är det rätt att låta skolor med färre elever i behov av
hjälp finansiera skolor med fler elever i behov av hjälp? Hur ska man i så fall göra för att få föräldrar till
elever i mindre behov av hjälp att acceptera detta?
När friskolereformen klubbades fanns höga förväntningar på hur reformen skulle förbättra skolans kvalitet och skolans effektivitet. Genom konkurrens skulle skolor med olika huvudmän tävla om elever, vilket skulle locka dem att utveckla bättre men billigare arbetsmetoder. Vi tror inte
att det blivit så. Istället uppmuntrar konkurrens och vinstincitament aktiebolagsdrivna skolor
att locka till sig de lönsamma eleverna eftersom det är så man kan göra vinst på skolmarknaden,
genom att bidra till segregation. De som försvarar nuvarande styrning menar att det här inte är
ett bekymmer. Föräldrar som bryr sig om sina barn måste få välja bort kommunal skolor med
problem. Att företag gör vinst på det är nödvändigt för att de ska skapa nya skolor och ge möjlighet för fler att välja bort kommunala skolor.

Delar du vår bild av hur argumentationen om friskolereformen svängt från att skapa bra skolor för alla
till att skapa möjlighet att välja bort? Är det en möjlighet du tycker borde få finnas och växa i omfattning
eller är själva valmöjligheten rent av ett problem?

Del 2
Del två är kanske mer relevant att samtala om för dem som har egen erfarenhet av att jobba som
lärare, men några av de trender vi ser när vi granskar lärares arbetsvillkor tror vi kan vara av
intresse för alla som tycker att skolan är viktig.
”Högre kvalitetskrav” är ett vanligt svar från marknadsskolans förespråkare på frågan om hur
vi ska undvika betygsinflation och att vinstdrivande huvudmän inte ser till elevernas behov utan
lägger undan en för stor del till egen vinst. Samtidigt finns en strävan i samhället att minska
kontrollfokus i välfärden och istället styra med “tillit”. Vi tror att de här två sakerna är svåra att
genomföra samtidigt.
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Hur ser du på möjligheten att höga kvalitetskrav ska kunna reglera skolmarknaden utan att det leder till
att kraven på dokumentation och administration ökar? Håller du med om att det behövs mer tillit till de
anställda i välfärden eller tycker du att kontroll och inspektion är viktigare? Här finns inga rätta svar utan
bara olika åsikter, men samtala gärna om den “ryggen fri-kultur” vi menar uppkommit som konsekvens
av samhällets ökade kontroll av kvalitetskrav. Stämmer det? Är det i så fall ett problem?
I takt med att huvudmännens konkurrens om elever och om lärare hårdnat, tycker vi oss se att
öppenheten hos anställda i skolan minskat. När vi pratar med lärare och när vi läser verklighetsskildringar från lärare ser vi tydliga tecken på en tilltagande tystnadskultur i svensk förskola och
skola. Man törs eller vill helt enkelt inte berätta om brister i arbetsmiljön, eftersom man är rädd
för repressalier från arbetsgivaren eller rädd att elever ska sluta på skolan om man berättar. Färre
elever ger mindre intäkter, vilket drabbar lärarna själva.

Hur viktigt tycker du att det är med ett klimat där offentligt anställda kan säga vad de tycker på sociala
medier och i media? Borde samma skydd finnas för privata arbetsgivare som verkar i det offentliga? Om
du är politiker själv, hur känns det när medarbetare pratar illa om sin arbetsgivare? Är det sådant man
får acceptera i ett öppet samhälle eller är det något som med olika medel behöver stävjas med tanke på
den konkurrens nästan all offentlig verksamhet befinner sig i?
En stor majoritet av alla lärare är negativa till den svenska marknadsskolan och en majoritet av väljarna
är det med. Men bland politiker tycks intresset för förändringar inte vara lika stort. Varför tror du att det
är så?
Tonen i debatten om marknadsskolan har hårdnat. Ett argument som ibland lyfts från den försvarande sidan är att vi som kritiserar den svenska styrningen av skolan vill ha det som i Sovjetunionen. Att det är själva valfriheten vi är ute efter att ta bort. Men det finns såklart många
positioner mellan total valfrihet och ingen valfrihet alls. En sådan är att ersätta skolor efter hur
många klasser de har vilket skulle minska incitamentet att attrahera lönsamma elever. En annan
är att minska incitamentet för riskkapitalister att investeras i skolmarknaden genom att minska
friskolors skolpeng till 85 %. En tredje är att bara tillåta ideellt drivna huvudmän (stiftelser och
kooperativ) att driva skola. Alla de här alternativen innebär att valfriheten kommer att minska
men inte upphöra helt och att en del av de brister som lyfts i boken “De lönsamma” omhändertas.

Vilket sätt tycker du själv verkar rimligast? (Det går att ha andra positioner än de tre som nämns här)
När vi släppte boken i somras var det ganska tyst om marknadsskolan. Nu är läget ett helt annat.
Förutsatt att du själv vill ändra nuvarande styrning (det måste man inte vilja):

Vilken strategi tror du är bäst för de partier och organisationer som vill att Sverige ska lämna marknaden
som styrsystem för förskolan och skolan? Vilka möjligheter finns och vilka fällor behöver vi (om du anser
dig vara en del av “vi”) undvika att gå i? Helt enkelt: vilken är den bästa vägen till ett riksdagsbeslut i
frågan?
4

Stötta tankesmedjan Balans
Tack för att du läst och tack för att du varit med och diskuterat. Om du vill framföra beröm,
kritik eller har frågor: tveka inte att maila oss på smedjan@tankesmedjanbalans.se
Vi är en crowdfundad tankesmedja, utan någon större organisations muskler. Vill du hjälpa oss
att fortsätta vår verksamhet kan du till exempel:
•
•
•

•
•

Följa oss på Facebook eller Twitter och dela våra blogginlägg där. Du hittar oss genom att
söka på ”tankesmedjan Balans” eller @tsbalans.
Bli månadsgivare av 20 kr i månaden (eller mer) på:
www.tankesmedjanbalans.se/stotta
Tipsa oss om när det händer märkliga saker i din kommun, region eller myndighet. Skicka
meddelande till oss på Facebook eller Twitter, eller mejla:
smedjan@tankesmedjanbalans.se
Boka oss som utbildare i din fackförening, ditt parti eller din arbetsplats.
Ge ditt exemplar av De lönsamma vidare till någon som inte redan läst den.
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