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Liberalerna: 2 miljarder för mer skola  
I en liberal kunskapsskola ökar barnens möjligheter och livschanser. För att bli en skola i 

världsklass behövs skickliga välutbildade lärare. För att kunskapsresultaten ska fortsätta att höjas 

och fler elever lära sig mer behövs satsningar på skolan, fler utbildade och behöriga lärare och mer 

tid för lärande. I spåren av Coronakrisen behövs också fler möjligheter till vidareutbildning och 

omställning.  

Liberalerna kan idag presentera över 2 miljarder i satsningar på skolan i höstens budget. Vi 

prioriterar mer tid i skolan genom utökad undervisningstid och mer lovskola och läxhjälp. 

Skolinspektionen får mer resurser för att granska religiösa friskolor och ett paket med flertalet 

åtgärder vidtas för att minska lärarbristen.   

MER KUNSKAP 

Skolsatsning. Miljardsatsning på skolan som bland annat ska gå till ökad undervisningstid, mer 

läxhjälp och bättre arbetsmiljö för lärare. (2021: 1000) 

Lovskola och läxhjälp. Förstärkning av bidrag till läxhjälp och lovskola till följd av Corona.  

(2021: 170, 2022: 100, 2023: 100)  

Entreprenörskap i skolväsendet. Finansiering av organisationer riktade till grund- och 

gymnasieskolan. (2021: 18, 2022: 18, 2023: 18) 

Fler ska klara gymnasieskolan (projektmedel till SKR). Stöd till huvudmän för att öka andelen 

unga med fullföljd gymnasieutbildning (2021: 8, 2022: 8) 

 

MER KONTROLLER  

Förstärkning av Skolinspektionen. För ökade inspektioner t ex i konfessionella skolor. (2021: 20, 

2022: 20, 2023: 20) 

 

MER STUDENTER 

Satsning på behörighetsgivande utbildning (basår). Satsningen på basår förlängs. (2022: 140) 

Livslångt lärande. Särskilda medel för vidareutbildning och omställning. (2021: 260) 

MER LÄRARE 

Fler studenter på yrkeslärarutbildningen. Satsning för fler yrkeslärare som kan ge möjlighet till 

yrkeserfarna personer från industri eller hotell och restaurang att skola om sig till yrkeslärare. 

(2021: 17, 2022: 26, 2023: 26) 



 

 

 

 

 

Förlängd satsning på forskar-KPU. Satsningen innebär att disputerade forskare inom MA, NA 

och teknik kan läsa in KPU på ett år med högre studietakt och samtidigt få ett utbildningsbidrag om 

25 000/mån.  (2021: 7, 2022; 23, 2023: 23)  

Förlängd satsning på validering inom KPU. Detta möjliggör för fler att omskola sig till lärare på 

kortare tid. (2021: 14) 

Förstärkt satsning på Vidareutbildning av obehöriga lärare och förskolelärare. Medel tillförs 

för att möjliggöra att fler kan läsa VAL och på så sätt nå behörighet som lärare. (2021: 22, 2022: 

22, 2023: 22) 

Professionsprogram för lärare. Fortsatt utveckling av professionsprogrammen. (2021: 42, 2022: 

102, 2023: 181) 

Fler studenter på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Bättre möjligheter till 

omställning till läraryrket. (2021: 47, 2022: 70, 2023: 70) 

 

 

 


