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Världens bästa skola,  
varje dag för varje elev
Stämmer rubrikerna under våren 2013 finns det stor anledning till oro kring skolväsendet i Sve-
rige. Listor, rankingar, politiker, debattörer och journalister vill väcka uppmärksamhet om att den 
svenska skolan inte befinner sig där den vill vara och ska finnas. Att gå i skolan är ett minne som 
lever med oss hela livet. Alla har en åsikt och en insikt. Oavsett vilket perspektiv som används går 
det alltid att göra skolan bättre.
 
De senaste åren har HRM Affärsutveckling haft många upp-
drag inom skolområdet. Olika typer av frågeställningar som 
har krävt olika former av kompetenser. Därför sitter vi i en 
unik sits att samla ett team av konsulter med stor erfarenhet 
av skolväsendets olika funktioner och nivåer. Tillsammans har 
vi utvecklat ett koncept vi kallar för ”Världens Bästa Skola” - 
eller VBS. Erfarenheterna ger verktygen och insikten, men en-
gagemanget kommer från att alla involverade ser skolfrågorna 
som den viktigaste samhällsfunktionen vi har. Egna upplevel-
ser som elev, lärare, förälder och morförälder kombinerat med 
många års egen erfarenhet har bidragit till att utveckla VBS.
 
Mellan ledning och rektor, mellan IT-systemet och resultat, 
alla delar bidrar till ett resultat för skolan. Strukturer som för-
litar sig på ett stödsystem kan förbättras genom att förbättra 
stödsystemet i sig självt. Från förskola till gymnasium finns det möjlighet att öka potentialen hos 
varje elev och arbeta för ett alltid förbättrande kvalitetssystem. För att vi ska få världens bästa 
skola, varje dag för varje elev.
 
I det här numret berättar några av våra kunder och partners om sin syn på skolan och förbätt-
ringspotentialen. Agneta Jörbeck var med och implementerade VBS i en grundskola i Nacka. 
Birgitta Petterson är nytillträdd Utbildningsdirektör i Uppsala och resonerar kring hur man håller 
ihop hela kedjan, från förskola till universitet. I Södertälje visar fastighetsbolaget Telge Hovsjö 
på hur även företag kan bidra med utbildning och engagemang som ger vinst på lång sikt. Vi bad 
också några elever berätta hur de själva ser på skolan.

Med önskan om en trevlig läsning!

Angela Rossi, VD, HRM Affärsutveckling AB

Angela Rossi, VD
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Minifakta

› Namn: Patrik Derk

› Ålder: 47

› Befattning: VD Telge Hovsjö

› Bäst med mitt jobb: Skapandet.

› Tips till studenter: Äts inte upp av mås-
ten. Driv två spår, ett med utveckling och 
ett med det som måste göras.
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Bostadsbolag med  
uppdrag att förändra

Byggbolaget Telge Hovsjö använder resurser för fastighetsrenovering till att  
bygga upp områdets sociala kapital genom projekt med ungdomar.

Förorten Hovsjö utanför Södertälje byggdes på 70-talet enligt miljon-
programmets idéer om förnuft, funktion och bostäder åt alla.  Hovsjö 
har präglats av hög arbetslöshet, låg status och en relativt hög utflytt-
ning under många år.

Patrik Derk är VD i det kommunala bostadsbolaget Telge Hovsjö 
som äger ca 1700 bostäder i Hovsjö. Enligt ägardirektiven ska man i 
nära samarbete med boende, skola och andra intressenter inte enbart 
förvalta bostadsbeståndet utan också bidra till områdets sociala 
utveckling. Patrik Derk har tidigare arbetat som lärare och rektor i 
Ronnaskolan där han med framgång varit med och vänt en negativ 
utveckling till något nytt och bättre.

– Metodiken är densamma här, jag fortsätter i mångt och mycket 
att bedriva skola! Vi har bestämt oss för att bryta mönstret och utan-
förskapet. Tillsammans med Hovsjöborna ska vi skapa en positiv 
anda i området och framtidstro bland de boende. 

Patrik berättar hur man använder resurser för fastighetsreno-
vering till att bygga upp områdets sociala kapital, bland annat genom 
projektet Hovsjöbyggarna.

– Ett antal boende får en byggutbildning enligt branschreglerna. 
Från början så stod vi för allt för att kunna komma igång, men på 
senare år har vi fått våra ramavtalspartners i byggbranschen att vilja 
vara med och anställa de som utbildas och Arbetsförmedlingen att 
finansiera, mot att de får fler jobb från oss. Vi använder våra lägenhe-
ter som utbildningsmaterial där vi renoverar badrum för samma 
peng eller lite lägre jämfört med att anlita en entreprenör, och vi får 
ut mer värden i form av att boende får en utbildning.

I en rapport om projektet redovisar man att de 9 individer som tack 

vare satsningen gått från utanförskap till egen försörjning innebär 
en socioekonomisk vinst på 72 miljoner kronor under en femtonårs-
period. Det lyckade resultatet med Hovsjöbyggarna har lett till att 
man initierat bland annat snickarutbildningar och vårdutbildningar, 
projekt som nu drivs av kommunen.

 Ytterligare ett led i att bidra till området socialt är projektet Hov-
sjösommar som nu är inne på sitt sjätte år. 150 ungdomar får under 
sommaren jobba med att bygga om sitt område.

– De får handgripligen göra området bättre genom att göra det jobb 
som entreprenörer annars skulle ha gjort. För några år sedan var 
många på väg att flytta härifrån. Men när man sommar efter sommar 
ser ungdomar som springer omkring och gör det finare, så är det klart 
att det skapar trygghet och stolthet!

Mycket av arbetet har handlat om att få in en ledarskapsfilosofi 
hos ungdomarna i området. För många är sommarjobbet deras första 
introduktion till ett riktigt jobb.

– Om jag som rektor får barnen att lära sig det de ska och de trivs i 
skolan så har jag nöjda kunder, alltså föräldrarna. Det är samma sak 
här. Vi når föräldrar som kanske har gett upp hoppet om ett arbete. 
När deras barn kommer hem trötta och lyckliga efter att ha varit med 
och byggt om Hovsjö… då händer det något!

Patrik trycker dock på att det samtidigt måste vara en affär som är 
fastighetsekonomiskt lönsamt, och det menar han att det är.

– För vad är vårt fastighetsbestånd i Hovsjö värt när ungdomar 
kastar sten på bussar, när det är otryggt och folk vill flytta härifrån? 
Nu trivs människor, parken är fin, de boende vill bo kvar och mark-
priserna stiger. Det finns en enorm potential i det.
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”Därför är skolan samhällets 
viktigaste fråga”

Med ökad måluppfyllelse, en förändrad lärarroll och tydliga  
uppföljningssystem ska Uppsala höja nivån på sin gymnasieskola.

Att vara ansvarig för utbildning i kommunen med landets högsta 
utbildningsnivå och lägsta arbetslöshet kan ju låta som en räkmacka, 
men riktigt så enkelt var det inte erfor Birgitta Pettersson när hon i 
vintras tillträdde som Utbildningsdirektör i Uppsala. Det visade sig 
att gymnasieskolan låg i bottenskiktet i SKL:s skolranking av lan-
dets kommuner.

– Kommunen har satt upp målet att vara en av de 20 % bästa, och 
så är man på plats 284 av totalt 290 kommuner, säger Birgitta Pet-
tersson. Där har vi ett enormt jobb att göra.  

Hon identifierade snabbt ett viktigt begrepp att arbeta med: Ökad 
måluppfyllelse.

– Jag tror att vägen till framgång är fokus på måluppfyllelse. Sko-
lan har otroligt många uppdrag, alla vill att allting ska fixas i skolan. 
Eleverna är för tjocka, de röker, de mår dåligt. Allt det tar kraft ifrån 
skolans huvuduppdrag. Istället måste vi fokusera på tydliga mål för 
varje elev. Vi vet att ungdomar som inte har slutbetyg från gymna-
siet är mycket mer frekventa hos sjukvården. De är oftare arbetslösa 
eller uppbär bidrag av något slag. Ungdomar som inte klarar sin skol-
gång är ett trauma för individen. Våra ungdomar är också garanten 
för landets välfärd och framtida tillväxt och därför är skolan sam-
hällets viktigaste fråga.

Birgitta tackade ja till uppdraget för att få chansen att jobba med 
hela kedjan, från 0 till 19 år.

– Det innebär att jag kan tänka på hur vi kan dra vinster av hela 
systemet, alltså säkerställa alla övergångar från förskola till skola, 
från grundskola till gymnasieskola.

Hon ser det som i ett företag där varje avdelning och varje medar-

betare tar ansvar för sin leverans.
– Målet för grundskolan är att man ska ha betyg i samtliga ämnen 

i årskurs nio. Men om vi enbart kommunicerar det, så är det bara 
läraren i årskurs nio som tar det på fullaste allvar. Med ökad mål-
uppfyllelse tittar vi på resultat i varje stadium, sätter mål och följer 
upp, och då blir alla lärare i systemet berörda.

Birgitta tror också att man måste förändra lärarrollen så att den 
möter framtiden.

– Lärarrollen måste vila mer på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet.  Skolan måste ta tillvara den forskning som finns och vara 
aktiv i forskningen så att man vet varför det blir som det blir i skolan.

Med beprövad erfarenhet menar Birgitta att lärarna måste sam-
verka för att tillsammans prova vilka metoder som är mest lycko-
samma för skolans förutsättningar.

– Vi hör ständigt att lärarna är väldigt arbetstyngda. Jag tror vi 
måste få dem att dela med sig av förarbete och undervisningsmaterial.

Det kräver att man organiserar skolan så att den möjliggör det 
kollektiva lärandet.

– Vi kan till exempel schemalägga planeringstid med kollegor och 
underlätta digitalisering av lektionsmaterial så att fler lärare kan ta 
del av det.

Birgitta menar att hennes främsta uppgift är att skapa goda förut-
sättningar för rektorerna att höja nivån i sina skolor.

– Vi måste göra dem kunniga om vad vi vill, så att de i sin tur kan 
kommunicera måluppfyllelsen. Bland annat underlättar vi genom att 
skapa IT- och uppföljningssystem där rektor i princip kan trycka på 
en knapp och få fram aktuella resultat direkt.

En kundtidning från HRM Affärsutveckling |  RELATION |        № 10 
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Minifakta

› Namn: Birgitta Pettersson

› Ålder: 52

› Befattning: Utbildningsdirektör Uppsala 
kommun.

› Bäst med mitt jobb: Att få jobba med 
samhällets viktigaste fråga.
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William George går i åttonde klass i Lina grundskola i Södertälje. Han 
tycker att skolan är som roligast när han känner att han har gjort bra i 
från sig och får bra betyg för det.

Vad är viktigt att lära sig i skolan?
– Allt egentligen, bortsätt från riktigt svår matte, det känner jag att 
jag aldrig kommer att få användning av. Jag tycker också att vissa 
ämnen är onödiga, som musik, hemkunskap, slöjd och idrott. Man 
borde kunna få välja om man vill ha dem eller inte.
När lär du dig mycket?
– När jag har arbetat med ett arbete länge, då förstår jag det bättre och 
då glömmer jag inte heller så lätt. Det är också viktigt att läraren har 
mycket genomgångar. Jag lär mig bäst när läraren går igenom allt på 
tavlan steg för steg. Jag tycker det är skolans skyldighet att gå igenom 
på tavlan. Det borde de göra om vi vill det, för det underlättar för mig.
Hur är en bra lärare?
– En bra lärare ger oss mer frihet. Till exempel kan de låta oss sluta 
tidigare om vi inte har så mycket att göra. De kan också ge oss frihet i 
hur vi gör arbeten. Vi fick en uppgift om Amerikanska revolutionen i 
SO för ett tag sen. Jag gjorde ett arbete om Boston Teaparty utifrån 
dataspelet Assassins Creed III, som utspelar sig under Amerikanska 
frihetskriget. Jag filmade när jag spelade och sedan klippte jag ihop 
det till en video.
Vad är bäst med skolan?
– När man ser hur mycket man har utvecklats. Det är roligt att se 
när man går från noll till mycket högre. Däremot är det tråkigt när 
det inte händer något.
Vad tycker du om läxor?
– Ibland har vi inga läxor alls, och ibland kommer alla samtidigt. Sär-
skilt inför loven eller i slutet av terminen. Jag tror däremot att vi skulle 
lära oss lika mycket utan läxor, så länge lärarna går igenom allting.

Sandra hon kom till Sverige när hon var nio år och gick ett år i en
förberedelseklass. Sandra tycker det roligaste med skolan är att få
bra betyg i slutet på terminen, efter att hon kämpat och ansträngt sig.

Finns det något läraren kan göra för att du ska bli ännu bättre i skolan?
– Ja det är klart, de skulle kunna informera lite mer för att man ska veta 
vad som krävs för ett högt betyg. Vissa lärare kräver att man själv ska 
improvisera och komma på vad man behöver göra. Förra veckan gjorde 
jag en uppgift i franska och kom själv på att jag skulle läsa upp den med 
modulation inför klassen. Det gjorde att jag fick A, och resten av klassen 
blev upprörda för att läraren inte informerat om det.
Vad är viktigt att eleverna lär sig?
– Det är viktigt att lära sig detaljer som årtal och viktiga händelser, det 
underlättar om man ska plugga vidare om samma saker. Men också att 
lära sig var man kan hitta information och fakta i framtiden.
När lär du dig bäst?
– Inte inför prov i alla fall! Jag lär mig bättre när jag gör egna arbeten och 
får söka och hitta fakta själv, för då kan jag också komma på egna idéer 
och tänka själv och komma fram till olika resultat. Då fastnar det bäst.
Hur ska läraren göra för att du ska lära dig?
– När läraren går igenom på tavlan kan man alltid fråga om man inte 
förstår, det kan man inte göra om man till exempel tittar på en lektion 
på internet. En bra lärare kan inte vara bäst på alla saker, men det är 
viktigt att läraren gör lektionen rolig så att man vill gå dit. På de lärar-
nas lektioner kommer även de som brukar skolka på andras lektioner 
för att arbeta.
Vad tycker du om att få betyg tidigt?
– Jag tycker det är bra, för om jag får ett dåligt betyg i sexan så har jag 
stor chans att kunna utveckla mig till slutet av nian, annars hinner jag 
kanske inte förbättra betyget tillräckligt mycket. Men samtidigt blir det 
stressigare för eleverna som går i sexan att alltid tänka på betygen.

”Jag gjorde ett arbete i SO utifrån 
dataspelet Assassins Creed”

William George, 14 år, Södertälje Sandra Kalian, 14 år, Södertälje

”Lärarna bör informera mer om
vad som krävs för höga betyg"
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Filippa Östling bor i Bromma och går första året på Ekonomiprogram-
met. Hon valde Bromma Gymnasium för att hon hade hört gott om 
det från andra och hennes storasyster trivdes när hon gick där.

Är det viktigt att ha roligt i skolan?
– Ja! Det måste vara roligt för att man ska orka ta sig dit på morg-
narna. Lärarna kan också hjälpa till och göra det roligare genom att 
till exempel hålla spännande lektioner där de varierar sig och låter 
det hända mer saker.
När lär du dig bäst?
– När läraren använder Powerpoint och förklarar samtidigt. Det är 
viktigt att läraren pratar till varje elev och försöker få kontakt med 
eleven. Många lärare går igenom hastigt, och då hinner man inte all-
tid med. Grupparbeten är också bra för att lära sig bättre.
Vad kan läraren göra?
– Det viktigaste är att ha tid för eleven och vara uppmärksam på 
varje elevs behov. Jag tror att
en bra lärare sätter sig in i och förstår vilka svårigheter varje elev 
har, för att på så sätt kunna underlätta och ge rätt underlag.
Vad tycker du är skolans ansvar?
– Skolan borde till exempel undervisa oss om konsekvenser. Men 
samtidigt ligger mycket ansvar för det på föräldrarna och på oss 
själva. Skolan ska också se till att det finns resurser så att alla kan 
klara av sin skolgång.
Vad är viktigt att lära sig?
– Grundämnena är viktiga och kunskap om samhället, hur vi påver-
kar och påverkas av samhället.
Vad är viktigt att ha med sig till arbetslivet?
– Lite kunskap om allting, en allmänbildning helt enkelt. Det är 
också viktigt att ha fått med sig rätt perspektiv, och känna till hur 
det ser ut och fungerar i arbetslivet.

Vera går Vård- och omsorgsprogrammet på Thorildsplans Gymnasium 
i Stockholm. Hon tycker att ju roligare lektionen blir, desto lättare är 
det att lära sig.

Vad är roligast i skolan?
– Jag tycker det är roligt när man förstår. När man är på roliga lek-
tioner förstår man automatiskt mycket bättre, det blir lättare att 
lyssna och prata och vara aktiv i klassen när det är kul.
Vad kan skolan göra för att underlätta lärandet?
– Det handlar framför allt om lärarna. För att skolan ska vara bra 
måste lärarna vara engagerade i det de gör, och tycka att det är kul 
att lära ut för sina elever. En annan viktig sak är att det måste vara 
en trygg och bra miljö i skolan så att man inte behöver vara orolig.
När lär du dig bäst?
– Jag går en vård- och omsorgslinje, och det bästa är att få göra prak-
tiska saker. Först går vi igenom teorin, och sedan får vi använda det 
vi lärt oss praktiskt och utföra det. Det är ett bra sätt att lära sig det 
mesta, tycker jag! Nyligen hade vi en lektion om hur man skulle lära 
sig olika lyfttekniker inom vården, och vi fick prova på och då för-
stod man verkligen varför man gör som man gör.
Hur tänkte du när du valde linje och skola?
– Jag har alltid gillat att ta hand om människor och vill bli sjukskö-
terska, så Vård- och omsorgsprogrammet verkade vara en bra utbild-
ning för det. Det var bara den här skolan som hade det här 
programmet i Stockholm.
Vad tycker du är viktigt att elever lär sig i skolan?
– Alla ämnen är viktiga och behövs i yrkeslivet. Men det är också 
viktigt att lära sig hur man löser problem. Om man ska jobba i en 
affär längre fram, då är det viktigt att själv kunna lösa problem som 
kan uppstå till exempel med kunder.

Filippa Östling, 16 år, BrommaVera Schröder, 17 år, Bromma

”Det måste vara roligt i skolan””Det bästa är att få göra 
praktiska saker”
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Kommunen måste erbjuda rektorerna ett 
kvalitativt verksamhetsstöd

Agneta Jörbeck var tidigare verksamhetschef i Nacka där hon utvecklade ett nytt 
verksamhetsstöd. Nu lanserar HRM konceptet som en del av sin verksamhet.

När Agneta Jörbeck arbetade i Nacka hade hon 38 rektorer och försko-
lechefer under sig. Redan då decentraliserades befogenhet och ansvar 
så långt som möjligt ut i organisationen. När den nya skollagen kom 
2010 fastslog den ännu tydligare än tidigare att rektorn och förskole-
chefen har ansvar för skolans resultat, elever, personal, kvalitetsarbete, 
uppföljning av resultaten och utveckling.

– Numera ska alla leva efter det. Men för att förverkliga den själv-
ständiga rektorn/förskolechefen som har allt ansvar så måste kom-
munen bli bättre på uppföljningssystem. Inom ramarna för vad som 
förväntas av rektor måste det finnas ett tydligt handlingsutrymme, 
men också möjlighet att följa upp och utvärdera verksamheten.

Agneta menar att ett uppföljningssystem är avgörande för att ha 
koll på verksamheten och veta vilka resurser som behövs.

– En viktig del i "Världens Bästa Skola" är fokus på resultatstyrning 
– hur styr vi för att få bättre resultat? Kommunen måste följa upp 
vad man får för pengarna och hur de ska fördelas, och därmed måste 
man ha nyckeltal att följa upp. Det viktigaste i skolan är huvudpro-
cessen: elevernas lärande. Förvaltningen måste fungera som en 
stödjande del till att huvudprocessen når ett bra resultat. Detta sker 
genom ett kvalitativt och professionellt administrativt stöd från 
förvaltningen till rektorerna och förskolecheferna.

– För en rektor kan inte både vara ekonom, marknadsförare och HR-
specialist samtidigt. När många funktioner samlas i en och samma roll 
är det viktigt att stödprocesserna främjar ett lokalt kvalitetsarbete och 

strävar mot förbättringar. Grunden för att vända skolans resultat är 
att lyckas med det systematiska kvalitetsarbetet i alla led. Först när vi 
vet var det går snett, kan vi också sätta in rätt insatser. Att arbeta med 
”brandkårsutryckningar" är inte hållbart i längden.

Agneta pekar på att de flesta företag har experter för att hantera 
olika specialistområden. Men det blir alldeles för dyrt att sätta 
experter på varje skola, istället bygger man upp ett smidigt verk-
samhetsstöd i kommunen som stärker den administrativa processen 
på skolan, både genom ett personligt stöd och med IT-teknik.

– I jämförelse med den traditionella förvaltningens stuprör så kan 
verksamhetsstödet jämföras med en spindelväv. Verksamhetsstödet 
fångar upp alla frågor och behov som rektorerna och förskoleche-
ferna har och ger stöd till befogenheter och ansvar!

Hon menar att man idag tynger rektorerna med väldigt många 
administrativa problem och därmed hinner inte rektorerna vara 
pedagogiska ledare för den lärande processen.

– För att nå framgång måste alla delar i kommunen organiseras och 
synkroniseras utifrån ett system av kärnprocess och stödprocess.

I ett team av konsulter arbetar Agneta idag med att utveckla kon-
ceptet till att bli applicerbart på vilken kommun som helst.

– Utifrån det helhetsansvar som skolledare har idag behövs ett 
effektivt specialiststöd. Det här stödet blir en framgångsfaktor för 
både skolorna och förskolorna.

Minifakta

› Namn: Agneta Jörbeck 

› Ålder: 68

› Befattning: Konsult

› Bäst med mitt jobb: Att gå in i en ny kon-
text och tillsammans bena upp problem 
och hitta en lösning.

› Tips till andra inom utbildningsbranschen: 
Sätt elevens resultat i fokus.
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Inför ämnet ”Framtidens skola?” förväntar sig nog läsaren något 
”visionärt”. Men som förre statsministern Ingvar Carlsson yttrade: 
”Den som tycker sig sakna visioner, bör nog gå till sin ögonläkare!”

Senare års forskning om skola och lärande har i själva verket 
bekräftat visdomen av de sunda instinkterna hos de flesta föräldrar: 
Skolan ska vara en arbetsplats där det råder ordning, arbetsdisciplin 
och tydlig målinriktning. En bra skola förutsätter en ledare, i Sverige 
benämnd rektor, som har handlingsutrymme och som samlar alla 
vuxna i skolan till att gå i samma riktning, däribland att lektioner 
börjar i tid och att störning av lektioner inte accepteras. Denne rek-
tor måste kunna rekrytera duktiga och engagerade lärare, vilket för-
utsätter att en stor andel av de mest begåvade i varje generation 
satsar på lärarbanan. Lärarna behöver också ”coachas” av mer 
erfarna kollegor, få reaktioner och råd i konstruktiv anda. Dessa tre 
faktorer – starka ledare som förmår säkra skolan som arbetsplats, 
bra lärare, utveckling i arbetet som lärare – är kvintessensen av vad 
som framträder ur McKinseys världsomspännande studier liksom 
annan forskning om vad som gör bra skolor.

Den nya, superspännande biologiska forskningen om lärande 
förstärker slutsatserna. Grundläggande begrepp och färdigheter – 
som att räkna, läsa och skriva – måste tränas tidigt och nötas in 
grundligt. Först då kan de förflyttas till hjärnans regioner för auto-
matiskt kunnande, så att arbetsminnet kan frigöras för högre 
nivåer av tänkande.

Effektivt lärande kräver vidare fokus. Lärande upphör om lektioner 
hela tiden störs av elever som kommer sent, av dörrar som smäller, av 
musikspelare som slår av och på, av oro i klassrummet, av att elever 
talar i munnen på varandra. Förmågan till lärande upphör också om 
en elev är rädd för att utsättas för mobbning under rasten. Hela krop-
pen mobiliseras då till försvar mot en fara. Allt annat slås av.

Den svenska skolans grundproblem alltsedan symbolåret 1968 
när studentexamen och därmed en stor del av kontrollen avskaffa-
des, är att basalt sunt förnuft om skolan som arbetsplats har varit 
tabu hos skolmyndigheter och på lärarutbildningar. Även rektorer 
som vill vara tydliga i sitt ledarskap har därför haft svårt att samla 
alla vuxna i skolan till att gå i samma riktning. Flummarna, som 
tror sig vara välvilliga men i själva verket förstör förutsättningarna 
för generationer, har varit för många. Detta är den avgörande skill-
naden mellan Sverige och Finland. Finland hoppade över 1968. Sverige 
anammade 1968 med hull och hår.

Oron i många av de svenska klassrummen har sedan gjort att ung-
domar avskräckts från läraryrket. Det första krav en nyutbildad har 
rätt att ställa är rätten att få utöva sitt yrke. Den rätten har länge 
berövats många nya lärare i Sverige och lärarutbildningarna har inte 
gett dem någon träning i vad som på engelska kallas ”classroom 
management”. Därför har det första mötet med verkligheten alltför 
ofta blivit en avskräckande chock.

Sverige måste tillbaka till de grundläggande sanningarna, men det 
kan inte ske via direktiv från statliga myndigheter som själva är djupt 

präglade av 68-attityderna. Skolor kan inte detaljstyras av staten. Vi 
behöver Jan Björklunds syn på skolan som arbetsplats, men utan 
hans centraldirigering av lärarlegitimationer, och dylikt, samt över-
tro på skolmyndigheter. Friskolor kan ge väsentliga bidrag (Inter-
nationella Engelska Skolan har till exempel rekryterat 100-tals 
kanadensiska lärare, världens bästa, till sina skolor i Sverige), men de 
måste få ha en frihetsgrad.

Två frågor bör föranleda ytterligare reflektion:
Den ena är risken för överutbildning. Att tvinga alla att sitta vid 

en skolbänk i 12-13 år och sedan ändå inte få jobb förrän vid 25 års 
ålder eller senare, är inte klokt. Mycket av skolning och träning 
måste ske via relationen mästare - lärling i arbetslivet. Att uppskjuta 
denna träning till så sena åldrar som sker i Sverige i dag är inte kon-
struktivt. Det är också bekymmersamt om ungdomar förskjuter 
yrkesområden där det kommer att finnas stora behov för kommande 
år, som åldringsvård och hantverksyrken. Vi kan inte ha ett sam-
hälle där alla försöker bli journalister och ”kulturvetare”.

Den andra är tendensen hos alltför många, även begåvade, ungdo-
mar att välja bort teknik och naturvetenskap. Ingenjörskunnande, 
på varierande nivåer, har varit ett styrkebälte för Sveriges ekono-
miska utveckling. Behoven förblir stora, samtidigt som utmaning-
arna till innovationer för att lösa viktiga samhällsproblem är oerhört 
spännande. Något radikalt behöver göras för att väcka lust till natur-
vetenskap och teknik i tidig ålder. Lärarna igen?

Varför inte ge livserfarna tekniker och naturvetare möjligheten 
att gå in i skolan, utan ”lärarlegitimation” men efter kortare intro-
duktionskurser. De kan dra med sig unga med sin entusiasm och 
sina vidare vyer. Det finns många i medelåldern som skulle känna 
det ytterst meningsfullt att göra den insatsen för nya generationer – 
och för Sverige.  

Hans Bergström 
Tidigare chefredaktör för Dagens Nyheter, docent, ledamot i 

Ingenjörsvetenskapsakademien liksom i regeringens Globaliserings-
råd, initiativtagare till Forska! Sverige.

Krönikan – av Hans Bergström

I framtidens skola  
är sunt förnuft  
inte tabu
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Höstens mingel 

går av stapeln den 

10 oktober

- skriv in i almanackan 

redan nu.

Vi önskar alla våra kunder  
och partners en riktigt  

skön sommar!

HRM:s numera traditionsenliga vårmingel hölls 
i år den 15 maj och lockade många kunder och 
partners. Det bjöds på en läcker vårbuffé, skön 
musik och vinprovning från Magnusson Fine 
Wine. Fotograferna Julia Norlander, Mathias 
Cederholm och Malin Wååk ställde ut sina verk 
i lokalerna för kvällen. Tack till alla härliga kun-
der, partners, kollegor och vänner som kom och 
bidrog till en lyckad kväll!

Ett team med konsulter från HRM har med hjälp 
av sin långa operativa erfarenhet från olika delar 
av skolsystemet tillsammans arbetat fram ett 
koncept. Vi kallar det "Världens Bästa Skola", eller 
VBS. Gedigen erfarenhet, nytänkande och utma-
nande idéer kommer tillsammans skapa förut-
sättningarna för att leverera världens bästa skola, 
varje dag, för varje barn. Kontakta gärna oss om 
du vill veta mer via email: angela@hrmab.se

Vårmingel med HRM 
och Framtidsverket


