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Förord  
 

 
Mötet med YBC överraskar. Vi möts av ett modernt hus, mycket glas, öppet och ljust - 

transparent, vi ser verksamheten därinne. Först en restaurang, många ungdomar, sedan en 

trappa, där varje våningsplan är ett uppehållsrum. Rytmus, Mälardalens högskola, Stillhetens 

rum och gymnasieskolan Young Business Creatives, YBC. Genom glasväggarna ser vi salar, 

människor i aktivitet. Dörren öppen, vi kliver in, passerar en reception och hamnar vid 

kaffeautomaten i en större sal. Grupper av elever, ganska avslappnade, i loungemöbler. Andra 

grupperade runt bord, några vid en trappstegsformad scen kring en lärare. En projektor kastar 

bilder på väggen.  

 

Ordet transparent fastnar. Här är öppet, ljust och genomskinligt. Vi ser hela skolan, 

lärarrummet, rektor, lektionssalar av olika slag. Och där ute ser vi Sickla centrum, bostadshus 

och Dieselverkstaden, den vackra tegelbyggnaden, en gammal industribyggnad som blivit 

bibliotek, restaurang (systrarna Voltaire!) och kulturhus. 

 

Det här är en vanlig kommunal skola. Nej, kanske inte vanlig, snarare ovanlig. Men en 

kommunal skola. I en kommun som bestämt sig för att tänka om begreppet skola. Att öppna 

för ett experiment, ett pågående experiment. Och vi hade bestämt oss för att spegla detta, mitt 

i språnget.  

 

Det började egentligen med mötet med dåvarande rektorn Hans Renman, och med en grupp 

elever. Eleverna skulle medverka i tidskriften Datorn i utbildningen (DiU) och senare i en 

konferens. Mötet blev inspirerande – för alla parter. Vi utmanade eleverna i ett speglande och 

reflekterande kring deras egna sätt att jobba och lära sig, där de direkt kastade sig ut i arbete 

och presentationer för stor publik. Med skrivna ord, bild, film och inte minst det talade ordet. 

Skolan svarade på utmaningen, integrerade den i kursarbetet. Eleverna antog utmaningen och 

levererade. De väckte häpnad när de talade i de vuxna församlingarna. Och vi själva blev 

entusiastiska över mötet med en sjudande, positiv, kraftfull lärmiljö.  

 

Vi ville stimulera diskussionen om framtidens skola. Vart vi är på väg? En gigantisk 

omvandling sker med skolan och lärandet, präglad av de två stora trenderna i världen idag: 

digitalisering och globalisering. Vi valde att gör det utifrån ett exempel, en skola, mitt i en 

pågående process. Vi ville göra det med skolans egna röster, ganska löst strukturerat, med det 

kalejdoskop av bilder som tillsammans är ett NU.   

 

Utmaningarna var större än vi trodde. Bland annat för att allt förändras hela tiden.  

Det gäller styrdokumenten, där gymnasieskolans reformering innebär att program stuvas om 

och kursplaner justeras. YBC bygger på två program IB, International Baccalaureate, 

internationellt reglerat, och det lokala experimentet BC, Business Creatives, som nu görs om 

för det nya gymnasiet.  

Det gäller skolans ledning, där rektor slutade, och ett år följde med osäkerhet kring ledningen. 

Vi valde att ta fasta på lärandet, eleverna och lärprocesserna, på de förändrade rollerna – allt 

under inflytande av digitalisering och globalisering.  
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I den här boken gör vi några nedslag i YBC:s verksamhet under ett läsår. Det är ingen 

heltäckande bild. Skolan fanns både före vi kom dit och kommer att finnas efter att boken går 

till tryck. Elever, lärare och skolledare fortsätter att utveckla verksamheten.  

 

YBC är ingen modellskola för andra att direkt kopiera och den här boken är ingen manual för 

förändring. Vi vill inte servera några färdiga koncept, presentera modeller eller klämkäcka 

råd. Vi överlåter åt läsaren att avgöra vad som är värt att vidareutveckla eller fördjupa sig i. 

Boken är en del i en berättelse om svensk skola och dess pågående förvandlingar. Vi 

välkomnar dig att kliva in i denna berättelse.  

 

Materialet kommer fortsatt att användas för att stimulera diskussionen, samlat som här, i 

tidskriftsartiklar och förhoppningsvis i fortsatta samspel med YBC, dess elever, lärare och 

ledning. Vi välkomnar reaktioner och kommentarer. Skriv till red@diu.se! 

 

Stockholm den 1 november 2011 

 

Peter Becker och Annelie Drewsen 

mailto:red@diu.se
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Introduktion: Vad är en skola?  
 

YBC är en kommunal gymnasieskola i Nacka utanför 

Stockholm. En skola med elever, lärare och skolledare. 

En skola som följer samma styrdokument som andra 

skolor, men som har valt att göra det på ett annorlunda 

sätt. I detta kapitel följer vi med under den första 

veckan på läsåret. Fyra nya klasser kommer till skolan 

och det är högsta växeln från dag ett.   

 

I DETTA KAPITEL:  

 

 Sedan starten har YBC satsat på en introduktionsvecka där eleverna kastas rakt in i 

arbetssättet. Elever, lärare och samarbetspartners ger sina tankar om veckan.   

 

 Teo Härén var en av föreläsarna under veckan. Han svarar på några frågor om framtidens 

skolan och några elever bloggar om sina intryck efter hans föreläsning.  

 

 Hur många elever går på skolan? Hur länge har den funnits? Siffror och fakta om YBC.  
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Välkommen till skolan!  
Varsågod, ett uppdrag… 
 

Augusti 2010. Många skolor börjar terminen med en mjukstart. Inte YBC. Där skickas 

eleverna ut på uppdrag redan första dagen.  

 – Våra elever jobbar stenhårt. Det är järnet från början. Första veckan är jättetuff, 

förklarar Daniel Lundqvist, biträdande rektor.  

 

 

ag 1 

Upprop måndag morgon klockan 9.00. Fyra nya klasser välkomnas till skolan. De har en 

intensiv vecka framför sig. Efter lunch delas alla ettor in i mindre grupper och får ett uppdrag 

som ska vara slutfört torsdag kväll. Då kommer föräldrar och partners i området för att se den 

utställning som eleverna ska producera.  

 

Uppdraget: att gestalta mötet med stadsdelen 

Sickla i text och bild. Varje grupp får en 

dator och ett tema. Eleverna får själva välja 

hur de ska gå till väga och på vilket sätt 

arbetet ska presenteras.  

 

Isabelle Falck är en av eleverna som var med. 

Hennes grupp fick temat ”Alla vägar bär till 

Sickla”. Trots att Isabelle visste mycket om 

skolan genom sin äldre syster som redan gick 

där, blev hon överrumplad.  

– Det stod alldeles still i huvudet. Min första 

tanke var: Hur ska man göra det här på ett bra 

sätt? Hur ska vi tolka det här? 

 

Uppdraget som eleverna får är mer än en 

skoluppgift. Bakom står skolan i samarbete 

med fastighetsägaren Atrium Ljungberg. 

Projektets titel ”Förväntat oväntat” är hämtat 

från deras reklamkampanj för Sickla.  

Peter Johansson, affärsutvecklare på Atrium 

Ljungberg, förklarar varför man valt att 

samarbeta med YBC:  

– För att ge dem en direkt koppling till 

verkligheten näringslivet. Samtidigt så skapar 

vi en kultur med ambassadörer för huset M7/ 

Kunskapsgallerian och Sickla.  

 

Man skulle kunna ifrågasätta att en kommunal skolar arbetar utifrån ett reklambudskap, men 

Daniel Lundqvist har inte stött på sådan kritik.  

– Nej, det har jag inte hört, men det skulle kunna finnas.  

Han menar dock att det faktum att både Nacka kommun och Atrium Ljungberg medverkar gör 

projektet legitimt.  

D 

I entrén står Kari Maliniemi, lärare på 

YBC, och hälsar besökare välkomna till 

elevernas utställning som avslutar 

introduktionsveckan. 
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Peter Johansson menar att veckan är värdefull för alla inblandade, både på kort och lång sikt. 

Varje år stiger hans förväntningar på eleverna.  

– Jag ser en ständig utveckling av självförtroende, goda fritänkande idéer och ett eget sätt att 

kommunicera. Med tanke på att de får knappt med tid och inte känner varandra innan, så är 

resultaten i stort fantastiska. Eleverna är både kreativa och talangfulla. Förmågan att använda 

teknik är slående, liksom sättet att så snabbt skapa kontakt med varandra och människorna i 

Sickla, säger Peter Johansson.  

Även Daniel Lundqvist betonar hur viktigt det är att eleverna får möjlighet att bygga 

relationer – till varandra, platsen och företagen i området. Dessa relationer visar sig ofta vara 

värdefulla i framtida projekt, både i och utanför skolan.  

– Under första året var det flera som fick skarpa uppdrag direkt av företag. På kort tid hade de 

lyckats kommunicera något nytt och spännande som företaget gillade. Det var några fall där  

När fyller du år? 

En av ettorna börjar med en övning: utan att prata med varandra ska 

de ställa sig på rad i ordning efter när de fyller år. En övning för att 

lära känna varandra och komma igång. På bilden syns Milad 

Pournouri, Wictor Nilsson, Aron Tesfamichael och Kalle Ågren. 
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Alla vägar bär till Sickla. 

Den här gruppen valde att bygga om ett helt rum – man skapade en miljö med en väg, bjöd på 

Ahlgrens bilar och tydliggjorde sitt tema. Det var som att kliva in i en liten värld. De visade 

en film som på ett underhållande sätt visade olika fordon i Sickla. 

 

 
 

"Because I'm worth it!" Pigg och glad. (Hälsa och skönhet.) 

Besökarna klev in i ett rum med en tredimensionell utställning som hängde från taket. Tända 

ljus och musik skapade en lugn atmosfär och lockade besökarna att stanna länge. 



Vad kan en skola vara? 

 

16 

 

utvärderingarna efteråt visade att det hade varit minst lika bra som deras tidigare 

marknadsföringssatsningar. Det blir ganska fort ganska bra grejer, konstaterar han. 

 

För Isabelle Falck och hennes grupp började bilden klarna efter ett tag.  

– Vi körde fast i början och kom inte någonstans, men till slut slog vi ihop våra huvuden och 

började jobba med projektet, som visade sig bli riktigt bra.  

 

 

ag 2 

Varje år bjuder skolan in en gästföreläsare som talar med ettorna om hur världen ser ut och 

vart den är på väg. I år är det Teo Härén, som talar om kunskap och kreativitet. Eleverna 

samlas för att lyssna på honom, för att sedan reflektera i samtal och bloggar. Därefter 

fortsätter det egna arbetet. 

 

Fem frågor till Teo Härén  
 

Varför väljer du att samarbeta med YBC?  

– Jag brinner för att svenska skolan, som jag tycker tillhör de bästa i världen, ska bli ännu 

bättre. Där tycker jag YBC fyller en viktig roll som inspirationskälla. 

  

Vad är det viktigaste du vill förmedla till gymnasisterna?  

– Att det är livsviktigt med kunskap. Och ännu viktigare med kreativitet. 

  

Vad får du tillbaka när du föreläser på skolor?  

– Energi. Och många roliga, kluriga, inspirerande mejl. 

  

Vilken är den svenska skolans största utmaning inför framtiden? 

– Att våga bryta sig ur gamla hjulspår och orka testa nya flexibla lösningar som inte 

nödvändigtvis ser likadana ut över hela landet, men som nödvändigtvis ger alla elever bästa 

möjliga förutsättningar att vara briljanta. 

  

Vad kännetecknar en bra skola? 

– Modiga och engagerade lärare, inspirerade elever och visionära politiker. 

 

 

Bakgrund: Gästföreläsare och samhällskontakter 

På YBC tycker man att det är viktigt att skolan bygger upp ett nätverk av personer och företag 

att samarbeta med. Det har blivit ganska många med åren. Man kallar dem Friends of YBC.  

– Alla partners omkring här blir ju våra vänner. Vi jobbar hela tiden aktivt med att bredda vårt 

nätverk. Det är en av en gymnasieskolas allra viktigaste uppgifter, att se till att eleverna 

bygger relationer med omvärlden, säger Daniel Lundqvist 

 

Ibland lyckas man få föreläsare att ställa upp gratis. I andra fall tar de mindre betalt än de 

skulle ha gjort inom näringslivet. Många tycker att det är värdefullt att komma ut och möta 

ungdomarna och ta del av deras tankar.  

 

D 
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Bloggar om Teo Häréns föreläsning 
 

I samband med skolstarten skapar eleverna egna webbplatser och med egna bloggar. De 

fick i uppgift att skriva om föreläsningen.   

 

”Vi har lyssnat på Teo Härén i ungefär två timmar. Det var tidigt på morgonen så man var ju 

inte så jättepigg på att sitta och bara lyssna. Men han var en jättebra talare och han fick med 

sig publiken. Han använde många exempel som var lätta att relatera till.” 

Amanda Johansson 

 

”En sak som Teo berättade var att kreativitet är mer värt än kunskap. Förut var det viktigt att 

ha kunskap. Självklart är det viktigt nu också, men det är viktigare med kreativitet. När Teo sa 

det kände jag mig väldigt nöjd med mitt val av skola. Eftersom YBC står för Young Business 

Creatives och att det är viktigt på skolan att man är kreativ!” 

Kewin Famzén 
 

”Efter föreläsningen väcktes tankar inom mig, på hur många olika sätt man kan se på saker 

och ting. Det var en mycket fascinerande upptäckt för mig. Han lärde mig och 

förhoppningsvis många fler i skolan att börja tänka ifrågasätta och se på saker från synvinklar 

andra inte tänker på.” 

Christoffer Ripe 
 

”Det är väldigt kul och lärorikt att YBC anordnar sådana här typer av föreläsningar ibland.” 

David Matstoms 

 

”Vi använder vår kreativitet hela tiden i våra liv, jag använder min kreativitet för att skriva 

denna text. Jag använder min kreativitet för att lösa problem. Jag använder min kreativitet för 

att ha kul. Jag använder min kreativitet på fotbollsplanen. Jag använder den till i stort sett 

allting! 

I skolan lär man sig väldigt mycket nyttigt. Dock så finns det ett område som man lär sig allt 

för lite om: kreativitet! Kan ni föreställa er vad som skulle hända om kreativitet skulle bli en 

stor del utav det svenska skolsystemet? Jag tror att listan på saker som vi skulle kunna uppnå 

är oändlig.” 

Emil Arwidsson 

 

 

ag 3 

Ettorna kommer snart att gå i fyra klasser på två program, men under första skolveckan 

blandas eleverna i mindre grupper. Redan nu läggs ett stort ansvar på dem: under tidspress 

ska de tillsammans med personer de inte känner hitta på och genomföra ett projekt som andra 

ska ta del av. Isabelle Falcks grupp hade svårt att komma igång. Till en början fick de 

ingenting gjort.  

– Till slut fick det vara nog med att sitta och stirra in i väggen. Vi gav oss ut och började 

intervjua folk, berättar Isabelle.  

Eftersom temat var ”Alla vägar bär till Sickla” frågade gruppen folk hur de hade tagit sig till 

Sickla och varför.  

 

 

D 
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Föräldrar och pedagoger tar del av utställningen från gruppen Gratis och lagligt! Till låns. 

(Biblioteket och annat...) 
 

 

 
 

BC1a och deras lärare startar upp sin första dag på YBC med en stunds massage. YBC har 

ett samarbete med Stillhetens rum i M7 och tillsammans arbetar de med ”Drömmen om det 

goda”. Många elever och lärare mår dåligt i den stressiga miljön i skolan. ”Drömmen om det 

goda” är en hälso- och fredsmetodik för att återställa balansen. Metodiken innefattar fyra 

områden - stillhet, fredlig beröring, reflektion och rörelse. 
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– Det var både en bokstavlig tolkning av temat och en lite djupare. Vi hade diskuterat innan 

vad vi skulle välja och valde båda alternativen som en kompromiss och en brytningspunkt för 

att komma igång med arbetet.  

 

Resultatet blev videointervjuer med människor med olika bakgrund, ålder och arbeten. 

Intervjuerna klipptes sedan ihop till en film.  

– Vi använde en modernare låt i bakgrunden för att göra filmen rolig att kolla på. Vi blandade 

även bildspel med intervjuerna och olika textinlägg, för att få den intressant från början till 

slut, förklarar Isabelle Falck.  

 

Eleverna är inte helt utelämnade till sig själva under arbetets gång. Varje grupp har en 

handledare att vända sig till om de stöter på problem. Eleverna förväntas också blogga under 

tiden, för att lärarna ska få insyn i deras arbete. Med hjälp av tekniken försöker man följa 

individerna i grupprocessen.  

 

Har ni elever som känner att de har hamnat helt fel?  

– Jo, första månaden i Stockholms gymnasievärld är ett litet kaos. Det är nästan som en 

spekulationshandeln med aktier. Det borde finnas någon tröghet i det där. Det är ett väldigt 

spring. Det har vi också. Sedan är det alltid några som man märker att handledaren måste 

fånga upp väldigt snabbt, säger Daniel Lundqvist. 

 

 

ag 4: Slutspurt och utställning på torget 

 

Alla föräldrar är inbjudna till utställningen som öppnar klockan 17.30. Även några av de 

lokala företagarna kommer. Hela dagen pågår förberedelserna. Det gäller för eleverna att göra 

presentationen av sitt arbete så intresseväckande som möjligt. Isabelle Falck och hennes 

grupp ville göra något mer än att bara visa filmen.  

– Vi fick en idé om att bygga upp en väg i något av rummet med hjälp av mattor och 

liknande. Vi tog gröna mattor ur ett rum som vi använde som gräs och svarta mattor vi hittade 

i en annan lokal som vi använde som asfalt, berättar Isabelle.  

För att skapa illusionen av en riktig väg lade de sedan ut pappersrektanglar som mittstreck på 

den svarta mattan. Hela rummet förvandlades till en vägsträcka. De gjorde även vägskyltar 

som de satte upp i lokalerna.  

 

När det blev dags för utställningen var alla i gruppen nöjda med resultatet.  

– Vi hade skapat en annorlunda visning genom att bygga upp vägen och på så sätt skapat en 

atmosfär som skilde sig från alla de andra grupperna. Vi fick väldigt bra reaktioner, både när 

folk klev in i rummet och när de såg filmen. De flesta tyckte att det var kul med vägen. Vi 

fick också höra att filmen var bra gjord, säger Isabelle.   

 

De flesta grupperna lyckas bra i slutändan, men det händer att något går snett.  

– Många lyckas och många gör det över förväntan. Men som alltid i skarpt läge med en tajt 

tidsram så händer det saker, säger Daniel Lundqvist. Den här gången förlorade en grupp allt 

sitt arbete på grund av ett missöde med en magnet. Hårddisken raderades helt enkelt. 

Besvikelsen var stor i gruppen.  

– Istället fick de en annan uppgift och gjorde ett jättebra jobb. Så det blev paradoxalt nog 

väldigt lyckat för dem, berättar Daniel och fortsätter:   

D 
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YBC:s elever lyssnar till en föreläsning av Teo Härén som pratar kring kunskap, kreativitet 

och lärande. 

 

 

 
 

Elever från YBC och besökare. Gruppen som arbetade med temat Se? Lyssna? Spela? 

(Kultur, musik, bio, föreläsningar.) byggde upp en biograf för utställningskvällen.  
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– Det spännande i det läget är att man blir mer street smart, mer verklighetskopplad. Det är 

som om kompetensen och kunskapen fördelar sig i hela kroppen. Har man erfarenheter har 

man också tillgång till sin kunskap på ett annat sätt. Man räknar med att saker kan hända och 

man får en erfarenhet av att lösa problem om saker händer, vilket gör att man blir mer 

benägen att våga ta risker. Det gör att man kommer att kunna vara mer kreativ och klara sig 

mycket bättre i en värld i förändring.  

 

Hur mycket frihet kan man ge eleverna?  
Isabelle Falck tycker att det blev lite för mycket, men uppskattar samtidigt det utrymme hon 

fick att själv bestämma.  

– Det är alltid svårt att arbeta för fritt eftersom man inte riktigt vet vad som är rätt eller fel. 

Samtidigt så är detta positivt, eftersom man kan göra i princip vad man vill. Jag tycker att 

man ska fortsätta med introveckan, men göra det lite mer styrt. Det var verkligen svårt att 

komma på något att göra och det tog för lång tid att komma igång.  

 

Vad lärde du dig under veckan? 
– Jag lärde mig hur skolan fungerade, att vara kreativ och använda min fantasi till det yttersta. 

Det var också en bra erfarenhet att jobba ihop i en grupp med fem personer man aldrig hade 

träffat tidigare. Det var svårt men samtidigt lärorikt, eftersom det kan hända i framtiden.  

 

 

Bloggar om introveckan 
 

”Jag var så trött på den traditionella skolan. När jag kommer hit så är det första jag får göra att 

jobba med ett kreativt projekt inom Sickla köpkvarter. Jag gick tillsammans med mina 

’arbetskollegor’ och intervjuade besökare som var här, vi frågade vad de tyckte och vi satt i 

möten med folk som jobbade här i Sickla. Det är vad jag kallar att bli förberedd inför 

arbetslivet.” 

Emil Arwidsson 

 

”Varför börjar man såhär på en gång? Det är väl inte bara för att jävlas? Jag tror att lärarna 

ville få i gång vår kreativitet och vårt eget tänk så fort som möjlig därav det oväntade 

projektarbetet. Jag tänkte först ’Nej jag orkar inte. Jag vill ha min dator nu’. Det visade sig 

senare att projektet utvecklades till något riktigt kul.”  

Johan Åslund 

 

”Introveckan var framför allt otroligt roligt, skulle bli väldigt förvånad om det inte vore det 

huvudsakliga målet med veckan... Fanns definitivt mycket ’nyttigt’ med det vi höll på med 

också, men nöjet när vi gjorde det vi gjorde var för mig helt dominant i själva upplevelsen.” 

Sam 

 

”Man lärde sig ganska snabbt att ju mer kreativiteten flödade, desto bättre skulle man klara 

sig under sin tid i denna skola.” 

Wictor, BC1A 
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Utställningskvällen. Föräldrar kommer och tar del av det arbete deras ungdomar gjort under 

de fyra första dagarna på YBC. 

 

 

 
 

Tom Nelson, Belenn Bekele, Andreas Rydberg, Erik Blennå, Ludvig Steenberg i sin monter 

om Stort och smått. Olika åldrar. Vad finns att göra? 

Här fick besökarna se en film, svara på elevernas frågor och de kunde vinna priser. 
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”Introveckan tyckte jag var jätterolig för då lärde vi känna dom på IB och dom i 

parallellklassen. Annars kan det bli så att man bildar ett gäng med dom i klassen och lär inte 

känna någon annan. Nu var vi fem stycken blandade från olika klasser.  Eftersom man 

umgicks konstant under en vecka så lärde man känna varandra jättebra. Nu hejar vi varje dag i 

korridorerna.”  

Anna Gibson, BC1A 

 

”Om jag frågar hur vi ska presentera våra arbeten så får man svaret: hur ni vill! Var kreativa!  

Då blir jag lite ställd och tänker: hur fasen ska detta gå? Men så sätter man sig ner och 

funderar ett tag. Då kommer tankarna och jag vill bara sätta igång på direkt och jobba och 

vara kreativ. Äntligen kan jag få göra det på mitt sätt, som jag alltid har velat.” 

Viktoria, BC1A 

 

”När jag hörde om det här projektet första dagen tänkte jag bara ’fan, hur kan de ge oss ett 

projekt den första dagen att jobba med som ska vara klart och presenteras om några dagar!’ 

Alla mina andra kompisar berättade om hur de hade slutat en timme efter att de hade börjat, 

de första dagarna, medan jag kom hem fyra varje dag den första veckan. Men nu i efterhand 

ser jag fördelarna med det här och jag börjar förstå ’YBC-tänket’.”  

Aron, BC1A 

 

”Introveckan var läskigt intressant! YBC:s uppgift är att finna kreativitet inom oss. Och för att 

finna den måste vi delvis utforska världen, och få bilder av den. Denna skola har hjälpt oss att 

undersöka vår lilla värld i området. Nu är det upp till oss att finna kreativiteten ute i världen!”  

Hugo, BC1A 

 

”När jag kom till skolan den första dagen så trodde jag att under den första veckan skulle vi 

leka namnlekar och lära oss datorerna men det var full fart. Vi blev indelade i grupper och 

blev tilldelade ett ämne som handlade om Sicka. Jag fick ’Gratis och lagligt’ vilket var ett 

svårt ämne. Men vår grupp fungerade ihop så det gick väldigt bra för oss. På utställningen 

kom det fram folk och berömde oss för vårt arbete och det var till och med folk som 

fotograferade. Då kände man sig riktigt stolt.”  

Johanna Ene, BC1A 

 

”Mina tankar kring introveckan var att det mycket spännande att komma till en nya skola där 

personalen tänker annorlunda. Jag gillar att de satte igång elevernas hjärnor redan första 

dagen, på det sättet så började man vara kreativ och utmana sig själv om vad man kan göra. 

Det som var negativt kring introveckan var att det var mycket jobbigt. Det var väldigt svårt 

och ansträngande att redan första veckan ha ett projekt. Jag kände mig lite skoltrött på grund 

av att veckan var väldigt tuff, men jag är glad att jag var en del av det hela.” 

Wisam BC1A 
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Gruppteman för introduktionsveckan 
 

1. En tidsresa.  

2. Made by...  

3. För hand.  

4. "Because I'm worth it!" Pigg och glad.  

5. Gratis och lagligt! Till låns.  

6. Se? Lyssna? Spela?  

7. Alla vägar bär till Sickla. 

8. Vad blir det till middag? Från budget till lyx?  

9. Du är en sopa. Vart tar du vägen? 

10. Varför Sickla? Filosofin bakom Sickla. Från idéen till invigningen till framtiden.  

11. Follow the money! Hur bra går Sickla?  

12. Stort och smått. Olika åldrar. Vad finns att göra? 

13. På dejt i Sickla. Hur romantiskt är Sickla? 

14. Typiskt  och otypiskt i Sickla.  

15. "I love it!!!" Vad för fashion finns i Sickla? 

16. Sälj Sickla! PR.  

17. Indie i Sickla!  

18. Hemester i Sickla! What to do? 

19. Vad saknas i Sickla? 

20. Sickla International. Hur mycket ekar Sickla i världen? 

21. M7 

22. Tekniska role models i Sickla? Kan man hitta den nya Bill Gates här? 
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YBC VT 2011 
 

(Källa: Skolinspektionen) 
 

YBC, gymnasieskola, Sickla, Nacka kommun  

Adress: Marcusplatsen 7, 131 54 Nacka 

 

Tabell 1. Antal elever på YBC  

 

Business Creatives, specialutformat program  182  
International Baccalaureate (IB- programmet)  176  
Totalt:  358  

 

Gymnasieskolan YBC (Young Business Creatives) erbjuder två program; Business Creatives 

(BC) som är ett specialutformat samhällsvetenskapligt program med fokus på handel och 

entreprenörskap samt International Baccalaureate (IB).  

 

Skolan startade läsåret 2008/09 och de första eleverna på BC avslutar sin gymnasieutbildning 

vårterminen 2011. IB-programmet, som tidigare tillhörde Saltsjöbadens Samskola, har 

däremot haft två klasser som har tagit sin examen på YBC.  

 

Gymnasieskolan ligger i Sickla kunskapsgalleria i Nacka kommun. Lokalerna är ljusa och 

öppna och placerade runt ett ”torg” (en mötesplats för eleverna) där studier sker såväl enskilt 

som i mindre och större grupper.  

 

YBC leds av en rektor som till sin hjälp har en biträdande rektor och två teamledare - en för 

BC och en för IB. Skolan har också ett elevvårdsteam bestående av kurator, studie- och 

yrkesvägledare, skolsköterska och rektor.  

 

Skolans IB-utbildning är auktoriserad av International Baccalaureate Organization (IBO) och 

har egna styrdokument och kursplaner. Tillsyn sker både av IBO och av Skolinspektionen. 

Undervisningen på IB sker på engelska, men även under raster talas i regel engelska. 
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Att lära för framtiden 
 

Hur lär man sig bäst inför morgondagen? Vilka 

kunskaper och förmågor behöver dagens 

gymnasieelever ha med sig in i arbetsliv och 

högskolestudier? På YBC tror man på en kombination 

av ämneskunskaper, förtrogenhet med modern teknik 

och förmågor som kreativitet, entreprenörskap och 

affärsmässighet. Flexibilitet och variation är ledord för 

den pedagogiska modellen. Genom att varva mindre 

seminarier med storföreläsningar och projekt av olika 

slag hoppas man att lärandet ska bli både lustfyllt och 

fördjupat. I det här kapitlet görs några nedslag i det 

dagliga arbetet på YBC.  
 

I DETTA KAPITEL:  

 

 Ayla Löfving berättar om en skoluppgift om sociolekter. Tillsammans med sina 

klasskamrater begav sig Ayla ut till arbetsplatser för att ta reda på vad sociolekter skulle 

kunna vara. Resultatet blev sajten Babbletown, som tog Ayla ända till London.  

 

 Dom kallar oss slackers är ett återkommande projekt på YBC som går ut på att eleverna 

under fem veckor ska försöka förändra något, bland annat genom att skapa en pr-kampanj. 

Vi bad två elever skriva dagbok under arbetet. En lärare berättar hur stolt hon är över 

elevernas slutpresentationer och två andra förklarar hur de arbetar med bedömning i 

projektet.    

 

 För Unn Lundvik, lärare i svenska, är sokratiska samtal ett viktigt arbetssätt. I detta 

kapitel skriver hon om hur hon använder det i sin undervisning och varför.    

 

 En helt vanlig skoldag förvandlas till ett krisscenario när en nyhetssändning plötsligt visar 

att terrorister har slagit till mot Stockholm. När lärare i samhällskunskap och historia vill 

skapa förståelse för demokratiska system  drar de nytta av teknikens möjligheter och 

bygger ett scenario där eleverna tvingas fatta viktiga beslut under tidspress.   

 

 IB är en gymnasieutbildning som styrs av en internationell organisation. Den kan 

uppfattas som traditionell, men i detta kapitel ger två lärare som undervisar på IB sin syn 

på hur man kan förena de strikta kraven uppifrån med ledorden för YBC:s verksamhet.   
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Fastna inte i svarets klister!  
Av: Ayla Löfving, elev 
 

 
 

Babbletown var ett arbete om språksociologi i kurserna Svenska B och Digitalt skapande. Det 

började med brainstorming. Redan då förstod vi att det var lönlöst att svara på frågan ”Vad är 

språksociologi?” Vi försökte undvika färdiga svar, då detta förhindrar skapandet av nya 

definitioner. Vi struntade i att gå till biblioteket och att läsa Nationalencyklopedin. Vi ville i 

stället veta vad språksociologi kunde vara. Vad är det för oss och för människorna ute i 

samhället?  

 

Vi valde att undersöka huruvida människor på olika arbetsplatser ansåg att de anpassade sitt 

språkbruk till yrket och på vilket sätt de trodde språkbruket varierade på olika arbetsplatser. 

Inte genom böcker eller lexikon, utan genom att intervjua människor i olika yrkesgrupper. 

 

Enligt de givna instruktionerna skulle slutprodukten inte bestå av ett textdokument eller ett 

prov. Kunskapen skulle publiceras genom en dokumentärfilm och en hemsida, tillgänglig för 

åskådan för den yttre världen. Detta är för oss elever på YBC en självklarhet idag.  

 

Skolan är inte längre en fabrik som producerar kunskap bakom dess tjocka väggar, vars enda 

produkt är betyg. Kunskapen har fått ett helt nytt värde, den sprids och andra får möjlighet att 

ta del av den. Vårt kunskapsbidrag fick heta Babbletown. Babbletown är en interaktiv stad, 

där man genom att klicka runt på tecknade byggnader kommer till olika arbetsplatser. 

Babbletown lyckades få mycket positiv respons, inte minst från våra lärare, men också från 

utomstående lärare, rektorer och politiker. 

 

Jag och en kamrat från min parallellklass fick till vår förvåning till och med förfrågan om att 

följa med till London och hålla ett föredrag om projektet där. Jag som tiden före gymnasiet 

knappt vågade fråga kassörskan på Ica vilken tid de stängde! Under min tid på YBC hade jag 

dock fått utmana denna rädsla många gånger, genom muntliga framföranden och 

presentationer inför klassen och genom föredrag inför människor utanför YBC. Idag finns inte 

denna rädsla kvar. Jag kan ärligt säga att mina erfarenheter från YBC gjort att jag idag har 

mycket större självkänsla och upplever en trygghet i mig själv som jag inte hade för två år 
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sedan. När jag fick förfrågan att åka till London blev jag ändå glatt överraskad. Jag tackade ja, 

och är mycket glad att jag gjorde det.  

 

 
 

Uppdraget var även denna gång att berätta om Babbletown – enda skillnaden var att detta var 

på Apples huvudkontor! Londonresan var för mig ännu en möjlighet att utveckla vårt arbete, 

som från början bara hade varit en idé, en tanke. Något som slog mig när vi var i London var 

politikernas och skolfolkets intresse för att faktiskt förstå hur vi gör när vi arbetar med IT.  

 

Hur gör man? Tittar man i en manual eller letar i Nationalencyklopedin? Nej, man gör som vi 

gjorde i Babbletownprojektet: man frågar dem som faktiskt arbetar på arbetsplatsen, eller dem 

som faktiskt arbetar med IT. Detta för att andra ska kunna införa arbetssättet, eller snarare 

synen på kunskap i sina skolor. 

 

Detta kräver två saker. Det första är att erbjuda möjligheter – möjligheten att arbeta med IT, 

men också möjligheten att utveckla ett arbete, sprida kunskapen i samhället och att tillåta 

elever att fullfölja idéer, hur storslagna de än verkar. Det andra är att inte begränsa eleverna 

genom att ställa frågan ”Vad är språksociologi?” eller ”Vad är en marknadsplan?” utan ”Vad 

det kan vara?” och ”Vad det är för oss?”  – frågor som öppnar dörrar för nya definitioner. 

 

För nyckeln till framgång är inte att veta hur allt är – då fastnar man i svarets klister – utan att 

leva med obesvarade frågor och ständigt sträva efter att hitta nya och bättre definitioner. 

 

http://extranet.ybc-nacka.se/~ayllof/babbletown/Webbplats_4/BABBLETOWN.html
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Dom kallar oss slackers! 
 

v. 10: Projektvecka 

Av: Melina Nilsson-Nikopoulos, elev 
 

Måndag: Klockan två var det samling i aulan efter en veckas sportlov. Projektet Dom kallar 

oss slackers introducerades. I detta projekt ska vi förändra eller förbättra någonting som 

intresserar oss personligen. Vi fick se en film och fick även besök av två elever som tidigare 

arbetat med projektet. De berättade om vad de hade jobbat med att förändra och sina tankar 

kring projektet. 

Med hjälp av olika sätt att introducera ett projekt är det lättare att få en bild av vad man ska 

göra och fler idéer väcks. Därför fick jag ganska snabbt en tanke om vad jag personligen ville 

förbättra.  

 

Tisdag: Morgonen därpå så hade alla nu fått sova på saken. Nu var betydligt fler, i stort sett 

alla, medvetna om vad de ville påverka. Därför fick man nu skriva ner sin idé på en lapp som 

sedan hängdes upp på väggen i olika grupper, beroende på område. De personer som var 

intresserade av samma område skulle bilda en grupp.  

 

Grupperna skulle sedan fokusera på tre olika frågor.  

• Vad är problemet? 

• Vad är lösningen? 

• Hur kan jag bidra med en lösning?  

 

Onsdag: I vårt schema finns det varje onsdag mellan klockan 12.30-13.30 inlagd projekttid. 

Denna lektion är ej under en lärares tillsyn, utan här gäller det själv att välja vad du vill göra 

av timmen.  

Jag och min grupp satte oss i ett grupprum för att arbeta med vårt projekt. Därefter delade vi 

upp olika uppgifter så att vi skulle komma igång ordentligt. Jag satte mig ned för att skriva en 

rapport som vi sedan ska skicka till ungdomsmottagningen, då det är UMO som vi vill 

förbättra. I rapporten beskriver jag problemet och framförallt en lösning.  

 

Fredag: Det är fredagseftermiddag och just nu pågår en föreläsning. Ung och dum är här för 

att prata om synen på barn och unga. Vi ungdomar tas ofta inte på allvar. Men jag hoppas den 

här föreläsningen ska få mig att verkligen känna att ”min röst är viktig ”. Det är viktigt att ha 

mod inom sig när man ska försöka påverka någonting.  

 

Idag har vi även samtalat med en politiker i landstinget, Moa Rasmusson. Därmed fick vi en 

del viktig information som är betydelsefull i vår undersökning.  
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Projektdagbok YBC 360 

Av: Victor Bjerselius  
 

Dag 5, fredag: På den femte dagen i projektet lyckades vi i min grupp äntligen komma på en 

idé. Idéen är att skapa en YBC-applikation anpassad för Iphone och eventuellt Android. Vi 

befinner oss än så länge i diskussionsstadiet men det ser ut som att applikationen ska 

innehålla ett 360-graders panorama, tagen från toppen av skolan, interaktiva bilder inne i 

skolans lokaler, nyheter, med mera. Vi passade nu också precis på att mejla biträdande rektor 

Daniel Lundqvist för att om möjligt få tips och ingå ett samarbete. Tyvärr har två medlemmar 

i gruppen inte kunnat närvara under den första veckan så jag hoppas att det blir bättre fart 

framöver, även om jag tycker att vi har presterat bra med tanke på förutsättningarna. 

 

Dag 9, tisdag, 11.36: Arbetet fortlöper och vi har redan åstadkommit en hel del. Hittills har vi 

skapat och uppgraderat vår projektsajt, kommit överens om vilka kriterier vi ska uppnå, 

bestämt olika roller i gruppen, börjat lära oss hur kameran fungerar, m.m. Detta ser ut att bli 

ett bra projekt. 

 

Dag 11, torsdag 15.15: Vi fick nyligen ett tips om att skicka ett mejl till Rikard Lindell på 

Mälardalens högskola. Lindell är lektor i datalogi och ska komma hit till YBC och ha en 

föreläsning om ett par veckor. Han arbetar bland annat med digital interaktionsdesign, vilket 

innefattar applikationer till så kallade smartphones. Vi ville därför ta ett möte med honom och 

se vad han har att säga om vårt projekt och om han har några idéer på hur vi kan komma 

vidare. 

 

Dag 12, fredag: Känner att vi snart måste komma igång med YBC 360. Jag tror nog att det 

kan ta ett tag att lära sig att behärska kameran och dess funktioner samt få in bilderna på ett 

bra sätt i datorn. Tyvärr så har vår projektsajt börjat krångla, nya sidor som vi lägger upp 

dyker inte upp i menyn, vilket gör det hela väldigt irriterande. Inte blir situationen heller 

bättre av att vi inte har lyckats lokalisera felet. 

 

 

Sista dagen, men det slutar inte där… 

Blogg av: Emma Rosén, lärare 
 

Under fem veckors tid har nu BC1:orna jobbat med projektet Dom kallar oss slackers. Igår 

kväll var det presentationer inför föräldrar och lärare.  Varje grupp fick tio minuter. De fick 

själva välja vad de ville lägga tyngdpunkten på, men alla skulle berätta om vad de ville 

förändra samt hur de gått till väga. 

 

Grupperna gjorde otroligt bra presentationer. Flera av grupperna berättade att de ska fortsätta 

att jobba med sina projekt även om själva projekttiden är slut. Spotify-gruppen har ett möte 

med Spotify 29 april då de ska presentera sin idé under en timmes tid. YBC goes greener 

håller på att planera YBC:s Green Day 2 maj tillsammans med biträdande rektor Daniel 

Lundqvist samt One Tonne Life. Ingen sommar utan pengar håller på att göra sin 

”sommarjobbsförmedling” och har flera möten inplanerade. YBC:s välgörenhetsänglar blev 

http://extranet.ybc-nacka.se/~karehr/Handinhand/Hem.html


Vad kan en skola vara? 

 

32 

 

 

  
 

igår inbjudna att delta vid en kväll som Hand in hand anordnar på måndag. Jag skulle kunna 

fortsätta. Det var så häftigt att höra om deras tankar framöver. Vi lärare får ju fundera över  

 

hur vi kan möta deras behov av att driva saker vidare. Här har vi ungdomar som växer och 

som lär sig massor. Hur kan vi peta in det i våra fyrkantiga små kursplaner? 

 

Klara, som valde att jobba själv, har gjort en hemsida för att få människor att ta cykeln till 

skola och jobb istället för att åka kollektivtrafik eller bil. Jag var väldigt imponerad av att hon 

ställde sig inför alla elever, lärare och föräldrar och presenterade sitt projekt. Det är det inte 

många 16-17-åringar som skulle vågat. Jag är glad över att få vara del av en verksamhet där 

man får utvecklas och växa med uppgifterna. 

 

Gruppen som jobbar med digitala busstidtabeller i Nacka skrev ett debattinlägg i Nacka 

Värmdö Posten. De har sedan blivit kontaktade av politiker i Nacka som vill höra mer om 

deras idéer. 

 

En grupp jobbade med att få ungdomsmottagningarna  att bli mer tillgängliga och deras resa 

har precis börjat. Kanske är detta något som skulle gå att bygga ut för att till slut gå in i 

kursen Projektarbete 100 p i år tre? Jag tror absolut det. De här ungdomarna förmedlade ett 

sådant driv igår att jag är övertygad om att de kommer att nå sina mål. 

 

Kommer YBC att få en egen app? Ja, det tror jag efter att ha lyssnat på YBC 360 igår. Väntar 

med spänning! 

 

http://www.handinhand.nu/
http://nvp.se/NVP-Asikt/Debatt/Debatt-Sa-ska-fler-ta-bussen/
http://nvp.se/NVP-Asikt/Debatt/Debatt-Sa-ska-fler-ta-bussen/
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Den grupp som jobbat med lampor fick ett positivt besked i onsdags och det ska bli 

spännande att se vad de ska göra av det. De har jobbat hårt på att få sponsring av lampor och 

Philips nappade till slut. 

 

Förra året jobbade en grupp med att få till någon form av ungdomstaxi och så även i år. 

Väntar med spänning på om taxibolagen äntligen ska förstå att de här ungdomarna har en 

riktigt bra idé. Det gäller bara att lyfta blicken lite och se vilka övriga effekter ett lägre pris 

för ungdomar skulle ge. 

 

Vi har pratat lite inför presentationerna om att det är viktigt att tänka på helheten när man ska 

göra en bra presentation. Vi har tittat på Youtube-klippet Present like Steve Jobs och läst ett 

kapitel ur boken Härskarteknik av Elaine Bergqvist. Detta hade ungdomarna verkligen tagit 

till sig. De tog sin uppgift på allvar, för de skulle ju presentera något som var viktigt för dem. 

Matchande kläder, talkort i tjock papp och att inta scenen var snarare regel än undantag. 

 

Om jag skriver att jag är imponerad så räcker inte det. Det här var den bästa 

presentationskvällen jag har varit med om som lärare. Lägstanivån var otroligt hög och 

ungdomarna hade viktiga saker att berätta om. 

 

Jag såg ungdomar som växte, jag hörde ungdomar som var pålästa och jag såg imponerade 

föräldrar. Ett föräldrapar kom fram till mig efteråt och sa att så här var det inte när de gick i 

skolan. Tro mig när jag säger att de var glada för att deras barn fick en chans att växa. 

 

Idag är jag stark! 

 

 

Kunskapsmål och bedömning  

 

Under fem veckor arbetade 64 elever och sex lärare i fyra olika ämnen med projektet 

Dom kallar oss slackers. Hur gör man med bedömning i ett sådant projekt? Johanna 

Gagner och Magnus Welander berättar hur de arbetar i sitt ämne 

mediekommunikation.  

 

Liksom alla kurser och projekt på YBC har Dom kallar oss slackers en egen sajt, där mål i de 

olika kurserna läggs upp från start. Utifrån sina egna idéer får eleverna sedan rikta in sig på 

vissa av målen. Tidigare år har projektet varit mer styrt, men denna gång valde lärarna att 

ändra upplägget.  

 

– Det är viktigt att eleverna når målen i alla ämnen, men samtidigt finns det en risk att det blir 

för målstyrt, säger Johanna Gagner. Vi måste fånga elevernas engagemang och se till att de 

verkligen hittar något de brinner för.  

 

Varje grupp har en lärare som handledare under hela projektet. En viktig uppgift för 

handledare är att hjälpa eleverna att hitta mål att jobba mot. Ibland är eleverna så engagerade i 

själva frågan att de tappar fokus på målen. Det händer då att handledare ser att de faktiskt har 

uppnått vissa mål som de inte själva varit medvetna om.    

 

Eftersom den som handleder en grupp inte undervisar i alla ämnen kan lärarna ibland behöva 

rådfråga varandra.  

https://www.youtube.com/watch?v=2-ntLGOyHw4&feature=player_embedded
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– Om jag har svårt att se hur eleverna ska klara ett mål i till exempel samhällskunskap kan jag 

behöva kolla det med en kollega, förklarar Johanna Gagner.  

– Jag hade en grupp som skulle göra en app. Det kunde bli svårt för dem att nå mål i 

samhällskunskap, så jag bad dem att prata med läraren, fyller Magnus Welander i.  

 

De båda lärarna poängterar att projektet inte är det enda tillfället då eleverna jobbar mot 

målen. Det viktiga är inte att alla grupper når mål i alla ämnen. Det som värdesätts är att de 

får öva de förmågor som skolan betonar, som till exempel kreativitet och affärsmässighet.  

 

Underlag för bedömning är dels elevernas egen dokumentation, dels deras presentationer på 

avslutningskvällen. Den egna dokumentationen lägger elevgrupperna upp på en sajt under 

arbetets gång. Under processen bloggar de om viktiga händelser och beslut, vilket skapar en 

förståelse för lärprocessen både hos handledare och elever, enligt Johann Gagner.  

 

Magnus Welander visar en sajt där gruppen har arbetat för att öppettiderna på 

ungdomsmottagningarna ska utökas. Där finns bland annat en rapport som gjorts för att visa 

lokalpolitiker. Som en del i själva kampanjen har eleverna skapat en Facebook-grupp. En del 

av deras uppgift är att använda rätt medel för att nå sin målgrupp, och för att kommunicera 

med ungdomar fungerar Facebook utmärkt.  

 

Vad det är som ska bedömas kan alltså variera. Ibland är det en text, ibland en film. Johanna 

Gagner ser ingen skillnad i att bedöma olika typer av elevproduktioner.  

– Det är kvaliteterna man letar efter. Det är samma sak i film och text, men det är klart att det 

kan behövas övning.  

Även eleverna kan vara ovana att visa sin kunskap på andra sätt än genom att skriva.   

– Första gången de ska göra en film i ettan i till exempel historia är det en risk att det blir en 

avfilmad uppsats. De behöver också träna sig i att visa sin kunskap. Vi ser hur de utvecklar 

sitt filmberättande och kan göra det mer dynamiskt, säger Magnus Welander.  

Johanna Gagner menar att det kräver mer av eleverna att arbeta med film.  

– Film handlar om fler dimensioner och man måste tänka på både ljud och bild. Om eleverna 

ställs inför valet att redovisa med film eller som en uppsats skulle många välja att skriva text. 

– Ja, hur gör man en källhänvisning i film? frågar Magnus Welander retoriskt. Det är lättare 

att göra i en text! 

Projekten blir en utmaning för eleverna, men även för lärarna.  

– När vi estetiska lärare arbetar tillsammans med de mer teoretiska lärarna lär vi av varandra. 

Vi ser olika saker och är bra på olika saker. Vi kan hjälpas åt att vidga förståelsen kring 

elevernas lärande, säger Johanna Gagner.  

 

Både Magnus och Johanna saknar tid att sitta ner tillsammans efter ett avslutat projekt för att 

reflektera över vad som har fungerat och vad som kan bli bättre.  

– Självklart utvärderar vi, men det kan bli mer strukturerat. Vi har också ganska sparsamt med 

dokumentation, vilket gör det lite sårbart om någon skulle sluta, konstaterar Magnus.  

– Det är något vi själva behöver tänka på att göra mer frekvent – titta på och utvärdera 

avslutade projekt, lägger Johanna till.  

 

När det gäller dokumentation av elevernas arbete och lärarnas bedömning finns inget 

gemensamt system för hela skolan. Elevernas kurssajter och studierapporter är visserligen 

gemensam för alla, men varje lärare har kompletterande sätt att dokumentera. Johanna Gagner 

visar en mall hon gjort. Varje elev har ett eget dokument, där de olika arbetsmomenten finns 

med. Johanna för sedan in en kommentar och betygsriktning för de olika momenten.  



35 

 

 

Magnus Welander har lånat Johannas mall, men kompletterar med att kalkylblad där han 

sammanställer hela gruppen.   

– På ett sätt vore det bättre att ha ett gemensamt system för hela skolan, säger Johanna 

Gagner. Men jag tror det är svårt att få ett system som faktiskt fungerar heltäckande. Det kan 

begränsa oss i uppföljningar och bedömningar, påverka vad vi ser.  Det vore önskvärt, men är 

förmodligen omöjligt, med ett gemensamt system.  

– På min förra skola satt en webbkille och utvecklade ett system efter våra behov. Det var bra, 

men räckte ändå inte, säger Magnus Welander.  

 

Johanna Gagner påpekar att ödmjukhet är viktig i arbetet. Både för att hantera all teknik och i 

samarbetet med elever och kollegor.  

– Många lärare har ett stort kontrollbehov, det är en pedagogsjuka. Det är klart att man ska ha 

kontroll på att eleven når målen, men vi måste också kunna lära av varandra på vägen. 

Processdokumentation och kommunikation är viktig för att få syn på det som vi inte hade 

tänkt på från början. Ju fler man är, desto mer kan man se…  
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Sokratiska samtal i 
undervisningen 
Av: Unn Lundvik, lärare 
 

I skolans värld blir eleven alltför lätt en passiv deltagare som sällan får tillfälle att pröva sina 

idéer eller öva sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter. Eftersom en av de viktigaste 

drivkrafterna för mig som lärare är att hjälpa eleverna växa till självständiga, kreativa och 

kritiskt tänkande vuxna, har jag letat efter ett sätt att  utveckla detta. Ett av de arbetssätt som 

jag funnit och fastnat för är det sokratiska samtalet. 

 

Det sokratiska samtalet går ut på att deltagarna hjälper varandra att förstå det man diskuterar. 

Ett gemensamt utforskande där alla får tid att tänka, formulera det man kommit fram till och 

lyssna på vad andra försöker uttrycka. En seminarieform som kräver att man är noga 

förberedd och att man anstränger sig för att uttrycka sina tankar och idéer. När någon 

formulerat sina tankar gäller det att alla lyssnar för att kunna bygga vidare eller komma med 

nya perspektiv. I det sokratiska samtalet får man tid att tänka efter och reflektera över det som 

sägs och det man vill säga. Samtalsledarens roll är inte att ge några svar utan att se till att 

ställa frågor som leder samtalet vidare. Man ber deltagarna underbygga och motivera sina 

synpunkter, hitta motargument och förtydliga. Att vara samtalsledare som hjälper andra att 

utforska ett ämne är en krävande uppgift som både lärare och elever kan anta.  

 

Det är inte bara själva tänkandet som man utvecklar i samtalet, utan också sin sociala 

förmåga. Man utvecklas som person. I ett så kallat förseminarium diskuterar man tillsammans 

vad som krävs av deltagarna för att man ska få ett bra samtalsklimat. Man sätter också upp ett 
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gemensamt mål för gruppen (det kan till exempel handla om att alla ska uttrycka vad de 

tänker, eller att alla ska lyssna på varandra) och ett individuellt mål. I slutet av samtalet 

utvärderar man gruppmålet tillsammans och det egna målet för sig själv. Det är ett sätt att 

utvecklas både som grupp och som person.  

 

När man som jag undervisar i svenska, engelska och filosofi blir det naturligt att  ha 

seminarier om litteraturen eleverna läser.  Diskussionerna blir ofta grundliga och eleverna lär 

sig att förlita sig mer på sina egna tolkningar, våga uttrycka dem, reflektera kring dem och 

diskutera andras perspektiv. De upptäcker också att det inte finns några enkla svar. Med andra 

ord får eleverna hjälp att utveckla sitt kritiska och kreativa tänkande. Det finns inget ämne 

som inte passar för en sådan seminarieform. 

 

Vare sig man går på IB eller på ett nationellt program, passar den här typen av diskussioner 

väldigt bra. De finns inte något område inom skolans värld där det inte är viktigt att öva sig i 

att reflektera, tänka kritiskt och våga uttrycka sina tankar och idéer på ett självständigt sätt.  

Det är alltid lika viktigt att öva sin förmåga att lyssna på andras idéer och att kunna 

kommentera dem och bygga vidare sitt eget tänkande utifrån dem.  

 

 
 

 

Ytterligare en aspekt som är viktig är den demokratiska. Att föra ett reflekterande samtal 

tillsammans där man utvecklar förmågan att uttrycka sina egna tankar, idéer och åsikter 

tillsammans med andra är en grundförutsättning för demokrati. Därför handlar det inte bara 

om personlig utveckling av förmågan att tänka och lära., det handlar också om att utveckla 

förmågan att delta i det demokratiska samtalet, vilket ju är en av skolans främsta uppgifter att 

ägna sig åt.  
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Demokratiscenario i skolan:  
”Terrordåd i Stockholm” 
 

God afton! Här bryter vi för en extra nyhetssändning från YBC-nytt:  

 

”Vi har just nåtts av nyheten att flera stora bomber har detonerat i Stockholms innerstad och 

enligt uppgift är det riksdagen och regeringsbyggnader som har varit målet för dessa 

bombattentat. Terrorn har slagit till i Stockholm.  

 

Stora delar av Stockholms innerstad är förstörda. Riksdagen och Rosenbad ligger helt i ruiner. 

Många av departementen och även Högsta domstolen är enligt uppgift helt förstörda.  

 

 
 

Ingen grupp har ännu tagit på sig skulden för detta och vi har väldigt få uppgifter. Frågan är 

nu vad som kommer att hända. Hela Sveriges politiska ledning är utraderad. Vem ska ta 

makten? Och vem är det som har velat Sverige så här illa? Vilka kan deras motiv ha varit? 

Och vem ska samla Sverige för att fortsätta styra landet?  

 

Vi återkommer med nya nyhetssändningar när nya saker händer och vi får mer information. 

Just nu har vi väldigt lite att berätta, men som sagt var: Sverige är drabbat av terrorn.”  
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Terrorattentat! Katastrof! Tidspress! Det vanliga schemat ryker när eleverna i BC1A 

och BC1B ska använda sina kunskaper om demokrati för att skapa ett nytt styre för 

Sverige. Planeringen har pågått i några veckor, men för eleverna är det som sker en 

överraskning.   

– Vi vill få eleverna att fundera på var nyckeln till demokrati finns, förklarar Marita 

Kallur, en av lärarna som håller i caset.   

 

Eleverna är samlade på Torget, den stora öppna ytan i hjärtat av skolan. De har precis kommit 

tillbaka från ett fotouppdrag i centrala Stockholm.   

Kari Maliniemi, lärare i samhällskunskap, förklarar vad det gick ut på: 

– Istället för ett traditionellt studiebesök på riksdagen fick de uppgifter som att fota sig 

utanför utrikesdepartementet och andra viktiga platser. De fick också några frågor så att de 

var tvungna att gå runt och titta. Vår tanke var att de skulle se hur nära allting låg och bekanta 

sig med maktens kvarter inne i Stockholm. 

 

Stämningen är hög. Gruppen som klarade fotouppdraget snabbast belönas med tårta och får 

spontana applåder. Men glädjen omvandlas snabbt till allvar, när nyhetssändningen om den 

påhittade terrorattacken i Stockholm visas. Eleverna är indelade i mindre grupper och Kari 

Maliniemi förklarar att de nu har två dagar på sig att skapa ett nytt styre för landet. Efter 

några korta instruktioner om hur de ska gå till väga sänker sig koncentrationen över lokalen. 

Eleverna samtalar intensivt i sina grupper.  

 

Hanna Emnegard i BC1B berättar hur hon reagerade när hon fick uppgiften.   

– Jag tänkte ”herregud, det här kommer vi aldrig klara!” Sedan gäller det bara att tänka 

rationellt och fokusera på att fördela arbetet och inte få panik. 

Det är meningen att hon ska känna så. Den enda förberedelsen eleverna har fått är två 

föreläsningar om demokratins framväxt och demokratin idag.  

– Poängen är att kasta in dem i något som ruskar om, förklarar Marita Kallur. Eleverna får se 

hur demokratin vuxit fram och blivit idag, för att sedan se den raserad och ställas inför 

utmaningen att bygga upp den på nytt.  

All information som de behöver finns samlad på en särskilt kurssajt. Där finns bland annat 

tidsplan, lärarnas presentationer från föreläsningarna, mål och betygskriterier.  

 

Då och då kommer nya tv-inslag som förändrar förutsättningarna. Det kan handla om 

kravaller på gatorna eller olika etiska och moraliska dilemman som har med demokrati och 

mänskliga rättigheter att göra. Grupperna ska ta ställning till detta och skapa varsin sajt där de 

lägger ut sina slutsatser. Hanna Emnegards grupp kallar sin sajt för Koalitionen. På första 

sidan skriver de:  

 

Vi som är kvar bildar en allians mellan en rad olika partier. I denna situation vill vi dock inte 

kännas vid partigränser, utan samarbetar utifrån de förutsättningar som finns. Vi är alltså 

inte en allians av tidigare partier, vi är en Koalition av Ledamöter och vi tänker göra vårt 

yttersta och kämpa för det land som någon eller några uppenbarligen vill illa. 

 

Gruppen har också en kortsiktig och långsiktig plan för hur landet ska ledas. Den kortsiktiga 

planen beskriver att fyra personer genom en omröstning inom Koalitionen utsetts att leda 

riket. De har också valt att ta in tillfälligt militärt stöd för att ”handskas med huliganer ute på 

stan”. Längst ner på sidan har deras lärare kommenterat under arbetets gång. Klockan 19:17 

skriver Kari Maliniemi: ”Den kortsiktiga planen ser ok ut även om den kan utvecklas. Hur ser 
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den långsiktiga ut och hur beskriver ni representanterna?” Två timmar senare svarar Hanna 

Emnegard att gruppen inte är helt klara med den kortsiktiga plan.  

 

Det är ingen liten uppgift eleverna ställs inför. Stora frågor ställs på sin spets och beslut ska 

fattas under tidspress. Det som kan se ut att vara en bra lösning för stunden kan på sikt hota 

det demokratiska samhället. Hur kan lärarna fånga upp dilemman som eleverna ställs inför?  

– Demokratiprojektet startat en process. Vi har det i början av året. Många elever utmanas, 

tycker det är jobbigt, men inom kort har vi dem på spåret. Syftet är att de upplever något 

som gör att de kommer till en god insikt, säger Marita.  

Kari poängterar att de frågor som dyker upp under caset följer med in i den fortsatta 

undervisningen, även då caset har avslutats.  

 

Ett av målen är i detta case är att eleverna skulle skapa en ny författning. Kari Maliniemi 

berättar att många valde att inte ändra på något från den nuvarande.   

– Men då ifrågasatte vi om den var perfekt. Kan ni argumentera för att den är den bästa? 

Finns det ingenting ni skulle vilja ändra på?  

 

I efterhand tycker Hanna Emnegard att caset var svårt och intensivt, men samtidigt roligt.  

– Vi fick testa på att arbeta under stark tidspress och att tänka kreativt utanför ramarna. Det är 

learning by doing på hög nivå! Det jag minns bäst är hur roligt vi hade när vi skulle lösa alla 

problem, men också hur svårt det var. 

 

Marita Kallur tycker att arbetssättet ställer viktiga frågor om demokrati på sin spets. Genom 

att utgå från en ordning som sedan kastas omkull tvingas eleverna bygga nytt.  

– Vi utmanar dem i detta genom olika nyhetsinslag. Deras samarbete, kreativa tankar och 

ödmjukhet sätts på prov när ett nytt, bättre Sverige ska byggas upp från grunden. 

 

Kari Maliniemi berättar att en del av poängen med att låta eleverna arbeta i grupper är att nå 

kursmålet i samhällskunskap som handlar om att utveckla ett demokratiskt arbetssätt. Den här 

gången valde lärarna att lotta grupperna.  

– Vi tycker att det finns en stor poäng i att vi delar in eleverna. Man ska lära sig att jobba med 

olika typer av människor. 

 

För Hanna Emnegard är grupparbeten givande.  

– Jag tycker om att arbeta i grupp. Om alla är fokuserade och intresserade så kan man 

komplettera varandra på ett bra sätt. Det handlar om att man kan få med flera synvinklar och 

erfarenheter för att skapa sig en bredare bild av det man ska göra. 

 

Att arbete med så många elever samtidigt medför också svårigheter. Kari Maliniemi menar att 

det finns en motsättning mellan att å ena sidan styra eleverna mot att uppnå kursmålen, å 

andra sidan låta arbetet vara så öppet att det fångar deras intresse och skapar engagemang. För 

att lösa det avslutades hela caset med en individuell uppgift den sista dagen.  

– Uppgiften handlade om att sammanställa de erfarenheter de hade gjort i arbetet och vad de 

tyckte var viktigast i en demokrati. De fick en timme på sig. Det blev det som vi i första hand 

bedömde, berättar Kari, som erkänner att det kan vara svårt att göra en rättvis bedömning av 

varje elevs insats när så många elever är inblandade.  

 

Även Hanna Emnegard ser att lärarna kan ha svårt att bedöma individuella prestationer i 

grupparbete.  
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– Alla case vi haft har vi dock haft individuella examinationer också, så jag tycker att det har 

fungerat ganska bra. Vid ett fåtal tillfällen har det hänt att någon av lärarna inte varit där, då 

har de andra lärarna hjälpt till och tittat lite extra för att kunna hjälpa till i bedömningen.  

 

För Kari Maliniemi och Marita Kallur är det självklart att arbeta i projekt- och caseform, både 

för att variera undervisningen och för att få ett fördjupat lärande.  

– Men också för att det öppnar upp möjligheter att knyta an till omvärlden. Världen är inte 

indelad i samhällskunskap och historia, det är ett och samma. Vi har ett annat projekt i 

internationella konflikter där det är mycket tydligt. Det går inte att prata om en konflikt utan 

att ha en historisk bakgrund, säger Kari Maliniemi.  

– Case utvecklar oss som pedagoger, säger Marita Kallur och poängterar samtidigt att det 

krävs mycket planering. I det här fallet började lärarna att brainstorma utifrån idén tre veckor 

före genomförandet.  

– Vi gör det med öppna sinnen och är inte fast i rutiner. Kari och jag hade våra egna idéer och 

spann vidare på dem tillsammans. Idén om att använda nyhetssändningar kom från ett rollspel 

Folk och försvar har, berättar Marita Kallur.  

Tack vare att skolan har en studie med greenscreen-teknik kunde nyhetsinslaget göras 

trovärdigt med en bild av ett raserat hus i bakgrunden. En annan förutsättning för ett lyckat 

projekt är de olika sajterna som skapas. Dels gör lärarna en sajt för hela caset, dels gör 

eleverna egna sajter för att redovisa sitt arbete under projektets gång.   

– Sajter är lätta att göra, vi turas om, berättar Marita Kallur. För henne är sajten som 

mötesplats en självklar del av skolan.  

– Grupperna verkar i dem och delade dokument. Och i vanliga möten, såklart!  

 

Fakta Demokrati-caset 

Antal klasser: 2  

Antal dagar: 2 ½  

Antal lärare: 4 (Glenn Juhlin och Marita Kallur i historia samt Kristina Froelich och Kari 

Maliniemi i samhällskunskap) 

 

 

Från elevsajten Koalitionen:  

Kortsiktig Krisplan 
Kännedomen om denna svåra kris kom som ett hårt slag i magen för hela landet. Nu vill vi 

göra vårt bästa för att ta Sverige ur denna kris så snabbt och effektivt som möjligt.  

 

För detta arbete har vårt koalitionsparti valt ut fyra förtroendevalda representanter som ska 

leda riket och vara rikets ansikte utåt. Detta genomfördes med en demokratisk omröstning 

inom Koalitionen. Vi hade gärna genomfört en omröstning i större skala i linje med ett 

demokratiskt samhälle, men ansåg inte att tiden fanns. Ett val kommer att hållas i andra 

kvartalet 2011, då folket ska få välja sin nya regering. 

 

Sammanhållning just nu är mycket viktigt för rikets framtid. Därför känner vi i Koalitionen 

att vi är ett bra alternativ till makten. Vi har lång erfarenhet av politik, och har under en lång 

tid arbetat tillsammans. Trots att vi har ideologiska olikheter har vi arbetat länge med att 

skrida över dessa gränser och samarbeta, därför känner vi att vi är det bästa alternativet att 

styra riket i denna svåra tid.  

 

Vi har beslutat om några primära åtgärder för en kortsiktig lösning. 



Vad kan en skola vara? 

 

42 

 

• Ta in militärt stöd. 

◦ För att ha en chans att handskas med huliganer ute på stan tror vi i Koalitionen 

att det som är bäst är en kort och intensiv insats från militärens sida. Sverige är 

ett demokratiskt och fredligt land och därför är dessa insatser endast tillfälliga, 

och ska avvecklas inom max ett års tid. 

• Mediala insatser för att behålla lugnet i landet. 

◦ I denna tid med oroligheter och kravaller på gatorna är det viktigt att vi försöker 

att behålla vårt lugn. Massmedia kommer att spela en avgörande roll i denna 

insats. Det blir Media som står för ansvaret att förmedla informationen från oss 

i Regeringen till Folket. 

• Beskydd för de kvarvarande politikerna. 

◦ Det här landet har redan förlorat alldeles för många av sina duktiga och 

rutinerade politiker. Vi behöver inte förlora några fler! Därför föreslår vi en 

styrka på 20 man, och ett bevakat lägenhetshotell för de kvarvarande 

politikerna. När det kommer intervjuer från media och så vidare kommer dessa 

ske under mycket kontrollerade former till en början och visitering kommer att 

ske.  

Det finns de i landet just nu som anser att vi borde avskaffa Monarkin. Vi har dock beslutat 

att monarkin är ett väldigt bra sätt att hålla samman landet, något som enar medborgarna och 

en person som kan ge ljus även i mörka situationer. Vi har därför beslutat att vi vill behålla 

monarkin och en ny kung/drottning kommer att tillsättas enligt tronföljden 

 

 
 

Kommentarer (3) 
Kari Maliniemi - 7 okt 2010 19:17 
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Den kortsiktiga planen ser ok ut även om den kan utvecklas. Hur ser den långsiktiga ut och 

hur beskriver ni representanterna? 

Hanna Emnegard - 7 okt 2010 21:15 

Den kortsiktiga är inte riktigt klar, inte heller de andra flikarna. Vi sa att vi skulle göra det 

ikväll eller imorgon. 

Marita Kallur - 8 okt 2010 10:53 

Bra att ni jobbar över partigränser. Hur gick det till när ni valde ut 4 förtroendevalda 

representanter?   Bra start, men det finns mer att fundera över. 

 

Bloggtext: 
”Vårt första case gick av stapeln idag. Demokrati är temat. Vi började med en föreläsning av 

Kari, som var riktigt bra. Sedan var det dags för strapatser inne i stan, vi löpte runt och tog 

bilder utanför lite olika byggnader och självklart fanns det ett syfte med detta. Varmt var det, 

och trött blev man men det var gött ändå! Och min grupp kom tvåa på det första uppdraget. 

Wohoo!”  

Andrea BC1a 

 

Utdrag ur elevreflektioner:  

”För att försöka få ett mer demokratiskt samhälle ska folk, helst i lågstadiet bli mer aktiva. 

T.ex. i elevråd, där man låter klasser rösta demokratiskt om olika frågor. På så sätt lär de sig 

hur samhället fungerar vilket gör att de lär sig lättare senare i livet. Man bör även försöka 

uppmuntra folk att gå med i olika partiföreningar där man får en större insyn om hur ett parti 

verkligen fungerar. 

 

Internet har även haft en stor betydelse för demokratin där folk i princip kan skriva vad de 

vill, även andra kan kommentera detta och då sprids informationen på ett sätt som inte går att 

beskriva. Internet är alltså ett mycket bra verktyg att förmedla information till andra 

människor på ett snabbt och smidigt sätt. Även fast diktaturerna ofta försöker stänga av eller 

begränsa internet lyckas folk att kringgå detta och ge sin åsikt om saken. 

 

Internet kan även ha en negativ verkan på samhället, då det finns ganska mycket falsk 

information som cirkulerar runt på internet. Det är upp till varje människa att vara källkritisk 

gentemot informationen som sprids.  

 

Slutsatsen är att det alltid kommer att finnas sätt att ge sin åsikt på saken även fast man inte 

alltid får det. Det kommer alltid finnas nya vägar.” 

Milad 

 

Ett intressant exempel jag kan ta upp nu när jag kom in på att alla röster ska räknas och 

respekteras lika är Sverigedemokraterna. 

 

Enligt demokrati så ska Sverigedemokraterna behandlas som vilket annat parti som helst. De 

har blivit framröstade enligt det valsystem vi har i Sverige, nästan 6% vill att de ska sitta med 

i riksdagen och fatta beslut på nationell nivå, så varför skulle vi helt plötsligt ignorera 

demokratins regler och låta dessa 6% vara oväsentliga? 

 

Det alla blir bestörta av är främlingsfientligheten, men det är inte en fråga om demokrati att 

motarbeta Sverigedemokraterna i sådant fall! 
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Det man har glidit in på då är etik och moral, det blir en kamp mellan demokratins och etikens 

regler helt enkelt. Sedan finns det ju mänskliga rättigheter såklart, men eftersom det inte finns 

någon öppen rasism eller liknande i deras politik så kan man inte använda politik för att arbeta 

emot dem, det blir etikens område helt enkelt... Om vi börjar ignorera reglerna inom 

demokratin så börjar vi utvecklas bort från den, då kanske vi till slut hamnar i diktaturer igen!  

 

Det är därför det är så viktigt att alla ska respektera demokratin för vad den är, och därmed 

lyssna på varenda röst som framförs, oavsett personlig syn på den rösten. 

Det finns alltid ett första steg i en permanent förändring, det är därför man måste vara så noga 

med att aldrig någonsin göra undantag! Vad man själv kanske bara hade tänkt som ett 

pyttelitet undantag kanske någon annan omvandlar till första steget i utvecklingen till en 

diktatur eller något annat oönskat statskick!  

 

Jag understryker det jag sagt hela tiden, alla röster ska räknas och de ska räknas lika! Det är 

vad jag tycker är viktigast med en demokrati. 

Sam 
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IB-tradition möter YBC-vision 
 

Nisse Thomasson är lärare i historia och vetenskapsteori, men själv säger han history 

och theory of knowledge, eftersom han undervisar på IB-programmet på YBC. Utöver 

det har han kurser i historia och filosofi på de nationella programmen. Han har arbetat 

på IB sedan 1998, till en början på Saltsjöbadens samskola, men numera på YBC.  

 

Vad utmärker IB?  

– Den största skillnaden mellan IB och den svenska gymnasieskolan är att IB-eleverna gör ett 

stort prov i slutet av sista året. Provet består av skrivningar i alla ämnen som rättas centralt. 

Resultatet utgör sedan underlag för 75 procent av elevens betyg. Resterande 25 procent 

avgörs av underlag som de undervisande lärarna skickar in. Det kan vara frustrerande som 

lärare. Samtidigt blir lärarrollen tydlig. Vi och eleverna gör en gemensam resa till examen. Vi 

är på elevens sida hela tiden. Som lärare på IB är vår viktigaste uppgift att förbereda eleverna 

för proven, det kan vi aldrig kompromissa med.  
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Hur passar det ihop med den vision som finns på YBC?  

– Det finns ingenting i IB som motsäger YBC-tanken. Vår uppgift är att förbereda eleverna 

för det skriftliga provet, men det föreskrivs ingen särskild pedagogik. IB är inte emot 

nytänkande i sina övergripande mål. Vissa ämnen är som gjorda för YBC, som mitt ämne 

theory of knowledge, som går ut på att diskutera kunskapssyn. Det ingår också att eleverna 

ska göra samhällsservice och något kreativt under sin utbildning, det passar verkligen in i 

YBC-konceptet.  

 

Det arbetslag du ingår i flyttade till YBC från Saltsjöbadens samskola. Hur var 

reaktionerna på flytten? 

– Vi tyckte att det skulle bli jätteroligt. Vi hade haft problem med elevtillströmning och hade 

gamla, slitna lokaler på samskolan. Flytten hit blev en nystart. Vi fick lära oss nya saker, som 

att arbeta mer med datorer.  

 

Vilka elever väljer IB?  

– De flesta är väldigt målmedvetna och vet att de ska göra ett stort prov i slutet av 

utbildningen. De flesta av våra elever är svenska, men det finns några som har gått i andra 

skolsystem tidigare eller inte pratar svenska alls.  

 

Hur har IB förändrats sedan flytten till YBC? 

– Det sker en ständig förändring både globalt och lokalt. Men vi har nog förändrat våra 

metoder sedan vi kom hit. Ofta använder vi den pedagogik eleverna efterfrågar och de vill ha 

nytta av allt de gör och tänker hela tiden på sin examen.  

Vi har många fler sökande till IB nu. Jag tror det beror både på de attraktiva lokalerna och ett 

mer centralt läge. Många lockas när de kommer på vårt öppna hus. Vi har tagit på oss en stor 

kostym på YBC. Att förbättra undervisningen så som vi vill kan vara svårt, men roligt. 

 

Fakta IB 

IB står för International Baccalaureate, ett internationellt utbildningsprogram som grundades i 

Schweiz 1968 och nu finns i mer än 3000 skolor över hela världen. IB-programmet är 

tvåårigt, men svenska elever läser även ett förberedande år. Eleverna väljer till viss del själva 

vilka ämnen de ska läsa. Totalt studeras sex ämnen, alla på engelska.  I slutet av utbildningen 

gör alla elever ett prov, som bedöms centralt. Huvudman för utbildningen är IBO, 

International Baccalaureate Organization, som har sitt huvudkontor i Genève.  
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I hjärtat av IB 

Av: Russell Hammerton, lärare 
 

Att befinna sig på YBC har stor betydelse för oss som undervisar inom International 

Baccalaurate-programmet; dels för de möjligheter YBC ger för vidareutveckling av IB-

programmet, dels för chansen att vara med i utvecklingen av det spännande projekt som YBC 

utgör. 

 

 
 

I hjärtat av IB-programmet finns CAS – Creativity, Action, Service. CAS är unikt för IB. 

Eleverna genomför olika aktiviteter och projekt för att utveckla sina kreativa och idrottsliga 

intressen samt engagera sig i samhället i allmänhet. Exempel på aktiviteter kan vara att måla, 

eller att lära sig modern dans, att spela ishockey eller att prova på yoga, att undervisa yngre 

barn eller att engagera sig i en kvinnojour.   

 

Aktiviteterna ger eleverna möjlighet att utveckla sina talanger inom olika intressen, men även 

tillfällen att utvecklas som människor. Utövandet av aktiviteten ska vara medvetet och 

målorienterat. Aktiviteterna ska ge utmaningar som utvecklar sådana färdigheter som 

kreativitet, initiativtagande, samarbetsförmåga, ihärdighet, globalt tänkande och 

medvetenheten om följderna av aktiviteten för eleven själv och för andra.  

 

Eleverna reflekterar alltid om det som de upplever. En grundtanke inom IB är att det är 

genom reflektion som man får tillfälle att lära sig av sina erfarenheter.  

 

YBC är en naturlig hemvist för CAS. 
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YBC ger CAS en tillåtande miljö där kreativitet och initiativtagande uppmuntras och där 

eleverna får stort utrymme för att utveckla sina idéer och intressen. Viktiga elevinitiativ har 

t.ex. varit skolans Amnesty International-grupp och Likabehandlingsgruppen.  

 

YBC:s satsning på en dator per elev ger både lärare och elever en möjlighet att arbeta på ett 

nytt sätt. Information om CAS i form av blanketter och olika resurser finns tillgängliga på 

våra virtuella anslagstavlor – kurssajten och intranätet – och kommunikation kan lätt ske 

genom mejl. Fler medier erbjuds också för reflektion: skriftligt inom ramen för textdokument, 

webbdokument eller blogginlägg, men även genom bild, ljud och film. Det är dock i själva 

utförandet av aktiviteterna som satsningen har störst potential. Möjligheten till bild-, ljud- och 

filmredigering stärker de kreativa verksamheterna. Att enkelt kunna skapa webbaserade 

dokument gör det lättare att nå ut till en bred publik, vilket kan bidra både till kreativa 

aktiviteter och till aktiviteter som syftar till att bidra till samhället. Eleverna kan även 

samordna sina insatser genom delade dokument mm.  

 

YBC:s närvaro i Kunskapsgallerian och YBC:s nätverk världen över ger också goda 

möjligheter för CAS. I vårt närområde har vi kommit i kontakt med nya partners. Just nu är 

ett samarbete planerat med grannar som anordnar undervisning i svenska för invandrare. YBC 

ska bli inte bara tekniksmart utan också miljösmart. Elevers granskning av skolans 

miljöpåverkan och deras åtgärder för att skolan ska bli grönare ska bli en viktig utgångspunk 

för aktiviteter inom CAS. Redan då skolan grundades ingick YBC i British Council-projektet, 

Framtidens Skola, som gav elever möjlighet att inom ramen för CAS utforma och redovisa en 

rapport i nära samarbete med elever vid skolor i tre andra länder inom EU. En Afrika-grupp är 

också aktiv och ett samarbete med en skola i Schweiz inleds inom kort. 

 

CAS i sin tur erbjuder YBC en möjlighet till intressanta och spännande aktiviteter och en 

plattform för att arbeta mot samtliga YBC:s skills, i synnerhet kreativitet, ansvar, målfokus, 

kommunikation, social och kulturell kompetens, självkänsla, självförtroende, tänkande och 

reflektion.  

 

 

 



49 

 

Internet och skola:  
Skolan i molnet 

 
Vad händer i en skola där eleverna har tillgång till 

bredband och förväntas använda internet, inte bara 

som en källa, utan för att redovisa arbeten och för att 

kommunicera?  Där lärare förväntas använda internet 

och omvärlden som en del av skolan? Vad händer med 

synen på källor, resultat och bedömning, vem som 

undervisar och samspelet med kollegor – ja, vem som 

är ens kollegor?  

 
I DETTA KAPITEL:  
 

 Amanda Henriksen berättar ur sitt perspektiv som elev hur det är att använda Google som 

lärplattform.  

 

 I januari 2010 åkte tre elever från YBC till London tillsammans med tidskriften Datorn i 

utbildningen till BETT, världens största mässa om skola och IT. Uppdraget var att fundera 

kring framtidens skola. En av eleverna var Lovisa Feist, som skrev en artikel om besöket. 

Artikeln har tidigare publicerats i DIU.  

 

 YBC är en av många skolor där varje lärare och elev har en egen bärbar dator. Vi tittar i 

några bloggar för att se vilja tankar de själva har om hur det påverkar skolarbetet.  

 

 Med Twitter öppnas nya möjligheter för lärare att nätverka och utbyta tankar och 

erfarenheter. Under vintern 2011 gjorde Björklund ett utspel på katederundervisning, 

vilket fick lärarna på Twitter att reagera. Vi tog reda på hur det startade och frågade vad 

några av de aktiva lärarna tänker kring sociala medier och skolan.  

 

 Det är många som tänker och tycker mycket om skolan, men vad säger forskningen? Vi 

mejlade Anna Åkerfeldt, doktorand på Stockholms universitet och ställde några frågor om 

lärandet i en-till-en-miljö.  
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Skoljobbet på webben  
 

Av: Amanda Henriksen, elev 

 
Digital lärmiljö på en svensk gymnasieskola kan för många låta komplicerat. Det är inte 

ett dugg komplicerat, snarare motsatsen - ett enkelt verktyg som är extremt användbart 

för oss elever. 
 

För ett och ett halvt år sedan påbörjade jag min utbildning på gymnasieskolan Young 

Business Creatives, YBC, i Nacka. Redan efter ett par dagar blev samtliga elever försedda 

med varsin dator. Jag hade aldrig tidigare gått på en skola där varje elev hade sin egen dator, 

så för mig var detta något nytt. Vad jag då inte visste, men blev väl medveten om ett par 

veckor senare, är att när en skola använder sig av en-till-en-metoden är det väldigt viktigt att 

ha en fungerande lärplattform.  

 

På YBC använder vi Google som lärplattform, och personligen anser jag att det är en utmärkt 

digital arbetsmiljö för en gymnasieskola. Google erbjuder bland annat en mejltjänst, Google 

Sites och Google Docs. Googles mejltjänst är väldigt enkel att hantera, och fungerar i princip 

som vilken mejltjänst som helst. Det som för mig var nytt var Google Sites och Google Docs 

– två extremt användbara verktyg/tjänster.  

 

Elevernas egen webbplats  

Google Sites är ett verktyg för att bygga webbplatser som jag använt mig av extremt mycket 

under det senaste året. På min skola får varje elev bygga upp sin egen webbplats/sajt i början 

av årskurs ett. Vi väljer helt själva hur sajten ska se ut. Antingen kan man välja att behålla ett 

av alla teman som finns att välja mellan, eller så kan man göra sin sajt personlig genom att 

lägga till egna bilder/bakgrunder.  

 

Att bygga upp en webbplats/sajt kan både vara enkelt och hur komplicerat som helst. Det 

väljer jag helt själv. Jag väljer även vilka som ska ha behörighet till min sajt. När man skapar 

sajten får man välja om webbplatsen ska vara offentlig för alla, offentlig för alla på skolan 

eller om man vill bjuda in endast sina lärare. På sajten kan man sedan skapa olika sidor och de 

flesta på skolan har en sida för varje ämne de läser. På dessa sidor kan vi sedan publicera vårt 

skolarbete.  

 

Detta är något som underlättar för oss elever – då man har allt sitt skolarbete samlat på ett och 

samma ställe. Det underlättar även för berörda lärare, då de enkelt kan gå in på en elevs 

webbplats/sajt , se vad eleven har gjort, vilken tidpunkt eleven publicerade ett visst dokument 

och ge kommentarer till elevens arbeten.  

 

Kommunikation på ny nivå  

Dock handlar Google Sites inte bara om att publicera dokument. Det handlar även om 

kommunikation och samarbete mellan olika användare. Vi elever på skolan kan kommunicera 

med andra på en helt ny nivå – både privat och offentligt. Vi kan bjuda in så kallade 

samarbetspartners till vår webbplats. Samarbetspartnerna kan i sin tur redigera, kommentera 

och publicera i princip allt på webbplatsen.  

 

Detta är väldigt användbart när vi arbetar i grupp, och särskilt när vi arbetar med projekt. 

Gruppen kan skapa sig en egen webbplats, där vi kan publicera allt kring vårt projekt. Varje 
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gruppmedlem kan då enkelt gå in och se vem som publicerat vad på webbplatsen, lägga till 

egen information och så vidare.  

 

Att skapa egna webbplatser är minst sagt vanligt på skolan. Redan efter ett par veckor på 

skolan blev vi som då gick i årskurs ett introducerade till ett projekt kallat Make a Difference. 

Projektet involverade ämnena historia, engelska och mediekommunikation. Vi jobbade i 

grupper om fem-sex elever, och projektet gick ut på att göra en film om en valfri person. På 

sajten kunde vi då lägga upp våra idéer, vårt manus till filmen, bilder vi skulle använda och så 

vidare. Sedan bjöd vi in de lärare som höll i projektet, så de i sin tur kunde kommentera och 

ge oss feedback. Det var hur enkelt som helst!  

 

Ett annat tillfälle då hela min klass skapade en gemensam sajt var när vi fick en gemensam 

uppgift i engelska, och istället för att diskutera vem som skulle göra vad i klassrummet 

diskuterade vi detta över en sajt. Det kan ibland vara svårt att samla 32 elever i ett och samma 

klassrum, då någon alltid är borta, då är det enkelt att bara skapa en sajt. På så sätt kan alla 

vara delaktiga, vilket är mycket praktiskt.  

 

Samarbeta med andra online  

Google Docs är en utmärkt tjänst om man arbetar i grupp. Dock fungerar tjänsten på ett helt 

annat sätt i jämförelse med Google Sites.  

 

Med Google Docs kan flera personer skriva i ett och samma dokument samtidigt. Det är som 

att ha ett tomt dokument i Word på nätet. Den som skapar dokumentet kan i sin tur välja vem 

eller vilka som ska ha tillgång till det – det kan vara både klasskompisar och/eller lärare. När 

man sedan har bjudit in sina samarbetspartners kan alla i sin tur skriva och redigera 

dokumentet. Man kan enkelt se vem eller vilka som skriver samtidigt som en själv, och vem 

eller vilka som läser dokumentet.  

 

Google Docs är väldigt användbart för oss elever när vi till exempel sitter på en föreläsning 

och inte hinner med att anteckna allt – då kan de man samarbetar med lägga till det jag själv 

missat. Alla som samarbetar med varandra har tillgång till dokumentet – oavsett var på jorden 

man befinner sig, oavsett vilken dator man använder.  

 

Redovisa skoluppgifter  

Personligen använder jag mig mest av Google Docs när jag och mina klasskompisar har 

redovisningar tillsammans. Om vi får en uppgift som ska redovisas muntligt, är det väldigt 

vanligt att vi skapar ett dokument. Hela gruppen kan då ta del av varandras anteckningar, och 

vi behöver heller inte sitta tillsammans.  

 

Detta är något jag och en klasskamrat gjorde för bara ett par veckor sedan. Vi hade en muntlig 

presentation i spanska, och vi hade väldigt svårt att hitta tider att studera tillsammans på. Så 

istället skapade vi ett dokument. Där kunde vi skriva det vi skulle säga, rätta varandras stavfel 

och ge feedback till varandra. Det är betydligt seriösare att föra en diskussion över Google 

Docs, i jämförelse med andra medier som till exempel Facebook.  

 

Precis som Google Sites så är Google Docs ett helt nytt sätt att kommunicera på, och jag är 

verkligen lyckligt lottad som får använda mig av dessa tjänster och verktyg varje dag. Det 

underlättar verkligen undervisningen.  
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Här finns inga pennvässare 
– elever och lärare bloggar om en-till-en-miljön 

 

Johan Berggren, elev:  
Det första jag märkte här på YBC var att det inte fanns några pennvässare, vilket vi elever och 

lärare inte behöver på grund av att vi alla har varsin bärbar dator i skolan. 

 

Viktoria, elev: 
Att man på YBC har fått möjligheten att vara uppkopplad hela tiden är bra sak, men det 

kommer med eget ansvar. Genom att var uppkopplad under hela skoldagen kan man också ta 

reda på nyheter hela tiden. Det ger också en möjlighet att kommunicera med både lärare och 

klasskompisar som är hemma och är sjuka. En sak som också är bra är att man alltid har 

datorn nära till hands och kan googla vad som helst när som helst, och där med lär man sig 

mycket mer och blir mer allmänbildad och ger större möjlighet att lyckas i de andra ämnena. 

 

Ayla Löfving, elev:  
Tiden då borttappade häften med uppgifter inför ett prov eller projekt innebar panik, ångest 

och sömnlösa nätter är officiellt över! Vi slipper dessutom att i klassrummet sitta och tänka 

”Vad är det vi håller på med egentligen? Jag förstår ingenting.” Alla har lika stora möjligheter 

att lära sig och ha obegränsad koll på vad som händer i skolarbetet även de vars starkaste sida 

inte är att koncentrera sig på lektionerna då lärarna har genomgångar. De som inte förstått 

eller helt enkelt inte lyssnat på vad läraren sagt under lektionen kan snabbt och enkelt klicka 

sig in på intranätet och kika på vad som hänt inom alla de olika kurserna vi läser. Detta 

resulterar i ett plågsamt slut för de gamla, trogna bortförklaringarna till lärarna om att ”Jag var 

sjuk”, ”Jag visste inte” eller ”Du sa inte...”, eftersom man hela tiden har tillgång till sin dator 

samt till hemsidan var man än befinner sig och hur man än mår. Det kvittar om man inte 

förstått eller inte lyssnat på läraren eftersom allt vi gör på lektionerna läggs ut på intranätet.  

 

Förutom sidorna om kurser så finns ju också exempelvis en YBC-mejl där lärare och elever 

ständigt kan hålla kontakten. Detta gör att vi har betydligt mycket bättre kommunikation 

mellan elever och elever samt mellan elever och lärare eftersom man snabbt och enkelt kan 

kontakta dem via mejl i stället för att behöva springa runt och leta efter personen i fråga. För 

att inte tala om då man behöver ta kontakt med någon lärare utanför skoltid, det är i princip 

omöjligt i vanliga fall och detta säger jag av personliga erfarenheter! YBC-mejlen gör det 
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möjligt för oss att snabbt och enkelt kunna kommunicera med varandra samt att effektivt 

kunna lösa problem om något uppstått.  

 

Allt vi arbetar med i skolan, allt vi skriver och läser gör vi på våra datorer. Alla har vi 

dessutom en kurssida för varje kurs. Vi lägger in alla våra arbeten och uppgifter på den här 

sidan vilket underlättar markant också för lärarna i deras arbete. Tiden för högar av papper är 

numera passé. En revolution för skolan är här, katederundervisningen är över och YBC har ett 

stort försprång i den modernisering som så småningom andra skolor nödvändigtvis kommer 

att behöva genomgå för att kunna konkurrera på marknaden.  

 

Marita Kallur, lärare: 
Jag vill slå ett slag för datorn som mötesplats. I alla projekt läggs information upp på sajter, 

som projektidé, mål, betyg, planering, deadlines, resurser etc. Eleverna har projektet i sin 

helhet klart från start.  

 

Introduktionen handlar om att tydligt gå igenom sajten. Vi ger oss inte förrän alla har förstått. 

Om de har åsikter på upplägget vill jag att de ska diskutera det första veckan. Då ändrar jag 

gärna. Ofta kommer eleverna med bra reflektioner. De är kloka.  

 

Ingen kan klaga på borttappade papper eller att de har missat lektioner. Informationen på 

sajten gör att missförstånd uteblir, frustrationen minskar. Det är deras ansvar att uppdatera sig, 

de har koll på planering. Fokuseringen landar på att genomföra ett så bra projekt som möjligt. 

Arbetet blir kreativt och tänkande. Datorn som mötesplats är det bästa jag vet med att jobba 

med en-till-en.  
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Uppdrag:  
Framtidsspaning på BETT! 
Av: Lovisa Feist, elev  
 
”The world’s largest educational technology event.” En kort men bra mening som förklarar 

BETT på bästa sätt. En mässa där du kan finna allt från interaktiva tavlor och bord till nya 

skolportaler och filminspelningar av lektioner. BETT är helt enkelt något utöver det normala, 

det är mässan för framtidens skolor. Innan jag kom till världens största mässa kring IT och 

lärande hade jag inte några större förväntningar. Vilken är den senaste datorn som 

rekommenderas till skolor och elever? Hur kommer datorn att användas inom framtidens 

lärande? Och vad anses som det bästa sättet att kommunicera mellan lärare och elever i 

dagens samhälle? Men denna mässa var så mycket mer än vad jag någonsin hade anat. 

Mycket hoppade upp i mitt huvud och tankarna började fara runt i en mycket hög fart.  

 

Dagens klassrum i en ”normalskola” ser ut som den gjorde för 50 år sedan, med bok, papper 

och penna samt en lärare som har alla svar på elevernas frågor och funderingar. Det enda som 

har bytts ut är svarta tavlan mot whiteboard. Om dagens klassrum ser exakt likadant ut som 

det gjorde för 50 år sedan, kommer de att fortsätta göra det i 50 år till? Nej, jag tror faktiskt 

inte det. I alla fall inte helt, vilket jag hoppas. Tekniken utvecklas dagligen och BETT visade 

mig att framtidens klassrum snart kommer att kanske vara dagens klassrum.  

 

Touch – det nya måstet  

Många utställare visade möjligheterna med pekskärm, både på tavlor och bord. Utbudet av 

leverantörer och användningsområden av pekskärmar har växt starkt på en relativt kort tid.  

Jag tror att vi inom en snar framtid kommer att få se pekskärmar i framtidens klassrum. 

Skrivbord kommer nog att bli utbytta till interaktiva bord och våra ordinarie whiteboards har 

redan nu, sakta men säkert, utvecklats till interaktiva tavlor. Många av dagens datorer har 

både tangentbord och pekskärm.  

 

Jag kan förstå att många är intresserade men frågan är: om vi glömmer bort för en stund att 

det handlar om att peka på en skärm, vad är det mer som gör pekskärmen så speciellt? Inget 

egentligen, enligt mig. Datorerna ser exakt likadana ut, med tangentbord och en normalstor 

skärm men dock utan en mus. Interaktiva tavlor fungerar exakt som en dator inkopplad till en 

projektor, dock utan en mus. Allt handlar bara om att vara kreativ och använda sig av sina 

fingrar.  

 

Hur vill ungdomar lära?  

Något annat som jag blev nyfiken på under BETT var professor Stephen Heppells 

undersökning om på vilket sätt barn och ungdomar egentligen vill lära sig och utvecklas. I 

dag arbetar man som elev mycket med att skriva av det läraren säger eller har skrivit upp på 

tavlan. När Heppell i sin undersökning frågade barn och ungdomar hur de egentligen vill lära 

sig svarade de: arbeta tillsammans i grupp, jobba med datorer samt få komma ut och möta 

världen. Egentligen är jag inte förvånad över hur vår generation vill lära sig saker, jag har 

själv känt och känner fortfarande exakt likadant.  
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Jag minns hur det var under grundskoletiden, att kämpa sig igenom en lektion med 

skrivkramp i handen när läraren står framme vid tavlan och skriver, eller sitta med 20 olika 

papper om antikens Grekland som man ska läsa på. Jag kan förstå barn och ungdomar som 

blir skoltrötta efter att i dagar, veckor och år göra ungefär samma sak i skolan. Jag tror att 

genom att växla lite och ändra på dagens inlärningssystem kan det både bli lättare och 

effektivare att faktiskt lära sig nya saker.  

 

Yngre barn i fokus  

Mycket på BETT kretsade runt yngre barn, ny lekfull inlärning, dansmattor som kan träna 

upp matematikförmågan, färgglada klassrum, plattformar designade för barn… listan kan bli 

lång. Vad händer med oss ungdomar som har nått högstadiet och gymnasiet? Ska vi fortsätta 

arbeta på samma sätt som vi har gjort i flera decennier? Alla skolor på olika nivåer bör 

använda ny och modern teknik för inlärandet. Det kommer på sikt att öka motivation och 

dialog mellan lärare, elever och föräldrar. Vi får en effektivare skola som möter 

morgondagens krav på kunskap på arbetsmarknaden. Men, jag tror egentligen inte att 

tekniken är den stora lösningen på framtidens lärande och klassrum, utan jag ser det mer som 

ett effektivt hjälpmedel. Att börja jobba på ett annat pedagogiskt sätt och försöka att utveckla 

själva lärandet till en ny nivå, är något vi borde se mer efter än själva tekniken.  

 

Seminariepedagogik  

Jag själv går på en gymnasieskola, YBC i Nacka kommun, som tänker lite annorlunda. Vi 

jobbar med det så kallade en-till-en, vilket är en dator per elev. Tekniken finns med oss 

dagligen, men är som ett sorts hjälpmedel för både oss elever och lärare istället för en lösning 

för hur vi ska arbeta. Dock tror jag att det största skälet till att min skola har blivit 

morgondagens skola, är det som vi kallar för seminariepedagogik. För mig har denna 

arbetsform, som varierar mellan seminarier i mindre grupper, projektarbeten, föreläsningar 

samt klassundervisning, fått mig att växa som person. Från att vara den där blyga lilla flickan 

på högstadiet som mådde dåligt när hon skulle tala inför en grupp människor, till att vara en 

avslappnad tjej som kan stå i evigheter och tala om ett visst ämne, och samtidigt tycka att det 

är kul!  

 

Seminariepedagogiken ser jag som ett effektivt och roligt arbetsätt som faktiskt gör det lättare 

att både lära sig och tänka på ett helt annat sätt än tidigare. Jag kan bredda min kunskap mer 

nu och känner redan, när jag har ett och ett halvt år kvar på gymnasiet, att jag är mycket mer 

redo för både universitet och arbetslivet.  

 

Mycket har hänt på 50 år i världen. Jag tror att BETT fick mig att förstå att även skolvärlden 

rör på sig, sakta men säkert. Jag både tror och hoppas att vi, om 50 år, kommer kunna blicka 

tillbaka och fundera på hur skolan, klassrummen och lärandet såg ut förr. För varför ska inte 

skolan få sin förändring när resten av världen ser helt annorlunda ut sedan 60-talet? Jag vet 

faktiskt inte, gör du?  



Vad kan en skola vara? 

 

58 

 

Skola, sedd från frukostbordet  
– om hur en debatt uppstår på Twitter vintern 2011 
 
Strax efter klockan sju på morgonen den 13 mars 2011 satt Emma Rosén vid 

köksbordet och drack kaffe. Den var söndag och hon var ledig från jobbet som 

teamledare och lärare på YBC i Nacka. Hennes femåriga son satt framför tv:n och åt 

frukost medan Emma Rosén bläddrade i morgontidningen. Hon läste ett debattinlägg av 

skolminister Jan Björklund, där han bland annat förespråkade mer 

katederundervisning. 

– Min första reaktion var dels att karln inte är klok, dels att han säkert kommer att gå 

hem i stugorna, berättar Emma Rosén.  

 

En stund senare loggade Emma Rosén in på sitt Twitterkonto. I Sigtuna gjorde Anna Kaya 

samma sak. Hon arbetar som lärare i svenska som andraspråk för en grupp nyanlända elever 

på en F-6-skola och var hemma i vardagsrummet denna söndagsmorgon. Anna Kaya hade inte 

läst debattartikeln i tidningen, men hittade den snabbt via länkar på Twitter. Hennes första 

tanke:  

– Nu vill skolministern provocera igen. Vad har han nu i bakhuvudet?  

 

De båda lärarna började på var sitt håll formulera sina tankar i form av tweets, de 140 tecken 

långa inlägg som görs på Twitter. De var inte ensamma. I ett styrelserum i Malmö satt Johan 

Groth, civilingenjör och konsult med stor erfarenhet av skolfrågor. Som vanligt hade han 

Twitter igång.  

– Jag såg en tweet som handlade om Björklunds artikel och blev nyfiken. När jag läst artikeln 

blev jag arg och irriterad, säger Johan Groth. En stund senare lanserade han samlingsnamnet 

merkateder för inlägg som handlade om Björklunds artikel, vilket på Twitter markeras med 

#merkateder. Under följande timmar skrev hundratals inlägg av lärare och andra med intresse 

av att diskutera skolfrågor.  

 

Johan Groth blev en smula förvånad över hur många som vill diskutera skolfrågor en söndag.  

– Jag blev samtidigt glad över allt engagemang och imponerad av hur olika personer ville 

bidra. Jag tycker att många bra synpunkter kom fram och att många människor kom i kontakt 

med varandra. Jag blev också imponerad av hur många som gick vidare och skrev 

bloggposter.  

 

En av dem som tog debatten vidare till sin blogg var Anna Kaya, som driver bloggen Ny i 

svenska skolan. Hon inledde sin text med en ironisk uppmaning:  

 

Lärare! Se till att ni ställer klockan riktigt tidigt imorgon så ni hinner ner i källaren och leta 

upp någon gammal kateder. Enligt Björklund är det nämligen katederundervisningen som är 

framgångsfaktorn vi behöver för att vända svenska skolans sjunkande resultat. 

 

Hon kritiserade därefter begreppet katederundervisning och föreslog att man istället skulle 

prata om ”lärarledd undervisning som motiverar, förklarar och exemplifierar”. Hon 

argumenterade för att interaktion ger det bästa lärandet, vilket katederundervisning inte ger 

utrymme för. Flera personer kommenterade Anna Kayas blogginlägg, samtidigt som debatten 

fortsatte på Twitter och andra bloggar.   
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Anna Kaya har bloggat sedan hösten 2008. Twitterkontot har hon också haft länge, men det 

var först hösten 2010 som hon började förstå nyttan. I december följde hon debatten 

#skoldiskurs, på samma sätt som hon följde #merkateder.  

–  Det är spännande att få ta del av vad andra lärare och skolintresserade tycker och tänker.  

Hon får medhåll av Emma Rosén.  

– Debatten på Twitter var oerhört intressant. Den visade att det finns många vältaliga personer 

som inte håller med Björklund och att det finns hopp för svensk skola. Dock var det tydligt att 

de allra flesta som skrev där är väldigt överens. Risken är att det blir lite "klubben för 

inbördes beundran". Fast det behövs ju som motpol till Björklunds utspel. 

 

Emma Rosén har twittrat i två år och använder det bland annat för att diskutera skolan.  

– När man försöker göra förändringar behöver man hitta sådana som tycker likadant och som 

står inför samma utmaningar som jag gör. Många hittar jag via Twitter. Jag hittar också 

personer som inte alls har med skola att göra, men som kommer med intressanta tankar i 

ämnet.  

 

Debatten om #merkateder bidrog inte bara till debatten om katederundervisningens vara eller 

icke vara, utan skapade också nya kontaktytor mellan lärare. Anna Kaya kände visserligen 

många skoltwittrare sedan tidigare, men knöt en handfull nya kontakter under söndagen. 

Johan Groth skaffade sig ett femtiotal nya kontakter på Twitter.  

 

Både Anna Kaya och Emma Rosén ser Twitter som en möjlighet till professionell utveckling. 

Emma jämför Twitter med ett mingelparty med många spännande personer, som erbjuder 

fördjupningar inom områden som fångar hennes intresse.  

– För mig är det omvärldsspaning. Att vara en del av det samhälle vi lever i en viktigt del av 

en lärares vardag. Eller borde åtminstone vara. Därför är Twitter viktigt. Om något känns 

viktigt så kan jag sätta mig där en stund och fördjupa mig i det, till exempel genom att läsa 

forskningsrapporter, bloggar, hemsidor eller se filmklipp.  

Anna Kaya ser Twitter som en kunskapskälla och en möjlighet att knyta nya kontakter.  

– Har man en fråga får man snabbt ett svar. Eller flera. Det är också bra med tips, idéer och 

länktips till intressanta blogginlägg och artiklar. Man håller sig lätt à jour med vad som 

händer. 

 

För Emma Rosén är Twitter och andra sociala medier en viktig del av lärarjobbet.  

– Många ser nog sociala medier som något som de ska göra utöver sitt vanliga uppdrag. För 

mig är det här det börjar och som jag sedan adderar andra saker till.  

Genom interaktion via sociala medier som Facebook, Twitter och bloggar kan hon ge sina 

elever feedback på vad de gör, vilket hon hoppas leder till att deras lärande fördjupas.  

– Jag hoppas att det också gör mig till en bättre lärare och ledare av processer. Jag tänker 

också att det ger mina elever ytterligare en chans att få visa vad de gör då jag kan sprida det 

de gör via mina kanaler.  

Emma Rosén förklarar att hon ibland länkar från Facebook eller Twitter till elevarbeten som 

hon tycker är intressanta.   

– De kan då få feedback från de personerna i mitt nätverk, säger Emma Rosén och visar ett 

exempel på en elevtext som har gillats av hennes kontakter på Facebook.   
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Twitter-adresser 
Emma Rosén på Twitter: twitter.com/emmaemelie 

Johan Groth på Twitter: twitter.com/Johan_Groth 

Anna Kaya på Twitter: twitter.com/Anna_Kaya 

Anna Kayas blogg: nyisvenskaskolan.blogspot.com/ 

 

Debatten i siffror  
Under debattens första dag gjordes 972 inlägg av 215 personer. Under de åtta dagar då 

statistik togs fram var 574 personer aktiva i debatten. Tillsammans skrev de över 5000 tweets. 

Toppen nåddes den femte dagen då 1207 tweets handlade om #merkateder.  

Mer statistik finns på merkateder.se 

 

Utdrag ur Jan Björklunds debattartikel 
”Valet av metod för undervisningen är ett beslut som bör fattas av respektive lärare. Men 

ytterst har staten ett ansvar för skolresultaten i Sverige, och staten bör ta på sig en mer aktivt 

normerande roll. Den under lång tid förhatliga ’katederundervisningen’ måste återigen bli 

vanligare i svenska klassrum. Lärarledd undervisning handlar inte bara om att läraren ska gå 

igenom stoffet, förklara, instruera och repetera utan också att läraren har en aktiv dialog med 

eleverna i helklass där man vänder och vrider på frågeställningar och problem.” 

 

Vad tänker du om skolan, läraryrket och social medier? 
 

Anna Kaya:  

– Alla klassrum borde ha en projektor. Lärare ska känna sig bekväma med tekniken och våga 

använda den. Vi måste få in lite mer IKT-folk i skolorna, inte bara IT-pedagoger i ett 

kommunhus någonstans. Pedagogiskt rum i Södertälje verkar vara ett föredöme. Sociala 

medier är en guldgruva när det gäller kompetensutveckling och nätverkande, men även när 

det gäller undervisning och kontakt med elever och föräldrar. 

 

Johan Groth:  

– I Sverige saknas bred debatt om skolans roll, organisation, ansvar och uppdrag. Man talar 

inte om vilka kunskaper och kompetenser som behövs i framtiden och inte om vilken skola 

som ska leverera dessa. Problemet är att våra politiker, nationellt och kommunalt, inte har 

någon idé eller vision. 

– Det tar sig ibland de mest banala uttryck: vem ifrågasätter t.ex. klassen som enhet? Nej, alla 

pratar om klasstorlek. Jag tror att mycket står att vinna i att ta avstamp i de klassiska 

pedagogernas tankar. Vad ville Fröbel? Vad ville Montessori? De levde i tider av förändring 

och hade en bild av en ny skola. Utifrån deras pedagogiska idéer kan vi börja prata 

organisation, uppdrag och mandat. Vi måste våga ifrågasätta klassrummet, rasten, klassen, 

provet, betyget, skolans avskiljande från samhället i övrigt och så vidare.  

 – Sociala medier ger fantastiska möjligheter att bygga nätverk, dela kontakter, få svar på 

frågor, lära, informera, kommunicera; allt som vi människor tycker om att göra.  
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Linn Gustavsson:  

– För mig är Twitter ett diskussions- och reflektionsrum, ett nytt lärarrum. Jag tror man kan 

bli en bättre lärare om man använder det vettigt och med måtta. Det är lätt att fastna i det och 

kan bli beroendeframkallande. Jag hoppas att fler naturlärare vill diskutera bedömning och 

annat på Twitter. 

 

Tobias Landén: 

– Eftersom jag brinner för teknik, webben och lärande så känner jag att dialogen på nätet 

behöver komma närmare skolan. Att ha en skola som inte lär eleverna att vara en det av 

internetsamhället känns bara konstigt. Borde inte skolan fokusera på att även lära unga att 

vara på nätet precis som de lär sig att vara i det fysiska samhället? Framförallt så tror jag att 

nätverkande och utbyte mellan lärare och rektorer över internet skulle förbättra skolan 

radikalt. 

 

Skapa struktur i 
informationsflödet 
 

Twitter kan verka obegripligt för den som är ovan. Under en intensiv debatt som 

#merkateder skrivs nya inlägg hela tiden. Flödet av tweets är konstant. Ofta pågår flera 

parallella diskussioner mellan olika personer och det kan vara svårt att se hur allt 

hänger ihop. Till hjälp finns en rad kringtjänster som kan hjälpa användaren att 

hantera informationsflöden.  

 

Tobias Landén arbetar som webbstrateg och föreläsare och befann sig på samma styrelsemöte 

som Johan Groth när debatten om katederundervisning drog igång. Han bidrog med att ta 

fram statistik över hur många som deltog i debatten.  

– Att engagera sig var en självklarhet då jag brinner för just webben och utbildning. Till en 

början var jag mest med och läste och meddelade statistik på hur många som engagerat sig. 

Senare engagerade jag mig även i debatten. Jag byggde ett system som från första början 

bevakade diskussionen och sparade den till framtiden, förklarar han.  

 

Tobias Landén har twittrat sedan januari 2007 och är därmed en av de svenskar som har hållit 

på allra längst. Hans hoppas att debatten om katederundervisning ska bidra till ett kortare 

avstånd mellan skolan och politiken.  

– Jag tror att denna direkta kanal för dialog mellan lärare, rektorer, politiker och journalister 

inte kan uppstå i så många andra kanaler.  

Under debatten knöt han själv flera nya kontakter.  

– Har flera nya följare och folk jag följer. Jag har kommit in i djupare diskussioner med 

enstaka individer och redan hunnit med några telefonsamtal och bokat några möten, berättar 

han ett par dagar efter att debatten startade.  

 

Linn Gustavsson deltog också i debatten. Hon är lärare i naturämnen på Thorildsplans 

gymnasium och använder sig gärna av digitala verktyg i sitt arbete. Några av dem drog hon 

nytta av under söndagens debatt. Linns Gustavssons första inlägg var en länk till en sida där 

hon hade ”rättat” Jan Björklunds artikel med rödpenna. Med pilar pekar hon på sådant hon 

höll med om i hans text, men avslutade med att ifrågasätta hans slutsats.  
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Senare hjälpte Linn Gustavsson även till att skapa översikt över debatten. Hon använde ett av 

de verktyg som finns för att hantera flödet av inlägg och skapade The #merkateder Daily, en 

sida där inlägg från bloggar och Twitter samlas ihop och presenteras i tidningsform. 

 

Linn knöt flera nya kontakter under diskussionerna. Den tweet hon minns allra bäst var från 

IT-minister Anna-Karin Hatt.  

– Hon tweetade en smiley till mig och en annan person.  

 

Guider till Twitter på svenska: 

blogg.tkj.se/twitter-guide/ 

ohsohightech.se/vad-ar-twitter/ 

 

Sajter för att korta länkar:  

bit.ly 

korta.nu 

 

Sajter för att hantera Twitterflödet:  

paper.li 

www.hashtracking.com 

 

 

Miniguide till Twitter 
 

Vad är Twitter?  

Twitter brukar kallas för mikroblogg. Det är en sajt med en ström av korta texter där varje text 

får innehålla max 140 tecken. Den som registrerar sig som användare kan både skriva egna 

inlägg och följa andras. Alla uppdateringar från de personer man valt att följa samlas i ett 

flöde.  

 

Vad är en tweet?  

En tweet är en uppdatering på Twitter. Den får bestå av max 140 tecken.  

 

Vad är en retweet?  

För att uppmärksamma och sprida det som någon annan skriver kan man välja att posta en 

text som en egen tweet. Detta kallas för en retweet.  

 

Vad är en hashtagg?  

Genom att markera ett ord med # skapas en så kallad hashtagg, vilket gör det lättare att följa 

det som sägs om ett specifikt ämne. Om man klickar på en hashtagg kan man läsa allt som 

skrivits om ämnet. 
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Forskning pågår:  
skola, it och lärande 
 

Anna Åkerfeldt är doktorand på Stockholms universitet och ingår i forskningsgruppen 

Didaktikdesign.  Just nu arbetar hon inom projektet Lärande i en digitaliserad miljö. 

Observation av 1:1, en longitudinell studie som kommer att pågå under tre år.  

 

Vilka frågeställningar har du med dig ut på skolorna?  

När jag har varit och är ute på skolorna i det här projektet har jag haft en vid frågeställning 

kring hur integreringen av datorer förändrar undervisningen. I projektet följer vi några klasser 

på nära håll, och därigenom kunna följa och få syn på vilket sätt arbetet med bärbara datorer 

integreras i undervisningen och vilka utmaningar som finns i detta arbete. Det innebär att jag 

har följt och observerat vad eleverna och lärarna gör med de bärbara datorerna och vilka 

aktiviteter och resurser de använder sig av under lektionerna. Med resurser menar jag olika 

webbplatser som de besöker, olika mjukvaror men även läroböcker, anteckningsblock osv.  

 

Hur arbetar du rent konkret när du är där?  

Varje termin följer jag ett tema/avsnitt från introduktion till avslut (när eleverna redovisar sitt 

arbete och/eller har prov på avsnittet) i de klasser som vi studerar närmare. När jag är ute på 

skolorna har jag med mig två videokameror. Den ena riktas (oftast) mot läraren och 

hans/hennes aktivitet och den andra fångar eleven/eleverna aktivitet. Jag brukar välja ut elever 

eller en elev som jag följer under temat. Beroende lite på om elever ska arbeta i grupp eller 

inte. Under tiden eller strax efter skriver jag även fältanteckningar som stöd för den 

videoobservation som gjorts. Som observatör i ett klassrum förhåller jag mig relativt passiv i 

förhållande till eleverna. 

 

Hur påverkas skolmiljön av att alla elever får tillgäng till datorer? Vilken betydelse får 

det för lärandet?  

Jag skulle vilja säga väldigt mycket eller ingenting alls. En vanlig uppfattning är att om vi 

köper in massa datorer så borde det bli någon förändring. Ja kanske, men att köpa in datorer 

är den enkla delen. Att arbeta och designa en lärmiljö som är anpassat för en-till-en är den 

svåra biten. I studier av en-till-en-klassrum som publicerats i Journal of Technology, Learning 

and Assessment har man funnit att läraren är en nyckelperson kring hur väl en integrering en 

en-till-en-satsning blir. Det är han eller hon som kontrollerar vad som ska göras under 

lektionstid och hur användningen kontrolleras. Frågan är vad är det man vill uppnå med att 

integrera en-till-en i ett klassrum? Vilka orsaker finns att man vill arbeta med en-till-en? Hur 

ser vi på vår skola på en lärande individ och hur ska lärmiljön designas för lärande? Jag tror 

att lärare och skolan måste börja i den typen av frågor för att kunna skapa en miljö där 

datorerna används som lärresurser. Vad som är svårt att utläsa ur dessa studier är vad som 

menas med en välintegrerad en-till-en-miljö.  

 

Det är en svår fråga att svara på eftersom skolan är en komplex institutionell verksamhet. 

Beroende på ålder, ämne, sammansättning av grupp, lärare finns det olika svar på frågan. Men 

också beroende på hur skolan och läraren väljer att ta de digitala verktygen i anspråk och 

använda de i sin undervisning påverkas skolmiljön olika. Vad jag skulle kunna säga något om 

är IKT möjligheter att förändra och påverka skolmiljön.  
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Om vi tar ett exempel med att datorn ger möjlighet till att arbeta och utföra sin(a) uppgift(er) 

på annan plats än skolan eller arbetsplatsen. Som just nu när jag skriver dessa ord sitter jag på 

ett café. Datorn ger mig den möjligheten. Jag har fortfarande tillgång till de resurser jag 

behöver för de finns lagrade på min hårddisk eller så kan jag hämta de via internet. Min 

arbetsplats är inte fysiskt bunden till min plats utan jag kan välja att arbeta där jag anser det 

lämpar sig bäst i förhållande till min pågående arbetsuppgift och var jag är på väg och har 

varit. De bärbara datorerna i skolan ger eleverna denna möjlighet. Detta innebär att om lärarna 

utnyttjar denna möjlighet som datorn erbjuder att de förlorar viss kontroll över tid, rum och 

innehåll i klassrummet. Detta är en förändring av lärarrollen men även elevrollen där eleven 

förväntas ta ett stort ansvar för sitt eget lärande. 

 

En påtaglig påverkan är de praktiska organisatoriska delarna som framträder när eleverna har 

varsin dator. Det handlar om allt från förvaring, skydd mot stölder och hur man ska ladda alla 

datorer samtidigt utan att överbelasta själva elförsörjningssystemet. Dessa är frågor är dock 

mer övergående.  

 

Hur påverkar datorerna interaktionen mellan elev och lärare? 

Från att tidigare varit läraren och lärobok som kontrollerat innehållet på lektionen kan 

eleverna på ett helt annat sätt söka via Google och ta upp nya eller andra aspekter av det som 

läraren eller klassen arbetar med som läraren kanske inte har förberett sig på. Detta kan också 

medför att lektionen och de uppgifter som eleverna arbetar med tar nya vändningar och ibland 

kanske förlorar fokus på uppgiften. Kontrollen eller makten över innehållet på lektionen blir 

en aning förskjuten där eleverna är med och skapar innehållet på lektionen som tidigare inte 

varit lika framträdande.  

 

Är det någon skillnad på den kunskap som eleverna får från arbetet med traditionella 

läromedel i jämförelse med datorer? Vad?  

Studier visar att elever som använder datorn i sitt dagliga skolarbete tränas i att hantera stora 

mängder information och sammanställa dessa. Lowther et al. (2003) visar till exempel i sin 

studie att de elever som använder bärbara datorer uppvisade en ökad förmåga att lösa 

problem. De visar även att lärande aktiviteten blir mer elevcentrerad såsom projektarbeten 

och där läraren fungerade mer som en coach än en föreläsare. Som helhet visar studien att den 

lärmiljö där datorerna användes var mer aktiva och livligare än den kontrollgrupp där 

eleverna inte använde datorer. I de grupper dominerade mer lärarledda aktiviteter. 

Kunskapsbegreppet håller på att förändras och det sker mer och mer en förskjutning 

memoreringskunskaper till att öka vår förmåga till att reflektera, analysera och se samband 

mellan olika fenomen. 

 

Finns det några elevgrupper som kan dra mer nytta av tillgången till datorer än andra? 

Vad beror det på i sådana fall?  

Jag kan tyvärr inte svara på denna fråga mer än att det är mer eller mindre möjligt. De elever 

som inte trivdes eller passade in på kanske en mer lärarledd lektion kommer att trivas och ta 

plats i en mer student-/elevcentrerat arbetssätt medan det motsatta kommer att hända med de 

elever som inte kan ta plats och har självdisciplin att jobba självständigt som den mer 

projektbaserade arbetet medför. Att arbete med projektarbeten eller självständigt innebär inte 

heller att eleverna ”släpps fria” eller att läraren har mindre kontroll i den bemärkelsen att de 

kan göra vad de vill. En del lärare menar att de har ökad kontroll nu eftersom eleverna skriver 

loggböcker och dokumenterar sin lärprocess i form av bloggar och/eller wikis där det blir 

möjligt för läraren att ta del av hur arbetet forstskrider.  
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För datorerna med sig några problem? Vilka?  

Jag skulle inte vilja benämna dom som problem då det implicit ligger en värdering av lärande 

och kunskap i det. Jag skulle återigen vilja säga att datorer mer eller mindre påverkar och ger 

möjligheter till ett förändrat sätt att se på lärande och kunskap vilket jag personligen tror är 

nödvändig för vårt framtida samhälle.  

 

Hur påverkas möjligheterna till en rättvis bedömning av tillgången till datorer?  

Detta är ytterligare en fråga som är komplex att svara på. Rättvis bedömning vill väl alla ha 

men det är en stor och komplex fråga. Vad menas med rättvis bedömning? Vårt skolsystem 

ser inte ut på det sättet att vi skulle kunna få en rättvis bedömning i och med att vi har lokala 

kursplaner som den enskilda skolan utformar själva.  

 

Vad är dina intryck från YBC?  

YBC känns inte som en skola. YBC är organiserat efter andra principer än vad man kan 

förvänta sig av en skola. Bara den fysiska miljön vittna om något annat. YBC som skolmiljö 

ger intryck till att vara en kreativ och elevcentrerad miljö där eleverna genom sitt eget intresse 

får ett stort handlingsutrymme. 

 

Läs mer om forskargruppen Didaktikdesign på didaktikdesign.blogspot.com 

 

Referenser 
Special Edition: Educational Outcomes and Research from 1:1 Computing Settings. In 

Journal of Technology, Learning, and Assessment, Volume 9, Number 1. (2010) 

http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/jtla/article/view/1606/ 

 

Lowther, D., Ross, S. & Morrison, G. (2003) When Each One Has One: The Influences on 

Teaching Strategies and Student Achievement of Using Laptops in the Classroom. 

Educational Technology Research and Development. Volume 51. 

  

http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/jtla/article/view/1606/


67 

 

Roller: Vem är jag?  
 

Hur förändras rollerna när skolan antar en ny form? 

Vem leder vem? Vad innebär det att vara lärare och 

skolledare i framtidens skola? Hur är det att vara elev?  

 

I DETTA KAPITEL:  
 
 Alina Grön jämför hur det är att vara elev på olika typer av skolor. Tidigare satt hon och 

riktade med blyertspenna på bänken medan läraren höll låda framme vid tavlan. Men nu 

känner hon inte något sådant behov längre. Vad är det som har förändrats? 

 

 Ayla Löfving funderar på hur lärare ska vara för att få eleverna att tänka nytt, lära sig och 

växa.  

 

 Hur ska skolan jobba med förmågor som entreprenörskap och kreativitet? Vilken är 

lärarnas och ledarnas roll? Biträdande rektor Daniel Lundqvist skriver om en ny typ av 

lärare som verkar i nya sammanhang.  

 

 Emma Rosén, tidigare lärare och teamledare på YBC, drömmer om en ny sorts skola, en 

skola där gamla måste inte längre håller lärare och elever tillbaka.  

 

 Kevin Conrad är nyutexaminerad bild- och medielärare och gjorde sin VFU på YBC. Han 

skriver om varför kunskap om bild och media är viktigt för alla elever.   

 

 Johanna Gagner är mediapedagog och är lärare på YBC sedan 2009. Sedan hösten 2011 är 

hon utvecklingsledare för Samhällsprogrammet. I några utdrag från hennes blogg delar 

hon med sig av tankar kring lärarrollen och de estetiska lärprocesserna.  

 

 Våren 2011 bjöd dåvarande IT- och regionminister Anna-Karin Hatt in till 

rundabordssamtal kring en digital agenda för Sverige. Inga skolelever fick en inbjudan, 

men YBC-eleven Joar Forssell tyckte det var fel och skrev till ministern… 
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Jag kunde ha suttit med ett block 
Blogg av Alina Grön, BC1A, 15 september 2010 
 

Jag kunde ha suttit med ett block fyllt av krumelurer om Sveriges konungar på 

sextonhundratalet eller lyssnat på när en lärare noggrant förklarade för mig precis hur jag 

skulle lösa uppgiften. Jag skulle med största sannolikhet rita blyertsfigurer på bordet istället 

för att ens försöka förstå. Jag vill inte att en människa som är fyra gånger äldre än mig ska tala 

om för mig hur jag ska tänka. Jag skulle ha tvingats att lita på att personen bakom katedern 

gjorde det rätta. Trots detta skulle denna person inte ha respekterat mig eller min förmåga att 

lösa en uppgift själv. Då förtjänar den ingen respekt tillbaka. Det är därför mitt konstverk på 

bordet bara växer, det berättar en berättelse. Något långt mer intressant än det min lärare 

skulle ha försökt att pränta in i min hjärna. 

 

Nu sitter jag istället här i en orange saccosäck, som är placerad i ett rum med glasväggar på 

Young Business Creatives i Nacka, med en Macbook i mitt knä och en latte på golvet bredvid 

mig. På andra sidan väggen ser jag människor – inte elever och lärare. Alla är fokuserade. Inte 

ett endaste konstverk finns på borden. De är inte nödvändiga här. Vi har inget behov av att 

uttrycka vår frustration eller hur missförstådda vi känner oss. Här respekteras våra egenheter 

och vår kreativitet uppmuntras aktivt. Här vill alla lära av varandra. Ingen betraktar sig som 

fulländad, inte ens de som har levt fyra gånger längre än andra. Tanten med pekpinnar har 

ersatts av en människa mer ett öppet sinne och ett engagemang utöver det vanliga. 

 

Samtidigt som jag sitter och skriver detta mejlar jag med en annan lärare och chattar med en 

kompis på Facebook. Vi delar åsikter och tankar. Vi hjälper varandra att lösa problem som vi 

har stött på och vi lär oss. Jag är helt övertygad om att jag har lärt mig mer av mina kompisar, 

min familj och omvärlden än vad jag har lärt mig när jag suttit med en lärobok framför näsan. 

Jag förstår inte varför det är nolltolerans mot mobiltelefoner och att hämta kunskap från 

internet på de flesta skolor. 

 

Jag har hanterat internet i hela mitt liv. Jag har förmågan att prioritera vad som är viktigt för 

stunden och välja bort mina fritidssysslor till förmån för de uppgifter jag har fått att lösa. Men 

jag har också förmågan och viljan att bjuda in mina fritidssysslor i mitt skolarbete eller tvärt 

om. Jag är säker på att jag talar för de allra flesta när jag säger att jag kan ta ansvar för mitt 

skolarbete själv. 

 

En skola kan vara så extremt mycket och så fantastiskt lite. En skola kan kväva dig eller lära 

dig att andas med djupare andetag. 

 

Morgondagens arbeten kommer att kräva kreativitet. Man måste kunna lösa problem på nya 

sätt, man måste kunna utvecklas både individuellt och tillsammans med andra. Man måste 

veta hur man ska lära sig. 
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YBC:s tio budord för lärare 

från www.ybc-nacka.se 
 

Dina lärare ska:  

1. vara peppande, positiva coacher. 

2. vara ledare för individer (inte klasser). 

3. ha höga och positiva förväntningar på dig. 

4. vara mycket bra ämnesexperter, som dessutom gärna testar nya arbetssätt. 

5. vilja ta till sig feedback, eftersom det är en källa till utveckling. 

6. behandla dig och andra respektfullt. 

7. erbjuda en varierad och flexibel undervisning. 

8. regelmässigt använda IT som ett lärandeverktyg. 

9. arbeta hårt för att du ska utveckla dina förmågor. 

10. samarbeta med dig så att du når dina mål. 
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Nytänkande lärare behövs 
Blogg av Ayla Löfving, elev  
 

 
 

Lärarna har en svår uppgift på YBC. De ska inte bara se till att vi når målen, de ska också se 

till att vi är kreativa, entreprenöriella och nytänkande när vi går ut. Det är inte riktigt samma 

sak som att sitta med Skolverkets betygskriterier och använda dem som facit när 

betygssättningen sker. Lärarna ska få oss att bli mer kreativa. Det kan de inte göra genom att 

med en trollformel ge oss dessa egenskaper. Det är lite mer komplicerat än så. 

 

Våra lärare är coachande. De ser i princip alltid möjligheter och vägar till att uppnå mål, i 

stället för begränsningar. De hjälper oss i vårt sökande efter sätt att lösa problem på. De är 

ständigt nyskapande. Deras jobb är att hitta på projekt och ge oss problem, som resulterar i att 

vi vid projektens slut har lärt oss massa nya saker och dessutom blivit mer kreativa då vi 

släppts fria för att göra uppgiften till vår egen. 

 

Dessutom undervisar lärarna på olika sätt, vilket väcker större intresse hos eleverna. De 

använder sig av digitala hjälpmedel, introducerar ämnen genom att låta oss se en film, blogga, 

kolla på klipp från Youtube och mycket mer! 

 

Lärarna måste dels vara väldigt nytänkande själva, och dels tro på sina elever och sedan ge 

dem det förtroendet de behöver för att kunna utvecklas. Resultatet av en skola utan kreativa 

lärare blir en skola utan kreativa elever. 
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Läraren leder i nya sammanhang 
Av: Daniel Lundqvist, biträdande rektor 
 

Vi har tagit fasta på idén om att inte bara vara en skola – utan en mötesplats för samhälle, 

näringsliv och skola. Det ska vara enkelt och inbjudande att mötas och söka samarbeten över 

generationer och samhällsområden. Genom att identifiera viktiga frågeställningar och 

utmaningar i samhället och låta dessa vara utgångspunkten för undervisningen skapar vi en 

större grad av engagemang och mening.  

 

Kreativitet och entreprenörskap är två viktiga förmågor och YBC ska vara en skola som 

verkligen stöttar en utveckling av dessa. Hur kan vi göra det? Det räcker inte att skriva in 

dessa förmågor i kursplanerna och sedan förvänta oss att traditionell undervisning i ett 

klassrum ska kunna hjälpa elever och lärare att nå dessa mål. Det måste till något mer. 

 

Det mest grundläggande handlar om vilket sammanhang vi skapar för undervisningen. Det 

traditionella klassrummet med en föredragande lärare är sällan en miljö där entreprenörskap 

och kreativitet frodas. Det beror på att dessa kvalitéer helt enkelt inte behövs eller haft ett 

värde i dessa sammanhang. Det betyder inte att det som görs i ett klassrum skulle vara fel 

eller dåligt. Det betyder bara att vi behöver hitta olika sammanhang och arbetsformer för att 

verkligen kunna stimulera utvecklingen av alla våra förmågor 

 

När vi engagerar näringsliv och forskning i våra frågeställningar är hela samhället involverat i 

en positiv utvecklingsspiral där kreativitet och entreprenörskap är efterfrågade och högt 

värderade kvalitéer.  

 

I en öppen, komplex miljö som YBC behöver vi utveckla nya lärar- och ledarkompetenser. 

Det finns ett stort behov av lärare som kan koppla ihop nya komplexa sammanhang, fånga 

upp frågeställningar bland ungdomarna och samverka på ett kreativt sätt med omvärld, 

samhälle och näringsliv. Den här lärartypen behöver också ha en god förmåga att läsa av vilka 

frågor som är aktuella och angelägna och som kan lyftas in i undervisningen. Det är en sorts 

"didaktiska designers" som både har bra kontroll på vilka mål eleverna förväntas uppnå, men 

som framför allt skapar det sammanhang där alla dessa kurser ska vävas samman till en 

spännande helhet och där våra viktiga förmågor hela tiden tränas och utvecklas.  

 

Det behövs flera lärare av den här typen i alla arbetslag. I någon mening är detta något alla 

lärare redan gör, men den digitala revolutionen och den sammankopplade världen med den 

extremt uppskruvade utvecklingstakten skapar definitivt behov av nya ledare och förebilder. 

 

Läraren kan fortfarande vara en viktig kunskapsresurs för eleverna, kanske till och med den 

viktigaste. Men den lärare som ser sig själv som den enda resursen för sina elever kommer att 

hindra eleverna från den utveckling de har rätt till. Vi ”äger” elevernas tid i skolan men vi har 

inte rätt att ”stå i vägen” för deras lärande. Därför är det så viktigt att lärare arbetar 

tillsammans – både med varandra, med sina elever men också med andra aktörer i samhället. 

Då sker en naturlig rollfördelning och en sund utveckling av samarbetsförmågor – som för 

övrigt är en av de mest efterfrågade kompetenserna i samhälle och näringsliv.  

  

För att skolan ska fortsätta utvecklas med alla inblandade behöver vi också alla bli elever i 

den meningen att vi måste fortsätta, lära, ompröva, nyfiket utforska och utmana oss själva till 
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att växa och gå vidare. Håller vi öppet för dessa processer kommer vi att kunna vara de 

katalysatorer för lärande och utveckling som behövs för hela samhället. 

 

 

Om entreprenörskap i skolan 
 

”Tanken om entreprenörskap är ständigt närvarande i allt vi gör och en helt integrerad del av 

ett arbetssätt där eleverna lär sig planera, genomföra, redovisa och marknadsföra sina idéer. 

Entreprenörskap i skolan kan ibland reduceras till att handla om hur man startar företag, men 

det finns oerhört mycket mer i detta begrepp. Det handlar om att lösa problem, ta ansvar, visa 

uthållighet och skapa resultat – helt enkelt om att etablera en attityd där man ser 

möjligheterna och inte hindren.” 

 

Daniel Lundqvist intervjuad av Stig-Roland Rask för Skolverket  

Hela artikeln finns på  

http://www.skolverket.se/2.308/2.574/2.1028/entreprenorskap-1.137882 

 

http://www.skolverket.se/2.308/2.574/2.1028/entreprenorskap-1.137882
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Jakten på en dröm  
Av: Emma Rosén, fd lärare och teamledare på YBC  
 

I skolans värld finns osynliga ramar som styr hur alla ska vara och vad som förväntas av dem. 

Om man tycker om ramarna och kan leva och växa med hjälp av dem finns det inget problem, 

men om man känner att de är ett hinder för utveckling så blir de snarare en tvångströja än en 

hjälp. Föreställningarna om vad en skola är finns djupt rotade i de allra flesta av oss: elever, 

lärare, rektorer, politiker och föräldrar. Vi vet vad som förväntas av oss och det är relativt lätt 

att leverera det. 

 

Varför ska man då förändra något som, åtminstone på ytan, fungerar ganska bra? Det är nog 

en fråga som många ställer sig. Varför ställa frågan “Vad kan en skola vara?” när vi redan vet 

vad den är? Om det inte är trasigt, varför ska man då laga det? 

 

Orsaken till att många av oss ställer frågan “Vad kan en skola vara?” är olika från person till 

person. En del har en oinspirerande skoltid bakom sig, andra har sett elever som blir mindre 

och mindre engagerade. Ytterligare andra har tittat på forskning som visar hur vi människor 

lär oss bäst och inte riktigt fått ihop den med hur skolsystemet är uppbyggt. Det finns tusen 

och åter tusen skäl. När jag väl börjat fundera på om det inte vore bra att förändra skolan, är 

det svårt att inte längta efter något annat, något nytt, något som får elever att vilja utvecklas.  

 

Jag vill att mina elever ska hitta meningsfulla sammanhang i skolan. Jag vill att mina elever 

ska känna lust att lära. Jag vill att mina elever ska vara mina medskapare. Tillsammans kan vi 

utforska världen. Det finns några tillfällen när det blivit tydligt för mig vad som händer när vi 

som pedagoger lyckas ge eleverna ett intressant sammanhang – där de lärt sig det som står i 

kursplanerna och mycket mer. De har blivit engagerade och gjort saker som fått både dem och 

mig att häpna. 

 

Jag säger inte att det är lätt att hitta de här sammanhangen. Det är det verkligen inte, men när 

man väl gjort det en gång så skapar det ett sug efter mer. Problemet är att det sitter så djupt 

rotat hos alla vad skola är, att om man slappnar av så sker inte förändringen av sig självt. 

Krafterna som drar en tillbaka är för starka. 

 

Ett sätt att hitta givande sammanhang är att backa några steg och låta ungdomarna fundera 

över vilka frågor som angår dem. Vår uppgift som pedagoger blir då att ge någon form av 

riktning samt att fungera som coacher. Det här tror jag är en tuffare uppgift för många 

pedagoger än vad man kan tänka sig. Det låter så enkelt, men här kanske den största 

utmaningen finns. Att våga backa lite och se vad som händer.  

 

Det finns personer som delar min längtan efter ett nytt sammanhang. Med dem kan jag prata 

om min dröm. Vi behöver inte definiera den för att kunna prata om den.  

 

Jag jagar en dröm, men jag tvingas också jaga en definition av något som jag helst inte vill 

definiera, för när jag har definierat det så är det ingen dröm längre.  
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Eleverna bär nyckeln till sin egen 
framtid 
Av: Kevin Conrad, lärare 
 

Som ny utexaminerad bild- och medielärare anser jag att mitt ämne inte enbart berör 

konstnärer utan även framtida ledare och entreprenörer. Att uttrycka sig med hjälp av bilder är 

ett kommunikationsområde som, tack vare nya medier, har ökat markant under de senaste 

åren. Som följd av detta tar vi allt oftare emot visuella budskap i form av film, reklam och 

nyhetsbilder. Yrkesmänniskor såsom reklammakare, fotojournalister och designers genomför 

ofta långa utbildningar för att kunna behärska det visuella kommunikationsområdet. Idag 

förväntas gemene man behärska framställandet av sig själv och sina idéer med hjälp av dessa 

medier. Ett visuellt framställande av sig själv sker också i allt högre utsträckning, eftersom de 

medier som vi både hämtar information ifrån och kommunicerar med blir alltmer visuella.  

Exempel på detta är Facebook, Linkedin och bloggar. 

 

Att kunna kommunicera med hjälp av bilder är en kunskap som alla behöver behärska. Jag 

upplever att många i allmänhet tycker att bildskapandet är en kunskap som människan bär 

med sig från födseln och därmed utövar intuitivt. Jag håller med om att alla har en medfödd 

kreativ förmåga för att kunna uttrycka sig med hjälp av bildspråket. Men för att framgångsrikt 

kunna behärska det visuella språket krävs det en teoretisk grund i hur man lär sig avkoda, 

tolka och förstå det visuella språket. Som lärarpraktikant på YBC gläds jag åt att 

mediekommunikation har en framträdande roll i undervisningen trots att skolan inte är ett 

renodlat estetiskt gymnasium. Jag tycker att YBC tar fasta på det vidgade textbegreppets 

betydelse och använder sig flitigt av film, bild och animation som en metod för elever att 

utforska och berätta om världen.   

 

Min erfarenhet som lärarpraktikant har visat mig att elever själva söker kunskap och sätter sin 

unika prägel på sina färdiga resultat. YBC förser varje elev med en bärbar dator och trådlös 

internetuppkoppling som standardverktyg och alla elever har en egen kurssajt där de lägger 

upp sina färdiga uppgifter. Bloggandet är ett vanligt inslag och på kurssajterna har jag kunnat 

se hur eleverna löser sina problem genom att läsa deras blogginlägg. Genom att ta del av 

deras resonemang har jag kunnat se om det jag tror mig ha förmedlat under mina lektioner 

faktiskt har uppfattats av eleverna.   

 

Som lärare utgår jag ifrån att vi som undervisar framtidens medborgare inte vet hur samhället 

kommer att se ut i framtiden. Därför behöver vi jobba med ett förhållningssätt som 

uppmuntrar eleverna till egen kunskapsinhämtning. På YBC tar varje elev ansvar för sitt 

lärande och jag tror att YBC:s kunskapssyn återspeglar framtidens behov av självgående 

individer som själva bär nyckeln till sin egen framtid.   
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Jag är lärare av en anledning –
att jag är förbannad på skolan 
Av: Johanna Gagner, lärare 
 

 

Därför är jag lärare 

Jag har ett kluvet förhållande till skolan. Som elev kände jag mig aldrig riktigt hemma och 

undrade ofta över meningen med skolan. Jag fann den totalt ointressant. Jag kände mig fångad 

och instängd i ett system jag inte kunde påverka. Eftersom min pappa är lärare har vi alltid 

diskuterat lärande och skolan som system och fenomen hemma. För mig var det tydligt att 

lärande och skola inte hängde ihop. Jag lärde mig ju så mycket mer utanför skolan. Detta blev 

orsaken till att jag så småningom, trots allt, valde att kliva in i skolan igen och utbilda mig till 

lärare. 

  

Jag drivs av nyfikenheten, att skapa intressanta lärandemiljöer som tar eleverna på allvar och 

sätter in lärprocesserna i ett vidare och djupare sammanhang. En miljö som stimulerar och 

lägger grunden för ett självreflekterande förhållningssätt till nuet och framtiden. Kunskap äger 

rum ”överallt och hela tiden” och det är viktigt att våra elever är en del av det samhälle de 

växer upp och verkar i. Det är viktigt att skolan är levande och vågar låta sig utmanas av våra 

barns och ungdomars sätt att lära. 

  

Jag önskar att jag i mitt läraryrke förmår lyfta fram barnens och ungdomarnas vishet, den som 

finns där någonstans inom oss. 

Det är en ynnest att dagligen få vara tillsammans med barn och ungdomar. Hur tar vi vara på 

varandras vishet och kreativitet? Genom att arbeta tillsammans. 

  

Min syn på läraruppdraget 

När jag som barn i åkte tåg och det var dags för avgång ropades följande ut i högtalarna: ”Tag 

plats, stäng dörrar och fönster!” Den frasen tänker jag på ibland fast i en omgjord variant. Jag 

vill säga följande till mina elever: ”Tag plats! Öppna dörrar och fönster!” 

 

Ett av skolans största problem är att många elever inte förstår varför de går i skolan. Den är 

inte tillräckligt intressant, skoluppgifterna är inget annat än skoluppgifter som ska lösas för att 

”fröken vill”. Men när lusten finns, när man får delta, påverka, synas och höras, när ens tankar 

och åsikter är viktiga på djupet, när man får möta lärare som är genuint intresserad – då blir 

livet intressant! 

 

Jag drivs av övertygelsen att skolan måste vara en aktiv del av samhället. Skolan måste utgå 

från verkligheten och vara en del av den. Skolan ska inte bara förbereda barn och ungdomar 

inför framtiden, den måste låta dem vara en del av samhället här och nu! Barns och 

ungdomars röster och tankar måste få synas och möta det motstånd eller den medvind som 

verkligheten erbjuder. 

 

Möter vi inte människor blir vi inte heller människor. I en ständig rörelse blir vi till, våra 

platser är inte givna, vi förändrar världen bara genom att finnas till. Vi måste få vara subjekt i 

platsen och i våra liv. I sämsta fall är vi objekt i en plats som har tagit makten över oss. 

Förstår vi inte vad vi gör, hur vi kan påverka platsen, upplever vi oss som offer. 
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Vi som jobbar i skolan har ett ansvar att presentera, bjuda in och bjuda ut. Att lyssna, men 

också ifrågasätta. Att synliggöra och vara nyfiken på det som händer. Ju fler steg vi tar in i 

världen, desto mer ger den oss tillbaka. Jag tror det är ett större steg för vuxna, eftersom vi 

tagit så mycket till oss och tror att vi förstår hur världen och platsen ser ut. Men det finns 

alltid mer i ett rum, alltid mer i en plats. Barn vet att utforska det. Ungdomar vet att 

ifrågasätta det.  

  

Jag tror skolan måste arbeta mer utifrån förundran – att ibland släppa rummet och kontrollen, 

att våga backa och visa tillit, att ge tillbaka barns och ungdomars teorier, att låta dem ta plats 

och bli subjekt i sina liv. Vi behöver lyssna på det som eleverna är nyfikna på och erbjuda 

fördjupning. Eleverna måste få ta tag i den värld som är deras och göra den till sin. Bli subjekt 

i sina egna liv. 

  

Funderingar kring estetiska lärprocesser 

Vi vet mer om världen än vi kan uttrycka i ord. Genom att synliggöra det vetandet i andra 

uttrycksformer kanske vi kan hitta ord för det. Genom att låta estetiken ta plats i alla kurser, 

blir lärandet förhoppningsvis djupare. Estetiska uttryck är tolkningar, som i sin tur tolkas av 

betraktare och kan ge upphov till diskussioner. Att själv skapa estetiska uttryck i bild, ljud och 

film kräver en djupare förståelse både av omvärlden och sig själv. Det är svårt – kanske 

omöjligt – att skapa något utan att lämna ut en bit av sig själv. 

 

Kreativitet kräver utrymme för individen att tolka och hitta en egen lösning. Ofta lockas det 

fram i grupp, men inte alltid. Estetiska lärprocesser är att hela tiden gå ut och in i gruppen, ut 

och in i sig själv. Pedagogen måste vara genuint intresserad av eleven, ge utmanande 

uppgifter och ha tillit till elevernas förmåga att hitta egna lösningar  – då stimuleras den 

kreativa utvecklingen. 

 

Det måste finnas vuxna som möter elevernas frågor och funderingar i själva skapandet och 

inte bara säger ”vad fint”. Pedagogen måste vara lyssnande, lyhörd, ödmjuk och utmanande, 

inte driva på i egna syften utan beakta vart eleven är på väg och hjälpa eleven ta stegen mot 

utveckling och målen. 

 

Estetiskt lärande handlar om ett aktivt tänkande, där rutiner och tidigare sätt att tänka måste 

brytas för att nya tankar och lösningar ska uppstå. Estetiska lärande handlar om att kunna 

arbeta i kreativa processer och lära sig ett kritiskt tänkande. Bilder är essentiella både för att 

skaffa sig en djupare kunskap och för att kunna presentera denna kunskap för andra. Det är 

också mediekompetens! Det handlar om en ”visuell läskunnighet”. I vårt samhälle dominerar 

det visuella – det genomsyrar allt – reklam, film, tv, serier och spel. Vi kan inte välja bort det 

i skolan – det måste genomsyra allt! 
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Så fick jag idén till ett 
rundabordssamtal för unga 
Av: Joar Forssell, elev  

 
För en tid sedan, när demokratidemonstrationerna i Nordafrika var som intensivast och mest 

uppe på tapeten, tedde det sig än mer självklart än vanligt att mängder av viktig information 

och perspektiv ännu inte fanns i läroböcker och att vikten av internet för ett 

samhällsengagemang var större än någonsin. 

 

Då, i rent intresse, fick jag för mig att surfa runt lite för att se vad som egentligen försiggick 

här hemma och som kunde vara viktigt att känna till, återigen trots att det ännu inte tagit sig in 

i de vackra läromedelspärmarna. Det verkade pågå ganska mycket som man inte kände till, 

trots Svenska Dagbladet på mornarna, och det tog inte lång tid innan jag befann mig på 

regeringens hemsida.  

Här stod mycket, en 100-miljoners satsning här och en där, men en sak angick mig direkt.  

IT-ministern anordnade till rundabordssamtal om IT i skolan och hade bjudit in ett antal 

viktiga personer till detta. Det fanns representanter för datorproducenter, 

intresseorganisationer och skolfolk från alla nivåer, men det fanns ingen elev. Den grupp det 

mest berörde var helt och fullt bortglömd. Eller handlade det möjligen om att man inte trodde 

att en elev skulle klara av det? I vilket fall bestämde jag mig för att det inte var så det skulle 

gå till och skrev ett mejl till ministern. Det gick bra, hon svarade till och med ganska snabbt. 

 

Jag klandrar egentligen inte Hatt för att inte ha bjudit in från början. Medborgare har ett 

ansvar att bruka republikanska värden och delta i samhällsdebatten, men om man stänger in 

elever utan att ge dem möjligheten att ta kontakt utåt hur ska det då gå till?  

Etablissemanget pratar om entreprenörskap och det här tycker jag är ett tydligt exempel så 

samhällsentreprenörskap som möjliggjorts med YBC:s pedagogik och en-till-en. En skola 

som placerar elever i en förutbestämd mall är inte bra för någon, varken de som har det lättare 

eller de som har det svårare. En individualiserad skola där de som vill jobba på får göra det 

och de som behöver mer tid kan få det, dessutom med mer lärartid eftersom vissa redan tuffat 

på eftersom de fått detta.  

 

YBC handlar om entreprenörskap men även om kreativitet, att tänka nytt. Men man kan inte 

vara kreativ utan att först ha kunskaper, fakta och kritiskt tänkande. Därför är det så oerhört 

viktigt med fri tillgång till information och olika källor så att skepsisen fördjupas. 

Utan YBC:s pedagogik hade inte jag kunnat ta del av samhällsdebatten på en sådan nivå att 

jag tog reda på och tog plats i samtalet med ministern. Därför är YBC bra för mig. 
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Röster om rundabordssamtalet 
YBC-elever initierade ett eget rundabordssamtal och 

bjöd in näringsdepartementet och andra att lyssna. Tre 

av deltagarna kom från Karlbergsskolan i Köping. 
 

Ilja: 
– Besöket var lärorikt och givande, intressant och roligt. Jag skulle vilja vara med på 

flera liknande möten, eftersom man hör andras åsikter. Då blir man inte bara mer 

kunnig, utan även mer engagerad. Alla som dyker upp på sådana här möten har ett 

gemensamt mål, och då blir det lättare att nå det målet. Man är starka när man är 

flera. 

Det känns kul att Karlbergsskolan fick chansen att komma till rundabordssamtalet. 

Jag vill framför allt så tacka mina lärare som gav mig möjligheten att säga vad jag 

tycker! 

 

Oscar: 
– Jag tycker att det var bra att de som arrangerade rundabordssamtalet hade fått 

t.ex. Skolverket dit för att lyssna. Samtalen spelades ju även in, så att det skulle 

visas via internet, och eventuellt även på Utbildningsradion. Det tycker jag var 

mycket viktigt. De två eleverna på YBC ville få ut sina och andras åsikter till dem som 
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bestämmer, och det har de lyckas med. 

Jag fick mycket att tänka på efter mötet, t.ex. att man inte ska använda sig av IT i 

skolan utan ett syfte. Man ska göra det för att man ska kunna tjäna på det. 

Slutligen tycker jag att man bör ha flera möten av den här sorten, så att det 

uppmärksammas ännu mer. 

 

Sara: 
– Jag tycker denna dag var mycket bra, framför allt inspirerande. De som var där var 

superduktiga på att prata och föra fram sina åsikter, och sa även den del bra saker 

som jag inte tänkt på förut. 

Jag tycker att det var bra att mötet filmades så att fler kan ta del av vad som sades 

där. Det är viktigt att speciellt politiker m.fl., som faktiskt kan göra någonting åt 

problemen och önskningarna som togs upp, får informationen. 

Själv tillförde jag väl inte så mycket, för jag blev helt förstummad av de andra som 

pratade, och undrade vad jag gjorde där. Däremot fick jag massa nya och bra 

tankar och idéer som jag kommer kunna ha nytta av, tror jag.
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Att bli berörd 
Bloggtext av Johanna Gagner, lärare 
 

Den senaste tiden har mina tankar delvis upptagits av ett ord som det går att lägga många 

betydelser i: beröring. Det är viktigt att bli berörd. 

 

Att bli fysiskt berörd av någon minskar stress, sänker blodtrycket, får sår att läka bättre och 

stärker immunförsvaret. Vi mår bra av att bli berörda eller av att beröra andra. Lika viktigt är 

det för mig att bli berörd i betydelsen delta. Jag vill bli berörd i mitt liv både på jobbet och 

privat. Jag vill dela det som händer, finnas med i intressanta sammanhang, känna mig som en 

uppskattad och aktiv del i det som pågår runt omkring mig. Jag vill ifrågasättas och tvingas 

reflektera över vad det är jag håller på med. Det ger mig energi att fortsätta utvecklas. När jag 

känner mig berörd kan jag spränga gränser. 

 

De gånger jag inte känner mig berörd eller inbjuden drar jag mig tillbaka, blir avvaktande och 

inaktiv, både i handling och reflektionsförmåga. Min utveckling hämmas. Jag tror att behovet 

av deltagande är synnerligen mänsklig – säg den som inte behöver bli sedd, upplyft ur 

osynlighet, vara fullvärdig, ett med andra och sammanhanget runt omkring. 

 

Denna insikt om hur jag själv och andra fungerar bär jag med mig i min roll som pedagog. Jag 

tror det är oerhört viktigt att vi berör varandra. Att vi skapar situationer där vi aktivt letar efter 

nycklar in till varje individ. Detta gäller i alla situationer. Hur vi betraktar varandra, hur våra 

ögon möts.  

 

Jag har vid några tillfällen blivit betraktad av ögon som visar intresse och uppskattning, som 

ser igenom mitt skal och tittar in i mitt innersta, som visar tilltro till förmåga, ögon som är 

genuint intresserad av mig där jag befinner mig. Jag önskar att alla människor kan få bli 

betraktade så åtminstone en gång i sina liv. Jag önskar att jag någon gång kan titta på en 

medmänniska på det viset. 

 

Det handlar om hur vi välkomnar varandra. Att det finns någon som blir glad att se mig, som 

välkomnar mig till en ny dag , som är intresserad av att se mig där jag är med de erfarenheter 

och kunskaper jag besitter och som bjuder in mig till dialog. Någon som utmanar mig i de 

föreställningar om världen jag har. Jag önskar att jag har modet att välkomna de jag möter, att 

jag låter dem ta plats och att jag är nyfiken på och öppnar mig inför deras erfarenheter, att vi 

tillsammans utmanar de givna ramar och positioner som finns i skolans värld. 

 

Som pedagog vet jag att alla elever jag möter besitter stora förmågor. Det gäller för mig att se 

dem - att förstå vad de bär med sig. I bästa fall kan vi tillsammans definiera intressanta 

projekt i meningsfulla sammanhang som synliggör det vi tänker och tror oss veta. Jag har 

förmånen att ha varit med vid några sådana tillfällen då vi tillsammans arbetat på djupet och 

där vi arbetat på riktigt med verkliga mottagare, där vi tillsammans upptäckt och definierat 

vår kunskap. Där jag som pedagog har haft koll på målen men varit en medresenär på resan 

dit. Där vi har utmanat oss på djupet både elever och lärare. 

 

Jag avslutar med en dikt av Eeva Kilpi som jag försöker ha som ledstjärna i mitt möte med 

dem jag träffar. 

 

Säg till om jag stör, 
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sa han när han steg in, 

så går jag med detsamma. 

 

Du inte bara stör, 

svarade jag, 

du rubbar hela min existens. 

 

Välkommen. 
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Framtid: Vad kan en skola vara? 
 

Gamla idéer om vad en skola ska vara lever kvar hos 

många. Samtidigt finns en mängd tankar om hur skolan 

skulle kunna utvecklas – som miljö, mötesplats och 

möjlighet för unga människor. I detta kapitel hörs 

några röster om vad en skola kan vara.  

 

I DETTA KAPITEL:  

 

 En plats för skratt, åsikter och nya idéer. En trygg plats.  En kreativ miljö. En plats att 

skapa och lyckas. En chans att lära, utvecklas och växa. I YBC-elevernas bloggar om vad 

en skola kan vara finns många idéer.   

 

 Schema, rum och arbetsformer kan se olika ut. En skolledare och en lärare funderar kring 

det.  

 

 Varje år tar YBC emot många besök utifrån. Vi var med när en delegation från Umeå kom 

till YBC för att få inspiration inför en väntande ombyggnation.  

 

 Vad var tankarna bakom YBC? Hur gick starten till? Lena Dahlstedt, stadsdirektör i 

Nacka, skriver om hur det kan gå till när en skola blir till. 

 

 Passar verkligen YBC:s arbetsformer för alla elever? Finns det inte en risk att man 

nedvärderar kunskap med så stort fokus på kreativitet? I en intervju ger biträdande rektor 

Daniel Lundqvist sin syn på skolans uppdrag och en skolledares roll i att nå målen.   

 

 En av grundarna av YBC, Hans Renman, skriver om sin tid som rektor för skolan. I 

efterhand är han stolt över vad han åstadkom.  

 

 Vad behöver YBC förbättra för att nå upp till de krav som ställs på en gymnasieskolan i 

Sverige 2011? Skolinspektionen har lämnat en rapport.  

 

 Inför läråret 2011/2012 fick YBC en ny tillförordnad rektor. Oskar Sjögren delar med sig 

av några intryck från sitt nya jobb.  
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Vad kan en skola vara? 

Bloggar BC1b 
 

”Jag vill inte förbereda mig för verkligheten, jag vill leva i den nu.  

En lärare i framtidens skola ska vara en lärare som inte bara står framför tavlan och 

undervisar utan en som är med i diskussioner med eleverna.” 

David Matstoms, BC1B 

  

”Man vill se elever stanna kvar efter skolan, man vill se elever skratta i skolan, man vill se 

elever ha kul i skolan. För när man har kul, lär man sig.  

Jag tycker att man ska ta bort alla böcker och ersätta dem med datorer. I dagens samhälle 

finns informationen på internet och inte i böckerna. Böckerna uppdateras inte medan internet 

uppdateras varje sekund.” 

Erik Lindblad Nyman. BC1B 
 

Skolan är de ställe där man spenderar den mesta tiden av sin ungdom. Med andra ord de 

måste vara ett ställe där man trivs och känner sig trygg.”  

Frida Svartengren, BC1B  
 

”OLD SCHOOL 

En skola 

En klass 

En lärare 

Ett problem 

En källa 

En åsikt 

En lösning 

 

NEW SCHOOL 

En skola 

En klass 

En lärare 

Ett problem 

1,4 miljarder åsikter 

1,4 miljarder källor 

1,4 miljarder lösningar 

 

Idag finns ca 1 400 000 000 internet-användare. Alla med en egen åsikt och ett eget sätt att 

lösa problem. ALLA har kontakt med varandra via internet. 1,4 miljarder källor, 1,4 miljarder 

åsikter, 1,4 miljarder lösningar. Genom att ta del av så många personers åsikter och lösningar 

lär man sig att det alltid finns olika sätt att tänka på, och på så vis utvecklar sin egen 

kreativitet.” 

Jesper Back, BC1B 

 

”För att man ska få kalla en skola för skola ska man ge eleverna förutsättningar att lyckas.”  

Julia, BC1B  
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”Denna kreativa miljö som skolan är belägen i gör att man får möjlighet att kunna tänka och 

jobba kreativt. Jag tror det är realistiskt att tänka att  ifrån min klass kommer tre personer vara 

världsledande på det de kommer att göra i framtiden.” 

Kalle Ehrensky, BC1B  
 

”En skola kan vara allt, det är bara så.   

Skolan är en del av livet, kanske den viktigaste.  

Skolan är där vi börjar vårt liv, det är där vi lär oss för framtiden. 

Skolan ger möjligheter, att utvecklas till en individ.  

Skolan är ett äventyr som man måste göra.  

Skolan är en plats för vänskap, en plats för känslor.  

Skolan kan vara allt, det är bara så.” 

Kewin Famzén , BC1B 
 

”Att plugga till ett prov var gårdagens händelse. Framtiden skapas i dagens kreativa skolor, 

där eleverna skapar den nya och mer framgångsrika värld som komma skall.”  

Ludvig Steenberg, BC1B 
 

”Om man är kreativ kan en skola vara vad som helst.” 

Oscar, BC1B 
 

”När jag åker till YBC 170 dagar per år under tre år är det för att möta nya kontakter för 

framtiden. Vi möts i en miljö skapad för att nå framgång. Jag tror att YBC ger mig chansen 

att lyckas – inte med Macen, inte med kaffemaskinen – men med möjligheten att träffa folk 

som är världsledande inom det de gör. Jag får även möjlighet att möta morgondagens ledare i 

mina vänner.”  

Victor Bjerselius, BC1B 
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”En skola kan vara en mötesplats för bollande av idéer. En plats där man delar information, 

finner vänner och hittar nya kontakter. En plats där man känner sig trygg och man kan vara 

den man är.” 

Adam, BC1A 
 

”Om man skulle fråga en vanlig person på gatan om vad de tyckte var synonymt med skola 

idag, skulle de flesta svarat ’böcker, pennor, lärare, lärande och stökiga ungar’. Inte många 

skulle ha svarat ’kreativitet, datorer och digitalt lärande’. I våra moderna dagar, där varenda 

unge går runt med en Ipod och där man hellre sms:ar någon än att prata, känns det som att om 

man inte vet hur man använder en dator så är man handikappad. 

Jag tror att internet kommer att spela en stor roll i vårt lärande i framtiden eftersom internet 

alltid är uppdaterat. Andra saker som jag tror vi kommer se är grupparbeten mellan olika 

skolor i olika länder via något Skype-liknande program, där man lär sig från varandra och får 

en inblick om hur elever på andra sidan jorden har det. Lite som ett utbytesprogram, men utan 

själva resan.”  

Aron, BC1A 
 

”En skola behöver inte vara långa korridorer fyllda med plåtskåp blandat med enstaka 

klassrum på båda sidorna. En skola kan vara mycket mer än så.  

En skola har inga begränsningar. Det viktiga är att man vågar se möjligheter. Idag handlar det 

om att prestera, men i morgon handlar det om att göra något av det man presterade, ta vara på 

det, se vilka nya möjligheter som finns. Det handlar för det mesta inte om vad man kan och 

inte kan. Det handlar om vad man vågar, vad man tror och vad man vill.”  

Johan Åslund, BC1A 

 

”Jag tror att en skola kan vara vad som helst. Så länge man lär sig det som står i kursplanen.”  

Johanna Ene, BC1A 

 

”Det ska vara en plats för inlärning, en trygg plats där alla får ha chansen att utvecklas. 

Skolan ska vara en plats med där man får lära sig nya saker hela tiden.”  

Milad, BC1A 
 

”En skola är en plats där man lär sig, platsen måste inte ens vara fysisk. Det kan vara ett hus 

fullt med olika lärare som lär ut i olika ämnen, men det kan även vara en samling människor 

som samlas på olika platser då och då och diskuterar, och det finns säkerligen flera hundra 

andra sorters skolor också. 

Som jag ser det är det enda som är nödvändigt för att man ska kunna kalla något för en skola 

att det har någon form av koppling till kunskap. Kunskap är den gemensamma nämnaren för 

alla former av skolor.” 

Sam, BC1A 

 

”En skola kan vara en plats där människor träffas och har kul samtidigt som dom kan lära sig. 

En skola kan vara ett ställe där människor kan dela med sig av sina tankar där alla har rätt att 

säga vad dom tycker 

En skola kan vara en plats där man kan knyta kontakter inför framtiden.” 

Tom, BC1A 
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”Jag anser att en skola är en miljö där man hela tiden utmanar sig själv att kunna utvecklas 

som en individ. Men att gå i skolan kan vara tufft ibland för att man sliter på sig själv i hopp 

att man ska kunna lära sig.” 

Wisam, BC1A 

 

”Skolan är en plats där folk befinner sig för att kunna lära sig, utvecklas sina sociala sidor, 

utvidga sitt tänkande men framför allt forma förutsättningar för sin egen framtid. En skola är 

ett hjälpmedel för att unga människor ska kunna klara av dagens samhälle.” 

Wictor, BC1A 
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Rum för medskapande,  
rum för skarpa lägen 
Daniel Lundqvist, biträdande rektor 
 

– Vi behöver skapa rum och former där eleverna kan vara medskapare. Då är klassrummet 

inte alltid den optimala formen, utan rum för en mindre grupp där man kan samlas och 

förbereda sig inför en fråga eller ett temaområde. Alla bidrar likvärdigt. Det är en mycket mer 

naturlig och flexibel form än klassrumsundervisning och har använts genom historien i många 

sammanhang. Vi vill att det ska vara en variation mellan lektioner, föreläsningar, projekt, 

seminarier och enskilt arbete.  

Schemat på YBC ser ganska traditionellt ut, men i praktiken ändras det hela tiden. Schemat är 

bra för att se till att det blir en jämn fördelning av kroppar i lokaler, men det är sällan ett stöd 

för fördjupning, samverkan, skarpa lägen och kreativitet.  
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– Vi har lite större block för undervisning, vilket innebär lite mer frihet. Läraren kan ha en 

genomgång och sedan låta eleverna arbeta i grupper. Läraren är hela tiden tillgänglig, men 

eleverna sitter på olika ställen. Eleverna kan vara på platser som de finner mest lämpliga. 

Skolan är byggd så – det finns inte klassrum så att alla lärare kan ha lektioner samtidigt. Det 

går inte, vi har byggt in ett hinder. Samtidigt har vi byggt in nya möjligheter. Fast det är klart 

att det ändå blir konkurrens om klassrummen, möblering och lektionstid när lärarna ska 

planera sin undervisning. 

 

Kari Maliniemi, lärare i samhällskunskap 
– För mig är seminariet både ett examinationstillfälle och ett inlärningstillfälle. Under 

seminarierna kan jag se vad eleverna kan, men de får också en chans att utvecklas och faktiskt 

lära sig en massa. Det handlar för mig om att träffa eleverna i mindre grupper och fördjupa 

oss i ämnesområden. 
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En arbetsplats för unga 
människor 
 

När en grundskola i Umeå ska byggas om åker skolfolket till Nacka för inspiration. 

Daniel Lundqvist, biträdande rektor på YBC, visar runt och delar med sig av sina idéer 

om skolan. Besökarna imponeras av både elevsyn och arbetsmiljö.  

 

En handskriven lapp sitter på glasväggen till 

rektorns rum. ”Chefen väck – tillbaka på måndag.” 

Men rummet är inte tomt. Ett gäng tjejer har slagit 

sig ner med sina datorer och det ser ut att vara full 

aktivitet. Klockan är strax efter 13 och Daniel 

Lundqvist visar runt Umeå-gruppen. 

– En typisk bild av vår skola, säger han när de 

passerar kontoret. Besökarnas kameror riktas mot 

tjejerna där inne, för att sedan söka sig vidare mot 

andra intressanta motiv.  

 

Magdalena Sävenstedt är skolområdeschef från 

Umeå och leder den grupp av skolledare, lärare och 

inredningsarkitekter som kommit för att hämta 

inspiration för en ombyggnad på hemmaplan.  

–Två grundsärskolor och en grundskola ska byggas 

ihop och hela skolbyggnaden ska renoveras. Vi är 

här på YBC för att titta på nya, spännande miljöer. 

Vi vill ta ett kliv bort från klassiska skolmiljöer 

med bänkar i raka rader och i stället planera för en 

miljö som gynnar samverkan, samarbete och ett 

flexibelt arbetssätt. Besöket här är en kick för att 

utveckla det pedagogiska arbetet. 

 

Sofia Moberg Bång är inredningsarkitekt och ingår också i gruppen.  

– Första intrycket är att det känns som att komma till en arbetsplats för unga människor. Det 

som skiljer sig mest från vanliga skolor är öppenheten. En utmaning är att få det att fungera 

till exempel ljudmässigt. En sån här miljö kanske inte passar alla.  

 

De tolv besökarna från Umeå går omkring på torget, en stor yta mitt i skolan där det finns 

arbetsbord, saccosäckar och olika sorters stolar. Eleverna slår sig ner där de vill för att arbeta 

med projekt eller ta en paus från skolarbete. Från taket hänger stora klotformade lampor, som 

komplement till lysrören högt uppe i taket. Några av Umeå-lärarna provar stolarna som står i 

en cirkel i mitten. De ser nöjda ut, kanske för att stolen omsluter huvudet och stänger ute 

mycket av ljudet omkring.  

– Om man har en miljö som vuxna trivs i kommer ungdomarna också att trivas. 

Generationerna har separerats i allt för stor utsträckning under 1900-talet. Det måste inte vara 

så, det bör inte vara så. Dessutom bör vi prata mindre om att skolan bara är en förberedelse 

för arbetsliv och vuxenliv. Det gör att många ungdomar inte känner sig motiverade. Vi 

behöver enas om att livet är lika viktigt oavsett vilken ålder man är i, fastslår Daniel 

Lundqvist. 
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Överallt uppstår spontana samtal mellan skolans elever och besökarna.  

– Eleverna är öppna och räknar med att vi ska prata med dem, konstaterar Karin Bergvall, 

lågstadielärare på Hagaskolan i Umeå.  

 

Så småningom samlas hela Umeå-gänget i ett seminarierum. Daniel Lundqvist inleder med att 

ge en känga åt skolpolitikerna.   

– Politiken är för lösningsorienterad och alltför inriktad på att få den gamla skolan att fungera 

igen. Jag är övertygade om att det inte kommer att fungera att bara lappa och laga på ett 

gammalt skolsystem. Vi behöver låta en ny berättelse om skolan växa fram.  Då måste vi bli 

mycket bättre på att förstå vem det egentligen är vi utbildar och för vilken typ av samhälle. Vi 

behöver ha en mycket aktivare dialog och samverkan med det omgivande samhället. 

 

 
 

Daniel Lundqvist fortsätter att tala passionerat om skolans uppdrag, elevsyn och utmaningar. 

Umeå-gängen lyssnar intresserat och flikar in med frågor och funderingar.  

– Finns det ingen elever med behov av stöd här? 

– Vad är det där för pulpet?  

– Blir man smartare av en smartboard?   

 

Efter en dryg timme går alla ut på torget igen för att vara med när ett case ska presenteras för 

två klasser. Kari Maliniemi, lärare i samhällskunskap, visar ett kort nyhetklipp om att 

Stockholm har blivit utsatt för en terroristattack. Riksdagen och Rosenbad ligger i ruiner och 

landet saknar ledning. Nu är det elevernas uppgift att i sina grupper skapa ett nytt ledarskap.  

– Gör en sajt och fundera på hur ni bäst kan leda landet. Kom hit de tider som det är sagt, då 

kommer ni att få mer information, uppmanar Kari.  

 

Karin Bergvall går tillbaka till seminarieummet och funderar på det hon just sett.   
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– Miljön här inbjuder till att fler ska lyckas. I den gamla skolan blir vissa elever besvärliga. 

Nu på genomgången satt en tjej med slickepinne i munnen. En annan satt med Facebook 

uppe. Men de hörde säkert vad uppgiften handlade om. I den traditionella skolan läggs så 

mycket energi på ordning, istället för innehåll.  

 

Kaffe och bulle serveras vid det ovala seminariebordet. Tre elever kommer tillsammans med 

sin lärare Emma Rosén in för att berätta om ett pågående projekt i svenska och mediakunskap. 

De ska göra film med språksociologiskt tema. Rebecka, Amanda och Helena har valt att 

fokusera på sms- och chattspråk. De har precis börjat redigera sin film, men visar ändå upp ett 

klipp. Besökarna berömmer och ställer frågor.  

– Är det svårt att hitta balansen mellan teknik och innehåll?  

– Använder ni Facebook i skolarbetet?  

– Har ni några skoltider?  

 

Eleverna bjuds in att stanna kvar, men väljer att gå iväg och fortsätta arbeta med sitt projekt. 

Besöket börjar gå mot sitt slut och samtalet runt bordet glider in på arbetsmiljön. Vad skulle 

kunna bli ännu bättre? Daniel räknar upp några områden:  

– Akustiken, fler ytor där man kan kliva åt sidan. Det finns en oändlig längtan efter små vrår i 

det stora.  

 

Flera av besökarna är imponerade av elevskåpen.   

– De är fantastiska! 

– Men för små, konstaterar Daniel. Skateboards och longboards får inte plats, så jag har bett 

några elever att skissa på ett ställ för dem.  

 

Det har blivit dags för Umeå-delegationen att åka vidare. Magdalena Sävenstedt tackar genom 

att överlämna ett par presenter som påminner om att Umeå blir kulturhuvudstad 2014. 

Långsamt reser sig besökarna upp och säger adjö. Trots trötthet efter en intensiv dag verkar 

ingen av deltagarna ha bråttom härifrån. Ute på torget är det tyst. De stora ljusbollarna svävar 

över tomma stolar. Några enstaka ungdomar sitter och småpratar eller pluggar. Klockan är 

halv fem. Inne på rektorns kontor sitter tjejerna kvar.  
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En skola blir till 
Av: Lena Dahlstedt, stadsdirektör i Nacka 
 

 I M7 Kunskapsgallerian finns sedan 2009 en unik lärmiljö där gymnasium, högskola, 

näringsliv, forskning och organisationer lever sida vid sida. Kunskapsgallerian är början på 

något helt nytt i utbildningsvärlden, ett nytt sätt att skapa maximala förutsättningar för lärande 

i samverkan med samhället i övrigt. Kunskapsgallerian innehåller mångfald och spänning, 

miljöer för experiment och reflektion, en attraktiv och innovativ miljö för lärande – mitt i 

verkligheten.   

 

Vår vision om öppenhet och mångfald blir både synlig och tydlig i Kunskapsgallerian. Här 

samarbetar spännande fristående och kommunala utbildningar med kultur och näringsliv, alla 

med fokus på utveckling och lärande.   

 

Denna berättelse handlar om att kunna förverkliga en dröm, att gå från ord till handling och 

att åstadkomma något helt nytt genom att: tänka utanför din egen box, utveckla en tydlig 

vision och idé, forma en konstruktiv process, skapa och utveckla bra relationer med ömsesidig 

respekt och en öppen samverkan   

 

Utgångspunkter i hela utvecklingsprocessen har varit Nacka kommuns vision om öppenhet 

och mångfald och den grundläggande värderingen, att vi tror att människor kan och vill ta 

eget ansvar.   

 

Processen har haft ett starkt stöd av politiker och ledning i Nacka.  Nacka har en tydlig 

utbildningspolitisk strategi med visionen om Sveriges bästa skola för alla varje dag. En skola 

där alla barn och unga ska utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar och få ett 

stimulerande lärande. Utbildningen ska präglas av kreativitet, innovation, modern teknik och 

lustfyllt lärande.   

 

Vi valde att bygga utvecklingen av de nya gymnasieutbildningarna på Nackas vision om 

öppenhet och mångfald och skapa en plats för lärande, där elever och lärare möts på ett vuxet 

sätt och där olika utbildningsanordnare och andra aktörer kunde samlas och samarbeta i ett 

gemensamt hus.    

 

Bakgrund  
Hösten 2005 saknades ett stort antal gymnasieplatser i Nacka. Ungdomarna fick allt svårare 

att komma in på sina förstahandsval och ungdomskullarna skulle komma att växa de 

kommande åren 2006 - 2010.   

 

Kommunstyrelsen fattade beslut om finansiering och byggnation av en ny gymnasieskola och 

gav kultur- och utbildningsdirektören i uppdrag att verka för att en lämplig anordnare utsågs 

som kunde erbjuda de program som eleverna efterfrågade.  När arbetet inleddes ställdes vi 

inför många olika frågor.  

 

Det enklaste hade förmodligen varit att bygga en ny gymnasieskola på traditionellt sätt, men 

vi valde att fundera på alternativa lösningar och olika frågeställningar först.   

 

Ska vi bygga en ny gymnasieskola? Ska vi bygga ut de befintliga gymnasieskolorna? Ska vi 

försöka locka hit fler nya fristående gymnasieskolor? Var skulle en ny gymnasieskola kunna  
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ligga? Vad tycker eleverna? Vilka utbildningar vill de gå? Och var vill de gå? Vilka 

gymnasieskolor skulle vilja etablera sig i Nacka? Vilka vill vi ha? Vad händer sen med den 

nya verksamheten när ungdomskullarna minskar igen?  Kan vi bygga något flexibelt som lätt 

kan ställas om till annan verksamhet? Kan man bygga ett hus med både kommunal och 

fristående verksamhet som samarbetar?   

 

En viktig fråga var, var den nya verksamheten skulle lokaliseras. Många förslag diskuterades, 

men vi fastnade relativt snart för en central lokalisering på Västra Sicklaön. Eleverna 

prioriterar bra gymnasieskolor med centralt läge och goda kommunikationer.    

 

Sickla år 2005 var fullt av möjligheter, med stor tillväxt i omvärlden, med utbyggd 

infrastruktur bl.a. genom Södra Länken och tvärspårvägen. Områdets präglades av sin 

industri- och kulturhistoria och innehöll då mest handel, arbetsplatser och kultur. Nacka 

kommun och Atrium Ljungberg AB (ALAB) som äger, utvecklar och förvaltar området, hade 

samarbetat tidigare t.ex. i skapandet av Dieselverkstadens kulturhus. ALAB bestämde sig 

tidigt i processen för att också utvidga sin vision för Sickla, Mitt i verkligheten, navet för 

arbete, handel, kultur, service och lärande.    

 

Processen – från idé till färdigställande  
Processen startade med brainstorming där de viktigaste ledorden lades fast. Öppenhet och 

mångfald och det lustfyllda nyfikna lärandet stod i fokus, men också effektivt utnyttjande av 

lokalerna och en internationell lyskraft. Utvecklingsprocessen präglades av en mycket nära 

och tät dialog i styrgrupp och olika arbetsgrupper. I den inledande processen anordnades flera 

workshops med olika interna och externa aktörer för att få fram många goda idéer. 

Utbildningsanordnare med intressanta program och inriktningar fick anmäla intresse för att 

medverka i projektet. Intresset var stort och reaktionerna mycket positiva.    

 

Slutligen valdes de samarbetspartners ut som stämde bäst med visionen och projektets 

bärande idé. Det var viktigt att alla hade en stark ambition att vilja och kunna arbeta 

gemensamt på ett okonventionellt sätt. För att skapa en gemensam målbild anordnades bland 

annat gemensamma studieresor.    

 

Idén om en plats där utbildning och lärande är en del av ett större sammanhang föddes tidigt. 

All involverade delade visionen om en modern lärmiljö där unga möter vuxna på ett naturligt 

sätt, där samtida och framtida utbildningsbehov kan tillgodoses och där näringsliv, forskning 

och olika organisationer integreras med gymnasier och högskola.   

 

Tidplanen för projektet var mycket snäv, drygt två år. Målsättningen som lades fast var att 

kunna bedriva gymnasieverksamhet i Sickla från hösten 2008. Projektet kunde genomföras på 

den korta tiden tack vare upparbetade relationer, en öppen samverkansmodell och stor 

handlingskraft hos alla parter.   

 

Det gemensamma kittet   

Tidigt i processen enades alla om vikten av mötesplatser i och utanför Kunskapsgallerian. 

Trappan blev symbolen för mötesplatsen, som ett nav i en kunskapsfabrik byggd för unga och 

vuxna människor. I trappan kan man mötas på väg upp eller ned. På varje trapplan 

utvecklades en stor lounge som inreddes av lokala inredningsföretag så att de fick olika 

prägel. Hissarna lades i den bakre delen av trapphuset för att locka ungdomarna att gå mer i 

trappan och få mer av daglig motion.   
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Det finns flera fördelar med att driva gymnasieutbildning i tätt samarbete med andra. De olika 

verksamheterna kan göra effektivitetsvinster i kraft av ett smartare resursutnyttjande och 

genom att dela på vissa gemensamma funktioner och kostnader. Det finns en husgrupp med 

de olika aktörerna som kontinuerligt utvecklar det gemensamma i huset.   

 

Hela Kunskapsgallerian genomsyras av ett hälsoperspektiv. Det finns ett hälsocenter med 

naprapat, fysiolog och läkare. Här ges möjlighet till träning av både kropp och själ. Den 

gemensamma restaurangen har en inriktning på hälsosam mat och är öppen för alla i huset 

och för allmänheten.     

 

Kunskapsgallerian har en egen husvärd som är en gemensam service och trygghetsfunktion 

för alla i huset. Husvärden finns tillgänglig, svarar på frågor och hjälper människor med både 

små och stora frågor.    

 

”Jag vill att alla som kommer till Kunskapsgallerian ska få ett bra bemötande och frågar 

alltid om det är något jag kan hjälpa till med”. Goran Pejcic, husvärd, utsedd av 

Stockholm city till Stockholms bästa biträde 2008.     

 

YBC – Young Business Creatives  

Nacka kommun valde tidigt att utveckla en helt ny och nyskapande kommunal 

gymnasieutbildning för att pröva möjligheten att utveckla framtidens lärande. Det började 

med ett blankt papper, en kreativ och driftig projektledare och en stor frihet i uppdraget 
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tillsammans med andra aktörer. Under ett år utvecklades konceptet YBC – Young Business 

Creatives.    

 

Några utgångspunkter för YBC är: 

 YBC:s pedagogiska modell   

 Fokus på kreativitet och andra ”skills”   

 Skräddarsydda lokaler och Kunskapsgallerian   

 Landets vassaste IT-pedagogik och en dator/elev   

 En skola utan väggar   

 YBC-spirit och en omdefinierad bild av ”skola”   

 

YBC har väckt mycket uppmärksamhet både inom landet och från andra länder för sitt nytänk 

kring gymnasieutbildningen, både vad avser innehåll och form. YBC visar också att det går 

att genomföra en modern gymnasieutbildning av högsta kvalitet om man bara tänker till i 

planeringen.   

 

Huset och invigningen  

Arkitekttävlingen om Kunskapsgallerian vanns av Nyréns Arkitektkontor, som sedan 

utvecklade konceptet i nära samarbete med alla aktörer. Den färdiga Kunskapsgallerian 

nominerades i World Architecture News uttagning av utbildningsprojekt (WAN Awards 

Education) 2010 som en av världens mest intressanta utbildningsbyggnader. Byggnaden har 

en utpräglad gestaltning samtidigt som den smälter väl in i Sicklas gamla och nya byggnader. 

Arkitektur och inredning uppmuntrar till kreativitet och spontana möten mellan unga och 

vuxna och mellan utbildning och näringsliv.   

 

I april 2009 var det dags för invigning av Kunskapsgallerian, en invigning som genomfördes i 

den gemensamma andan och med alla aktörer involverade. Cirkusskolan Le Fou uppträdde i 

trapphuset, elever från Rytmus musikgymnasium spelade på alla plan, gymnasierna visade 

upp sin verksamhet, maten serverades från restaurangen och i Stillhetens rum kunde man ta 

det lugnt.    

 

Visionen hade blivit verklighet och på plats finns nu en unik gränslös läroplats i Sickla. Här 

vistas unga och vuxna i samma lokaler, ny energi skapas och lust till lärande uppstår i mötet 

mellan individer och verksamheter.   

 

Erfarenheter och slutsatser  

M7 Kunskapsgallerian är på många sätt ett mycket framgångsrikt projekt för alla involverade 

parter. Studiebesöken är många från andra kommuner, fastighetsutvecklare och arkitekter, 

både svenska och internationella.  

 

Vårt tidiga ledord om internationell lyskraft har förverkligats snabbare än vi kunde ana.  

Några av framgångsfaktorerna i utvecklingsprojektet är: tydlig idé och vision, gemensam 

målbild, upparbetade relationer, öppen samverkansmodell, besluts- och handlingskraft, tidiga 

avsiktsförklaringar, tydlig deadline, vilja och mod, spännande affärsmodeller, unika 

lösningar, kreativitet och innovation   

 

Riktig innovation kommer ofta från helt andra branscher eller näraliggande. Det har varit 

oerhört berikande att mötas från olika verksamheter och skapa något helt nytt tillsammans. 

För att kunna bli annorlunda måste du tänka annorlunda, göra annorlunda och hela tiden tänka 

kundnytta och en tydlig och värdeskapande affärsmodell.  Du måste ge möjlighet att våga 



Vad kan en skola vara? 

 

100 

 

testa nya sätt att göra och att mäta resultat av det nya. Du måste spana utanför ditt eget 

område om du ska kunna utveckla något helt nytt. Vi brukar beskriva hur det är att jobba i 

Nacka så här, du har alltid två uppdrag, du ska göra ditt jobb bra och du ska alltid fundera på 

hur du kan göra jobbet ännu bättre.    

 

”Det finns alltid ett sätt till - att göra på ett annat sätt.” (Sven Hamrefors, professor 

Mälardalens högskola) Det viktigaste är att börja med visionen kring innehåll och 

verksamhet, sen kan vi börja bygga framtiden gemensamt steg för steg, eller som Gary Hamel 

uttryckte det i boken Morgondagens Management: ”Sätt upp revolutionära mål, men ta 

evolutionära steg.”    

 

Vid pennan   

2010-09-26   

Lena Dahlstedt  

stadsdirektör Nacka kommun    
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En skolledare i heta stolen 
Intervju med Daniel Lundqvist, biträdande rektor 
 

Daniel Lundqvist är biträdande rektor på YBC och har varit med sedan starten. Med 

norrländskt lugn och outtömlig inspiration pratar han om visioner för skolan och vägar 

att nå dit. Vi ställde några frågor om kreativitet, kunskap och ledarens roll.  
 

Berätta om din bakgrund! 

– Från början är jag utbildad musik- och medielärare. Jag är från Västerbotten med har arbetat 

på olika skolor i Stockholmsområdet. I samband med att jag flyttade till Gustavsberg med min 

familj 1993 hörde jag talas om att Wallenbergsstiftelsen Carpe Vitam skulle starta en skola 

där, Lemshaga akademi. Jag började jobba för forskningsstiftelsen och skolan och var 

utvecklingsledare och  koordinator för ett sorts mediacenter, som förenade forskning och 

produktion av digitala läromedel med skolpraktik. Jag hade förmånen att få jobba med många 

olika FoU-projekt och samtidigt följa arbetet i skolan på nära håll under närmare 13 år. 

 

Hur hamnade du på YBC?  

– När jag jobbade med att starta ett högstadium tillsammans med Carpe Vitam och Värmdö 

kommun fick vi besök från Nacka. De pratade om en ny skola med en vision som liknade de 

tankar vi hade. En plats där näringsliv och skola möts. När vårt projekt på Värmdö inte blev 

av, blev jag anställd som biträdande rektor med ansvar för utvecklingsfrågor på YBC.  

 

Varifrån kom idén om YBC?  

– Det var en gemensam vision som Nacka kommun och fastighetsägaren Atrium Ljungberg 

hade. Hans Renman, som då var biträdande rektor på Saltsjöbadens samskola, fick i uppdrag 

att formulera hur det skulle kunna se ut i praktiken. Ett av uppdragen var att flytta över IB-

programmet från Samskolan, eftersom man hade börjat se en nedgång i elevantalet där. Sedan 

handlade det om att starta upp ett specialutformat program. Det fanns en uttrycklig önskan om 

att skapa något som inte var den traditionella skolan, något som pekade framåt och bjöd in till 

ett vuxnare sammanhang. Inför starten byggde vi upp ett stort nätverk och ägnade oss mycket 

åt omvärldsbevakning. Tillsammans med högskolor och företag försökte vi ta reda på vilka 

som är viktiga framtidsfrågor.  

 

IB-programmet ingår i en större världsomfattande organisation som har ganska tydliga 

ramar. Hur passar det in i YBC:s vision?  

– En skola med ett brett internationellt nätverk passar utmärkt in i YBC:s vision. Nästan alla 

frågor vi arbetar med har globala perspektiv. Världen är sammankopplad och vi rör oss över 

gränserna som aldrig förr. Både när vi pluggar och arbetar. Men oavsett 

utbildningsprogram behöver vi alla förhålla oss kreativt kritiska till våra instruktioner, våra 

uppdrag. Det gäller IB såväl som våra nationella program. Läroplaner och styrdokument 

måste tolkas utifrån vilka elever jag har framför mig och vilket samhälle jag just nu utbildar 

för. Därför är det så viktigt att lärare har en vass omvärldsbevakning och är genuint 

intresserade av mötet med eleven. Vi försöker hitta fördelar från IB och blanda dessa med 

fördelar från de nationella programmen. Ibland är det också nödvändigt att respektera 

skillnaderna mellan programmen och låta olikheten få finnas.  

 

Berätta om BC-programmet! 

Man skulle kunna säga att det är ett "pimpat" samhälle/ekonomi-program. I samarbete med 

omvärldsanalytiker, högskolor och näringsliv profilerade vi programmet genom kursval och  



Vad kan en skola vara? 

 

102 

 



103 

 

arbetssätt så att det bättre skulle möta högskolornas och marknadens behov av kompetenser 

och kunskaper.  

 

Vad händer med BC-programmet när Gy 11 införs?  

– De specialutformade programmen försvinner och vi har valt att erbjuda två nya program 

som ska samverka för att i så hög utsträckning som möjligt behålla den moderna inriktning 

som BC-programmet hade. De nya programmen är Ekonomi/ekonomi och Samhälle/media 

 

Kreativitet och entreprenörskap är ledord för er. Finns det inte en risk att man 

nedvärderar kunskap?   

– Det är ingen motsättning mellan kunskap och kreativitet. Kreativitet är en del av 

intelligensen. Ju mer kunskap du har, desto mer verktyg och stoff har du att använda din 

kreativitet till.  

 

Är det lika lätt att vara kreativ i alla ämnen? Hur kan man till exempel vara kreativ 

inom naturvetenskapliga ämnen? 

– Det är en myt att kreativitet handlar om konstnärliga ämnen. Det är en stor missuppfattning. 

Om man börjar med att titta på hur det ser ut i forskarvärlden inom naturvetenskap så är det 

kanske där du hittar de mest kreativa människorna. Kreativitet och entreprenörskap, det som 

handlar om att stimulera till ett nytänkande, är något som uppstår naturligt när det är kopplat 

till sammanhang där det är efterfrågat eller behövs. Så fort det finns en värde i att finna nya 

lösningar så stimuleras det här, i synnerhet inom naturvetenskap och teknik. Men om 

uppgiften handlar om att komma ihåg fakta och metoder, som den traditionella 

undervisningen ofta gör, då har utvecklingen av kreativitet  inget värde och därför kommer 

det inte att hända.  

 

Vad betyder en trygg skola för dig?  

– En plats där jag vågar vara den jag är. En plats där jag vågar visa mitt unika jag, vågar vara 

kreativ, vågar ta risker, vågar växa och utvecklas. Barn och ungdomar behöver några vuxna 

som verkligen ser dem. En elev ska känna att alla vuxna på skolan står på elevens sida, i den 

meningen att man är genuint intresserad av eleven och dess personliga utveckling och lärande. 

Vi utvecklar vår identitet och blir till i mötet med varann. Därför blir skolan en otroligt viktigt 

plats för spegling av kvaliteter, personligheter, talanger och lärande. Skolan kan alltså inte 

bara reducera elever till objekt för kurser och ämnesmål. Skolan måste möta hela människa. 

Trygghet skapas också när lärare och elever har en gemensam förståelse för vad skolans olika 

mål och bedömningar av kunskaper handlar om.   

 

Hur är det med tryggheten mellan elever – utanförskap och mobbning?  

– Det finns sådana problem, men de är i jämförelse väldigt mycket mindre här har vi upptäckt. 

Jag tror att det har att göra med litenheten. Vi har 360 elever. Och öppenheten. Hierarkierna 

är inte så tydliga här. Det blir mycket medarbetarnivå, nära mellan vuxna och ungdomar.  

 

Finns det läroböcker på YBC? 

– Ja, det finns fortfarande en hel del tryckta läroböcker på YBC. Vi lever mitt i ett 

paradigmskifte när det gäller arbetssätt och synen på tryckta och digitala media. Vissa ämnen, 

kurser och program är av tradition mer läromedelsstyrda. Vi arbetar aktivt med att tänka på 

miljö och hållbarhet, ekonomi och framför allt kvaliteten i de lärresurser vi använder.  
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IB-programmet är något mer innehållsstyrt än BC-programmet vilket resulterar i något större 

mängd specifika läromedel. I takt med att dessa digitaliseras anpassas också vår verksamhet. 

Vi hoppas på en snabbare utveckling med tanke på miljön och ekonomin. Skönlitteraturen är 

fortfarande övervägande tryckta böcker. Vi har både klassuppsättningar och lånar på 

biblioteket. Det är kanske den form av tryckt material som man överger sist. 

 

Hur avgör ni vilka resurser som ska användas som läromedel?  

– Vi försöker hjälpa varandra att hitta spännande digitala resurser som både skapar ett 

mervärde, men som också kan hjälpa oss att bli effektivare. Vi har en bra bit kvar till att det är 

självklart att alla lärare är en del av de kunskapsnätverk och forum där de här resurserna finns. 

En del är väldigt aktiva inom sina områden medan andra bara har börjat. Vi brukar försöka få 

in ett antal fortbildningstillfällen för detta ändamål och uppmuntrar förstås varandra att dela 

med sig av  sina upptäckter.  

Men det får heller inte bli ett självändamål att alltid ersätta allting med en dator, då tycker jag 

att vi går i en annan fälla. Vi ska kunna använda både det fysiska rummet och de fysiska 

resurserna som är tillgängliga på ett kreativt sätt. Det kan vara underbart att arbeta med 

papper, man kan vika dem, lägga dem i en lång rad och sätta upp dem på väggen. Det finns 

massor med bra kvalitéer med papper. Men behöver inte vara så kategorisk. 

 

Får ni kritik och varifrån kommer den?  

– Ja, självklart. Den kommer från olika håll. Somliga elever tycker att det fortfarande är för 

mycket traditionell undervisning, andra menar att det är för öppna frågeställningar och fria 

arbetsformer. Kritik är en del av utveckling och hade vi ingen skulle vi inte röra oss alls. Det 

jag hoppas är att tillräckligt många ska känna sin inbjudna till en ny berättelse om skolan. Vi 

vill att alla ska vara aktiva och utmana sitt eget tänkande, för att dra nytta av nya möjligheter, 

lära mer, minska stressen och må bättre.  
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Finns det inte en risk för likriktning? På sina bloggar skriver nästan alla elever samma 

sak om kreativitet.  

– Risken för likriktning är extremt stark i den traditionella skolan. Orsaken till det har nog att 

göra med en kunskapstradition där det finns ett rätt svar på varje fråga. Skolan är 

högriskområde för likformighet och normalitet. Det är en jättestor utmaning för hela 

skolvärlden att öppna upp för komplexitet och att börja se olikhet som ett värde för 

utveckling. 

Att många skriver om kreativitet kan ha att göra med att de har varit del av en föreläsning och 

fått i uppgift att reflektera kring det. Ofta handlar bloggarna om en start på ett gemensamt 

tänkande kring en fråga.  

 

Måste alla elever blogga?  

– Vi har vissa krav, till exempel att man har en kurssajt som man delar med sin lärare och sina 

samarbetspartners i projekt. Vi tycker att skolan ska vara tillgänglig även utanför 

klassrummet. Det är en sorts skyldighet vi har, att se till att eleverna kan arbeta i moderna 

arbetsmiljöer som är både virtuella och fysiska. Men det är upp vill var och en vad man vill 

publicera publikt. Vi uppmuntrar elever att dela med sig av sina tankar.  

Dessutom försöker vi få dem att förstå att genom att bygga en med öppen och transparent, 

kreativ portfolio så är de redan nu del i ett samhälle som kommer att fråga efter deras 

kompetenser. Redan nu är du viktigt både för oss och andra. Det är YBC:s viktigaste 

funktion, att koppla ihop elever med sin omvärld. 

 

Vad är en bra skolledare?  

– När vi diskuterar ledarskap i skolan tror jag det är viktigt att vi inkluderar alla ledare på 

skolan. När det handlar om att leda lärprocesser, leda elever och organisera undervisning är 

läraren den viktigaste ledaren. I en verksamhet som YBC behövs en ny typ av ledarskap. Vi 

lever med två parallella berättelser. Den ena är fast förankrad i en gymnasietradition, med allt 

som följer med det. Den andra är idén om en mötesplats för skola, samhälle och näringsliv i 

samverkan. Dessutom är vi i en miljö där alla, elever och lärare, är uppkopplade och har 

tillgång till samma resurser. För att kunna dra nytta av alla nya möjligheter behöver vi 

utveckla en ledarförmåga som handlar om att koppla ihop en komplex värld med mängder av 

kunskapsresurser, och tillsammans med elever och lärarkollegor skapa meningsfulla 

sammanhang för lärandet.    

Idag initieras ofta skolutveckling av ett grupp kreativa lärare som tillsammans med sina elever 

skapar nya former för lärande. Dessa lärargrupper behöver ett starkt stöd av skolledare för att 

orka hålla ut. Att leda en mötesplats för idéutveckling och lärande där samhälle, näringsliv 

och forskning möter skola är något annat än att leda en skola. Det är viktigt att skolledare kan 

tala ett språk som näringslivet begriper och som lockar omvärldspartners att engagera sig i 

olika skolprojekt.  

 

Ibland låter det som om det finns ett självändamål i förändring. Kan det inte vara så att 

den bästa lösningen är något man redan har gjort?  

– Absolut, inte så sällan. Men vi lever i en värld som genomgår enormt snabba förändringar 

och på allt fler områden. Medan vi sover har kartan ritats om. Vi behöver lära oss att stanna i 

frågan, att hela tiden utmana oss själva, fråga oss varför vi gör som vi gör och undersöka om 

det finns bättre sätt att lösa våra problem på. Människan skapar tankemönster och fastnar lätt i 

beteenden.  Om vi fastnar och identifierar oss för starkt med våra roller kan det förhindra en 

positiv utveckling. Därför är det viktigt att vi gör oss medvetna om vad det är som styr oss 

och varför vi väljer som vi gör. Det är i medvetenheten som grunden till förändring startar.  
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Vi måste också vara lite vaksamma, inte minst i ledarskapet, när vi talar om förändring och 

behovet av kreativitet och innovation. Vad är kreativitet egentligen? Vad är skillnaden mellan 

kreativitet och produktivitet? Aktivitet och produktivitet är inte samma som kreativitet. Ofta 

kan man höra ”nu är de så igång, så kreativa” om elever fast de egentligen bara är väldigt 

produktiva. Det kan pågå en intensiv aktivitet men det fördjupande, utmanande och 

reflekterande perspektiven uteblir.  

 

Hur lockar man de bästa och mest kreativa personerna till läraryrket?  

– Det gör man genom att skapa sammanhang där kreativiteten har ett värde. Om våra skolor 

ska förvandlas till platser för kreativa och innovativa processer behöver vi oftare flytta ut ur 

klassrummen och engagera oss mer i de utmaningar och frågeställningar som det övriga 

samhället är en del av. När vi designar undervisning i samverkan med omvärlden och låter det 

viktiga, angelägna frågorna vara utgångspunkten, skapas alltid ett naturligt behov av 

kreativitet och nytänkande. 
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Skolinspektionen 2011-02-15:  
Tillsyn i gymnasieskolan YBC  
 

Gymnasieskola  

 

Helhetsbedömning och beslut  
 

Skolinspektionens tillsyn fokuserar på sådana faktorer som har betydelse för en god 

lärandemiljö och för elevernas möjligheter att uppnå kunskapsmålen. Granskningen avser inte 

att ge en heltäckande bild av tillståndet i skolan. Istället har en bedömning gjorts av i vilken 

utsträckning skolan, vid det aktuella granskningstillfället, avviker från de krav och 

förväntningar som uttrycks i skollag, läroplaner och övriga författningar som rör 

skolväsendet, inom de granskade områdena. Beskrivningarna och bedömningarna i detta 

beslut grundas på de dokument som YBC och Nacka kommun skickat in, de 

verksamhetsredogörelser de lämnat samt på de iakttagelser och intervjuer som genomförts vid 

besök i verksamheten.  

 

YBC är en relativt nystartad gymnasieskola i Nacka kommun med två program, ett 

specialutformat samhällsvetenskapsprogram Business Creatives (BC) och International 

Baccalaureate (IB). Inga BC elever har ännu gått ut årskurs 3. IB- programmet överfördes 

höstterminen 2008 från Saltsjöbadens Samskola och två årskullar har hittills avslutat sin 

gymnasieutbildning på YBC.  

 

Enligt skolans egen sammanställning av de nationella kursproven läsåret 2009/10 når samtliga 

elever minst godkänt i Engelska A och B. Resultaten i kursproven är något lägre i Matematik 

A, B och Svenska B.  
 

Överensstämmelsen mellan resultaten på de nationella proven och satta kursbetyg är relativt 

god, dock med en tendens att skolan sätter något lägre betyg. Så är fallet exempelvis i 

Engelska A och B samt Matematik B och Svenska B. Då alla elever inte når målen i de 

nationella kursproven behöver skolan vidta ytterligare åtgärder för att förbättra 

kunskapsresultaten.  

 

YBC har många studiemotiverade elever som strävar efter höga betygsresultat. Det skapar 

stress hos en del elever. Skolan arbetar dock medvetet med denna problematik där 

elevhälsoteamet har stor betydelse och insatserna har enligt elever och lärare i viss mån 

förbättrat situationen.  

 

Skolinspektionen mötte elever med god överblick över sin utbildning. Elever var dock oroliga 

för att inte hinna med alla kurser. Det framkommer att skolan haft problem med att erbjuda 

eleverna undervisning i vissa kurser, bland annat beroende på att behöriga lärare i ämnet 

saknats. I en kurs är för få timmar utlagda, vilket inneburit att stort ansvar lagts på eleverna 

som måste läsa in kursen på helger och kvällar. Rektorn uppger att åtgärder vidtagits och att 

eleverna på olika sätt kompenserats för detta. Skolinspektionen förutsätter att skolan 

fortsättningsvis organiserar utbildningen på ett sådant sätt så att eleverna ges förutsättningar 

att nå målen i alla ämnen och kurser.  
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Rektorn på skolan är förhållandevis nytillträdd men har hunnit identifiera flera 

utvecklingsområden och har också påbörjat ett arbete inom några av dessa. Skolinspektionen 

bedömer dock att rektorn bör ta ytterligare ansvar för uppföljning och utvärdering av 

verksamheten.  

 

Rektorns ledarskap behöver utvecklas exempelvis genom att kontinuerligt följa upp 

kunskapsresultaten, ge stöd, utmana och utveckla skolans lärare i deras direkta arbete med 

undervisning och elevers lärande.  

 

Åtgärdsprogrammen motsvarar inte författningarnas krav men är ett av de 

utvecklingsområden som rektorn har påbörjat.  

 

Elever uttryckte att de bemöttes med respekt av lärarna och att stämningen är god på skolan 

vilket kan vara ett resultat av skolans värdegrundsarbete. Skolans plan mot kränkande 

behandling lever dock inte upp till författningarnas krav i alla avseenden, vilket skolan måste 

åtgärda.  

 

Skolinspektionen har i tillsynen av YBC identifierat följande brister 
som ska åtgärdas  
 

− Skolans kunskapsresultat behöver förbättras (Lpf 94 punkt 2.1).  

− Rektorn tar inte tillräckligt ansvar för att skolans resultat utvärderas regelbundet och att 

utvärderingarna ligger till grund för åtgärder för högre måluppfyllelse (2 kap. 2 § 1985 års 

skollag, Lpf 94 2.6 Rektors ansvar).  

− Skolans plan mot kränkande behandling uppfyller inte de krav som ställs på en sådan plan 

(14 a kap. 8 § 1985 års skollag, Förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med 

planer mot diskriminering och kränkande behandling).  

− Skolans åtgärdsprogram uppfyller inte författningarnas krav. Alla elever som är i behov av 

särskilda stödåtgärder omfattas inte av ett åtgärdsprogram (8 kap. 1 a § gymnasieförordningen 

(1992:394).  

 

Bedömningarna redovisas i bilaga 2  

Rektor och Nacka kommun har ansvar för att skolans brister åtgärdas. Redovisning ska 

lämnas till Skolinspektionen senast tre månader från den dag beslutet för Nacka kommun 

meddelas. Skolinspektionen kommer då att följa upp beslutet. Skolinspektionen förutsätter 

dock att rektorn och Nacka kommun snarast vidtar åtgärder för att rätta till bristerna. 

Skolinspektionen kan komma att tidigare än angivet datum begära att få ta del av arbetet med 

att åtgärda bristerna.  

 

I ärendets slutliga handläggning har även undervisningsrådet Ingela Gullberg deltagit.  

 

På Skolinspektionens vägnar  
Bertil Karlhager  

Enhetschef  

Marie Wiberg-Svensson  
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Tankar från en ny rektor 

Av: Oskar Sjögren, tf rektor YBC  
 

Jag påbörjade mitt uppdrag här på YBC den 1 augusti 2011 och jag har alltså arbetat här i 

snart tre månader. Bara under dessa tre månader har det hänt en massa med skolan och 

faktiskt även med mig. Det är härligt att upptäcka att jag kan påverka skolan i en viss riktning, 

men också att skolan kan göra något med mig och mina uppfattningar och åsikter. YBC är en 

underbar skola med en otrolig potential.  

 

Eftersom jag är ny rektor på skolan anser jag det viktigt att få reda på mer om det viktigaste 

av allt på YBC, alltså undervisningen. Jag håller just nu på att göra lektionsbesök hos alla 

lärare. Jag ska direkt erkänna att det är svårt att hitta tiden för att göra detta eftersom rektor 

har väldigt många uppgifter att göra, men i vår nya skollag står det också tydligt att ”Det 

pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor..... och han/hon 

ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas” (Skollagen, kap. 2, § 8).  

 

Den första lektionen jag besökte var en lektion i Biologi på IB-programmet. Lektionen 

handlade om diabetes och påverkan på hjärnan. Det var ett svårt tema för mig som inte var 

insatt i ämnet - och självklart var allt på engelska. Det var en liten grupp med åtta elever och 

alla var intresserade och delaktiga. Läraren följde en Keynote som också ligger på kursens 

egen sajt som alla elever kommer åt. Under lektionen går några elever in på olika ställen, bl.a. 

Wikipedia för att snabbt kolla upp något. En mycket intressant lektion och jag uppfattade det 

som att eleverna tyckte att ämnet var intressant och spännande.  

 

Den andra lektionen jag besökte var en lektion i Företagsekonomi på Ekonomiprogrammet. 

Där hade eleverna ett seminarium om det första projektet de hade arbetat med under terminen. 

Det var oerhört intressant att sitta med och lyssna på dessa elever i årskurs 1. De hade redan 

lärt sig en hel massa ekonomi men kanske ännu mer lärt sig att samarbeta, använda IT som ett 

verktyg för att få samarbetet att fungera, behovet av planering och en projektplan etc. Allt 

detta efter bara några veckor på YBC. Under tiden som eleverna satt tillsammans med läraren 

(och mig) så tittade de andra på filmer som läraren hade gjort 

(http://www.youtube.com/user/YBCFek) som handlade om nästa tema. I slutet av det långa 

lektionspasset förbereddes besöket på IKEA och allt som eleverna skulle göra där. Det verkar 

otroligt kul och lärorikt! Studiebesöket på IKEA var en del av ett större samarbetsprojekt 

mellan ämnena Företagsekonomi och Matematik.  

 

 Jag har nu gjort 14 lektionsbesök och jag kan fortsätta att ge många intressanta och roliga 

exempel på det jag har sett. Jag har arbetat med att göra verksamhetsbesök på tidigare skolor 

där jag har arbetat och det finns många slutsatser man kan dra av dessa besök men det mynnar 

alltid ut i att det måste finnas en variation på undervisningen och man måste göra det roligt.  

  

Att jag valde att börja med att besöka alla lärare har också att göra med vad Skolinspektionen 

kom fram till efter tillsynen på YBC. Vi måste förbättra våra kunskapsresultat och för att 

kunna göra det så är det första steget att verkligen se och förstå hur vår skola fungerar. Vi 

måste absolut förbättra vissa av våra resultat och det arbetar vi nu tillsammans med. Jag 

arbetar med ett koncept med lektionsbesök där lärarna vet exakt vad jag kommer att fokusera 

på och de ska själva reflektera över samma punkter. Efter lektionen tar vi en pratpromenad 

där vi diskuterar vad vi anser om de olika punkterna. Det ska vara en formativ process där 

läraren själv är med och utvärderar sig.  

http://www.youtube.com/user/YBCFek
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Vi har också gjort om skolans plan mot kränkande behandling som Skolinspektionen också 

hade åsikter om och vi kommer att diskutera likabehandling och kränkande behandling varje 

gång som ledningsgruppen träffar elevkåren.  

 

YBC tar emot många besök från olika personer. Allt ifrån t.ex. politiker, lärare, skolledare, 

arkitekter vill komma hit för att se hur vi arbetar. Idag hade vi ett besök med tjugo skolledare 

från Tyskland som ville lära sig mer om ledarskap och hur vi arbetar med en-till-en på alla 

nivåer. När tiden var slut för deras besök ville de inte gå. De bad om att få stanna och fortsätta 

det intressanta samtal som vi hade. Det gick inte att avsluta helt enkelt. Jag tycker att detta 

säger en hel del om skolan. Vi är intressanta, men vill och kan alltid lära oss mer och nytt, 

även från våra tyska rektorskollegor. Den pedagogiska debatten måste alltid finnas – även ute 

på skolorna. 
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Oktober 2011:  
YBC ser sig i spegeln 
 

I ett av seminarierummen på skolan dukas mackor och mineralvatten fram. Några av 

de lärare som har medverkat i denna bok samlas för att dela med sig av synpunkter på 

en tidig manusversion. En efter en trillar de in och slår sig ner i de orange stolarna. Vad 

är deras intryck efter att ha läst? Känner de igen sig i texterna?  

 

Där är Unn Lundvik, lärare i svenska som skrivit ett bidrag om sokratiska samtal. Där är 

Johanna Gagner, som har delat med sig av både fotografier och texter i boken. Där är Marita 

Kallur och Nisse Thomasson, som båda undervisar på IB-programmet. Där sitter Emma 

Rosén, tidigare teamledare på BC-programmet som tagit tjänstledigt för att arbeta som 

konsult. Och biträdande rektor Daniel Lundqvist är på plats, trots en förkylning.  

 

Nu kör vi.  

 

Nisse Thomasson börjar:  

– Det är en sammansatt bild som ges, där alla teman som är aktuella på YBC är fångade i 

boken. Det är intressanta projekt och välkända fenomen som tas upp. Jag tycker möjligen att 

IB-programmet framstår mer som ett problem än en tillgång för YBC. Det är lite onödigt. Jag 

skulle vilja se IB mer som en positiv utmaning än ett problem. Vi som jobbar på IB tycker ju 

att vi var här från början, vi är YBC. Inte något som ska passa in. Men jag har inte sett något 

som är inkorrekt eller felaktigt i hur ni har beskrivit IB. Det tycker jag inte.  

 

Unn Lundvik fortsätter:  

– Jag gillar det här fragmentariska, att man känner sig hemma i texten. Det är så. Det är en bra 

blandning, med elever och olika projekt. Det är så det är. Men jag håller med Nisse om IB. 

Jag jobbar ju på bägge programmen, och för mig är IB ett äventyr ut i världen. Bara att ta upp 

IBO:s hemsida (ibo.org) med eleverna och ser vilka kamrater som läser samma sak i Kina 

eller Afrika, det är hur spännande som helst! Jag skulle vilja få fram det där mer, att det är en 

jättespännande värld som finns här i skolan. Sedan tycker jag också att jag saknar intervjuer 

med elever på IB, där man plockar fram deras längtan ut i världen. Det tycker jag att jag 

saknar.  

 

Emma Roséns tur: 

– Det som jag funderar över är: vad är syftet med boken? Vilka är läsarna? Det är en sak om 

vi ska spegla hela vår verksamhet. YBC är komplext, det är det som är styrkan. Det blir extra 

tydligt för mig när jag kliver ur ett tag. Men om syftet är att göra en bok som handbok, att det 

här är ett sätt att driva utbildning på ett annat sätt… jag tycker det blir skillnad i vad syftet är. 

Jag försökte läsa som utomstående och se om man utifrån att läsa skulle kunna genomföra det 

som beskrivs på sin egen skola. Det funkade ganska bra om man till exempel vill starta ett 

skolår med ett introduktionsprojekt. Det är inte bara ett embryo till en idé, det är ganska väl 

beskrivet.  

Sedan tyckte jag att den sista Skolinspektionstexten ligger för sig själv. Det kändes väldigt 

märkligt, som avslutning och okommenterad. Vad är det skolinspektionen egentligen mäter? 

Om man har blivit inspirerad och läser hela boken, sedan kommer det här, så kanske man 

tänker ”Nej, just det. Det gick ju inte!” Lite den effekten får texten.  
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Marita Kallur fortsätter:  

– Jag håller med Nisse och Unn, jag jobbar också på IB. Det är lite tråkigt, man blir nästan 

lite ledsen för YBC är ju BC och IB. Det jag tänker på som jag saknar jättemycket är det här 

med seminariepedagogik. Om det är något som förenar de båda programmen så är det att vi 

kör hårt med seminariepedagogik. Jag njuter varje gång jag har ett bra seminarium. Där är det 

tänkt att elever ska komma väl pålästa och vi ska ha utmanande och ifrågasättande samtal, 

med kritiska förhållningssätt. Det finns inte med. Det har varit min drivkraft från början att 

utveckla det.  

Vad var det mer? Om man jämför de projekt som vi gjorde första året, så har det hänt så 

otroligt mycket. Nu är vi så fantastiskt mycket mer professionella och duktiga. Jag skulle vilja 

ha med någonting av processen och utvecklandet av projekten. De är mycket mer 

genomtänkta nu. De leder oss mer mot de mål vi strävar mot. Vi har bättre framförhållning 

och massa erfarenheter. Det var saker som inte fungerade första året, då har vi gjort något åt 

det. Vi är mer visa av erfarenhet. Det blir ett tydligare ramverk. Vi är också bättre på att 

handleda eleverna. Vi är mer där och möter eleverna när vi ställer svåra frågor. I början var vi 

lika vilsna som de. Hur gör vi nu, vad är näst steg? Jag känner mig mer säker idag.  

 

Johanna Gagner är näst:  

– Jag känner när jag har läst det här att jag tycker att det är en bra blandning. Det enda jag 

egentligen har reagerat på är den här Skolinspektionens rapport på slutet. Sedan har jag också 

tänkt på bilderna i boken. Jag kan ju skylla på mig själv, men det är lite oskarpa och suddiga 

bilder. Det är några bilder som jag har reagerat på.  

 

Daniel Lundqvist får avsluta:  

–Det vi har pratat om är att det ska vara en inspiration för den som läser, precis som YBC är 

för många, ett hopp om att det går att ta ett steg vidare. Vi har också startat en ny berättelse, 

där några drar stor nytta av det och några lite mindre, men alla finns här och därför blir det 

väldigt komplext. Det man vill är att det ska vara en stärkande och inspirerande – en hjälp att 

våga och prata om en ny berättelse om skolan som vi har startat här. Jag hoppas att det ska 

vara det som genomsyrar, mitt i alla nedslag och all komplexitet. Där tycker jag att förordet 

öppnade upp för det. Det var bra.  

Jag tycker att idén om "mötesplatsen" och våra nya roller är ganska svårkommunicerad när vi 

är ute och pratar – och även internt. Där behöver man hjälp av en sådan här bok för att 

reflektera över sin egen lärarroll. Den nya lärarrollen skulle jag vilja framkom väldigt tydligt. 

Det gör den delvis, men frågan är om det är tillräckligt tydligt. Den behöver verkligen 

diskuteras.  

Jag håller med sedan om avslutningen med Skolinspektionens rapport. Det känns som om 

man drar proppen ur. Inte för faktadelen, att det finns vissa saker vi behöver jobba med. Det 

kan man absolut ta upp, men inte på det här sättet. Jag tycker absolut vi kan ta upp de här 

frågorna och hänvisa till Skolinspektionen, men ta upp det i ett sammanhang. Att visa vilka 

utmaningar som finns, men att det är skolan som berättar det för att visa vilka utmaningarna 

är. När man ska få en skjuts på slutet att inspireras av så kommer det här. Det kan inte sluta 

så. Det går inte.  

 

Peter:  

– Vi måste göra några saker tydligt. Vem är det som talar i den här boken, vem är avsändare? 

Det är vi två, Annelie och jag. Det är otroligt viktigt, att ingen känner att det är en 

reklamskrift från Nacka kommun eller YBC. Då dör den direkt. Det är en viktig 

utgångspunkt. Det är vi som är avsändare. Men vi är ganska tystlåtna egentligen. Jag har 

funderat ganska mycket på det. Kan man göra en skrift så här? Vi finns naturligtvis implicit 
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överallt – vem är det som tittar, ställer frågorna och redigerar Men det är inte utsagt. Dock är 

det så att vi ska ha ett slutord, där vi formulerar en del eftertankar. Men det är inget facit, att 

sist i boken kommer sanningen.  

 

Daniels eftertanke, efter sessionen: 

– Det här var nästan terapeutiskt för oss. Att få se oss utifrån och reflektera över det. Den här 

bokprocessen har varit värdefull för oss själva. 

 

 

Elever reflekterar 
Samtal med några elever, Hanna Emnegard och Melina Nilsson-Nikopoulus, BC2b 

(BC1b när materialet till boken insamlades) efter läsning av bokens manus. 

 

– Att läsa manus var en nyttig påminnelse om hur bra vi har det på YBC, säger Melina. Det 

glömmer man så lätt när man är mitt i vardagen.  

 

– Den här skolan ställer krav på oss elever, man måste vara öppen för nya sätt att arbeta och 

lära. Skolan kräver ansvarstagande. Man märker rätt fort, när man kommer hit, att man inte 

får allt direkt i handen. De flesta elever tar eget ansvar, men skolan passar inte för alla. Min 

syster bytte till en annan och mer traditionell skola. 

 

Skolan ställer ju också krav på lärarna. De måste utveckla nya sätt att jobba, de måste faktiskt 

också vänja sig vid nya former. Och ibland kan de själva tycka att de är jättekreativa, medan 

vi elever kanske vill gå mycket längre. Säg att vi jobbar med grundlag, lärare tänker att vi kan 

jobba med drama och spela upp scener. Men jag väljer att redovisa med en film, med 

kamrater som spelar roller.  

 

–  Eller ta när vi jobbade med det klassiska dramat Antigone. Jag gjorde en film om Abort 

eller ej. Här gör alla sånt… YBC tar vara på ungdomars medieintresse. Jag har lärt mig jobba 

med medier här. Bland annat hade vi genomgång av verktyg och program i starten.
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Eftertankar 

 

Vi summerar några dominerande intryck och några 

funderingar efter två år i samspel med YBC - dess 

elever, lärare och ledning.  
 

 

När vi lämnar YBC efter ett långt och intensivt arbete med den här boken, är fortfarande 

första besöket på skolan kvar på näthinnan. Många skolor är dåliga på att ta emot besökare. 

Att bli mött med ett leende i entrén och få en kopp kaffe är inte alltid självklart. YBC är att 

lysande undantag. Varje gång vi har klivit in i deras lokaler har vi känt oss välkomna. En 

vänlig min och en kopp kaffe från kaffemaskinen. Miljön i sig är inbjudande, samtidigt som 

personal och elever har en nyfiken blick på sin omvärld och gärna kommer fram och pratar. 

Öppenhet är ett ord som naturligt dyker upp i huvudet vid mötet med YBC. Det känns som att 

detta är en skola där mötet med omvärlden står i centrum. 

 

 

TRANSPARENT SKOLA 

YBC:s stora öppna glasväggar ger insyn i skolan, i klassrum, i lärarrum och i rektors rum. 

Liksom utsikt till omvärlden med Sicklas industrier, kulturhuset Dieselverkstan och Sicklas 

megastora köpcentrum. Möter man YBC för första gången under introduktionsveckan i åk 1, 

finns öppenhet, transparens, också i arbetet. Omvärlden tas direkt in i skolarbetet. Och 

föräldrarna inbjuds – och kommer! – när resultaten av veckans arbete redovisas.  

 

Öppenheten har resulterat i att ett antal företag, organisationer, forskare och aktörer har 

involverat sig i skolan och i mötet med eleverna. Aktörer, Friends of YBC, kommer och 

föreläser. Ofta har de med sig en utmanande, ”skarp” uppgift till eleverna. Kring tidens stora 

frågor: klimatsmart, företagssäkerhet, framtidskonferens...  

 

Vi har under arbetet med boken sett åtskilliga exempel på detta samspel med omvärlden. Där 

skolan arbetar med omvärlden som material. Dom kallar oss Slackers är ett exempel, 

Terrordåd ett annat. Ofta har skolans inriktning inte bara varit att beskriva ett fenomen, utan 

också att förändra, presentera bilder och perspektiv för omvärlden, att föra tillbaka resultat till 

samhället. Perspektivet har ofta varit att faktiskt gripa in i samhällsprocesser. Att skapa 

förändring i världen.  

 

Vi vet att när eleverna involveras på detta sätt, föds engagemang. Motivation är en bristvara i 

skola – och överhuvud taget. Här har vi tveklöst en av YBC:s starka sidor.   

 

Vi kan här tala om en entreprenöriell hållning, med inriktning mot samhälleligt engagemang 

och utveckling. Det är intressant att vi på YBC sett många fler prov på samhällelig inriktning 

än på inriktning mot enskild företagsamhet. När den entreprenöriella hållningen nu är 

inskriven i de nationella styrdokumenten, kommer dessa frågor att vara centrala framöver i 

skolan. YBC ger många exempel på anpassning av skolan till perspektiven kring tidens behov 

av nya kompetenser. 
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ELEVER TAR PLATS 

YBC är en skola där elever bereds och tar plats i många olika sammanhang. Undervisningen 

kan ena dagen handla om att fördjupa sig i en skönlitterär bok, för att nästa dag bjuda på 

skarpa uppdrag från företag i lokalsamhället. När besökare utifrån kommer till YBC för att se 

och lära är det här självklart att eleverna ska vara med och ge sin bild av skolan. 

  

Vid ett tillfälle berättade en av lärarna på YBC om när hennes elever fått möjlighet att guida 

ett stort antal besökare på ett museum i samband med en middag. Besökarna var imponerade 

av hur eleverna tog sig an uppdraget. En lärare från en annan skola som var där funderade på 

sina egna elever: ”De skulle aldrig klara av något sådant!” Frågan är kanske om de någonsin 

hade fått chansen. 

  

Eleverna på YBC är helt vanliga ungdomar. Flera av dem vittnar om att de tack vare skolans 

arbetsformer har vuxit och vågar mer. Se på Lovisa Feist som skrev om framtidens skola för 

en tidskrift, Joar Forssell som drog ihop ett rundabordssamtal för unga, eller Ayla Löfving 

som åkte till London och berättade om ett skolprojekt – tre exempel på hur elever växer och 

utvecklas när de ges ansvar, tilltro och uppbackning från lärare och skolledning. 

  

”Skolan ska inte vara en förberedelse för livet, det är en del av livet.” Så säger man på YBC. 

Eleverna ska vara med i sammanhang som rör dem. Skolan har ett uppdrag att göra eleverna 

delaktiga i utbildningen. Hur det ska göras är upp till varje skola och lärare. YBC visar att det 

är möjligt i större utsträckning än vi är vana vid.  

 

Om man från början ser eleven som en viktig del av hela skolan, hela samhället, behöver man 

hålla utkik efter tillfällen då hon kan möta de frågor som ligger henne nära. Ofta behöver 

uppdrag anpassas och riktas av läraren så att det kan förenas med kursmål i ett eller flera 

ämnen. Ibland hamnar det utanför, men leder ändå till en personlig utveckling och viktiga 

erfarenheter. Läraren måste hela tiden finnas med och med sin kunskap och erfarenhet 

handleda eleven. Att fånga tillfällena och göra dem till lärtillfällen, det är pedagogens konst. 

 

 

LÄRARE MED ÖPPEN DÖRR 

Det första mötet är viktigt. Också för personalen. Nisse Thomasson, en av lärarna på YBC, 

berättade vid ett tillfälle att redan innan skolan startade fick personalen veta att de arbetade på 

världens bästa skola. I presens. Trots att det handlade om framtiden.  

 

I många år har svensk skola skällts ut i media. Resultaten är för dåliga, Sverige halkar efter 

resten av världen, eleverna lär sig inte det de ska. Många lärare har tröttnat på mediebilden. 

Antingen känner de inte igen sig i den bild som ges, eller så börjar de själva bli uppgivna 

inför sitt eget uppdrag. Några lämnar skolan för att ägna sig åt annat.   

 

Samtidigt öppnar sig skolan för omvärlden på nya sätt. Skolor är redan föremål för 

granskning; Skolinspektionen gör sina besök, kommunen ska kontrollera och elever och 

föräldrar är måna om att deras skola lever upp till förväntningarna. Men möjligheterna för 

skolor att berätta sin egen historia har också blivit större. Delningstanken har blivit central för 

många lärare. Det som görs i klassrummet ska andra kunna ta del av. Ibland blir det en film 

som läggs på Youtube, ibland en tweet, ibland ett blogginlägg. Nya strukturer där lärare kan 

mötas har skapats via bland annat bloggar och Facebook. Twitter är idag en även en plats för 

pedagogisk diskussion och skolutveckling. Lärarrummet har vidgats.  
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På YBC förväntas elever och lärare ha egna bloggar. Man öppnade sig för processen kring 

den här boken, att låta sig synas och beskrivas av utomstående. Det kan vara ett sätt att få syn 

på sig själv och bidra till reflektion och eftertanke. Det har också lärarna på YBC vittnat om 

efter att han läst utkastet till den här boken. Det ger nya perspektiv och insikter om den egna 

verksamheten. 

 

Bort från den stängda dörren till klassrummet, öppna för kollegor i och utanför den egna 

skolan. Att dela med sig på det sättet är också att göra sig sårbar. Genom att visa vilka vi är i 

våra yrkesroller kan andra se oss. Både våra styrkor och svagheter. Det är förståeligt att 

många tvekar. Ska jag verkligen utsätta mig för det? Ska andra se vad jag gör? Har vi inte 

blivit tillräckligt utskällda i tidningar för den svenska skolans misslyckande? Här finns många 

viktiga frågor framöver. 

 

 

LUSTEN - OCH DEN SVÅRFÅNGADE ERFARENHETEN 

Engagemanget hos både lärare och elever är en central drivkraft för skolan, för lärandet. Om 

man länge försökt väcka elevers motivation utifrån de framtida behoven av kunskaper, räcker 

det uppenbarligen inte idag. YBC:s sätt att arbeta tycks väcka denna lust.  

 

Den här boken har i elev- och lärarbidrag sökt fånga några av de projekt som YBC arbetar 

med. Men vi har velat se lite djupare. Vi har frågat oss hur lärandet, kunskapsprocessen, kan 

se ut i dessa externa projekt. Det man på YBC kallar seminariepedagogik, med föreläsningar 

och skarpa uppdrag, med självständiga elevproduktioner, med redovisningar och seminarier, 

med sokratiska samtal är alltsammans delar i ett ambitiöst försök att bygga kunskapsprocesser 

på engagemang och med variation som motto.  

 

I mängder av fall har YBC:s elever imponerat på oss med sina texter, filmer, produktioner. 

Texter har skrivits i ganska fria format, ibland i bloggform. Flera finns med här i boken, 

delvis i kortad form. Tänkvärda och intressanta. Samtidigt har vi ofta förgäves sökt efter den 

formulerade reflektionen efter projekt. Både från elever och lärare. 

 

Påfallande ofta formuleras YBC:s erfarenheter muntligt och i mötet med utomstående, vid 

studiebesök – vi har speglat ett av dessa i boken. Då är man motiverad, och tar sig tiden att 

formulera sig. Då gnistrar det om YBC.  

 

Däremot har vi många gånger saknat – inte minst från lärare och skolledare – den skriftliga 

reflektionen över projekt, skeenden och aktiviteter. Intrycket är att till och med på denna 

skola, där självständiga arbetsformer exploderar och seminarietanken finns rotad, är det svårt 

att skapa utrymme för eftertanken. Viljan har nog funnits, men tiden att faktiskt hålla det 

seminarium där reflektion och återkoppling sker har saknats, än mer när detta sedan ska 

formuleras skriftligt. 

 

Vi tror att vi här möter en brist som är den svenska skolans brist. Brist på former, vana och 

tradition att utvärdera och reflektera över sitt görande. Vi är i skolan vana att göra, och att 

tala, men påfallande ovana att skriftligt formulera oss om det vi gör. Om vi med McKinseys 

internationella studier konstaterar att ”professionell utveckling” är en central kraft i skolans 

utveckling, är säkerligen frågor om dokumentation av lärandeprocesser och om kollegialt 

delad muntlig och skriftlig reflektion över dessa processer avgörande för framtiden.  
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MEDIER NYCKEL TILL REFLEKTION 

Digitalkameran ger en fantastisk möjlighet att skildra barnens lek och aktiviteter, att fånga 

scener i bilder och skapa en grund för samtal med barn och föräldrar. På många svenska 

förskolor blev detta något av en revolution på 90-talet. Den blev en nyckel till pedagogisk 

dokumentation och reflektion. 

 

Till det skrivna ordet har kommit digitala medier, ljud, bild och video, enkelt inspelade i 

mobilen, digitalkameran eller videokameran. Vi har därmed idag otroliga möjligheter att 

dokumentera lärprocesser. Och dokumentationen är första steget till reflektionen.  

 

I den här boken finns mängder av exempel på elevers reflektion i egna bloggar på YBC, 

liksom lärares och skolledares. I ett separat avsnitt i denna bok har vi dessutom speglat hur 

bloggen kan utvecklas till ett forum för lärare och skoldebatt.  

 

Det är värt att notera att blogg har börjat bli ett medium som alltmer används av lärare. Där 

målgruppen kan vara klassen, eller klass och föräldrar. Åtskilliga lärare har också hittat 

många nya kollegor att dela sina tankar med, vidgat gruppen från den egna skolan till en 

(ofta) nationell arena. Här kan samtalet växa och förgrenas.  

 

Bloggen är en ny kommunikationsform, som kanske kan bidra till att skapa en brygga mellan 

det talade ordet och det skrivna. Med det talade ordets lätthet, men det skrivnas beständighet. 

De nya formerna för delande av erfarenhet och reflektion med blogg är en av de hopfulla 

trenderna i dagens skola. 

 

 

SPÄNNINGAR OCH OLIKHETER SOM DRIVKRAFT 

YBC är faktiskt som vilken annan gymnasieskola som helst, och samtidigt inte. YBC har 

samma styrdokument att förhålla sig till som alla andra svenska gymnasieskolor. Dygnet har 

24 timmar även på YBC och lärarna är inte mer än människor där heller. Det händer att 

tekniken krånglar, att lokaler blir dubbelbokade och att elever skolkar. Där finns stressade 

lärare och skoltrötta elever. Det blir stopp i toaletten ibland. Och precis som andra 

gymnasieskolor brottas man på YBC med anpassningen till nya läroplanen och skollagen. 

Lärarna måste varje dag ta ställning till pedagogiska, praktiska och etiska frågor. De försöker 

leva upp till de krav som ställs samtidigt som de vill frigöra sig från många gamla idéer om 

skolan.  

 

YBC är ingen idyll. Här finns frustrationer. Här finns spänningar och konflikter. En vi mötte 

var frustrationer som uppstod vid bytet av rektor. När man haft en mycket tydlig ledare och 

får en ny, med annan ledarstil, blir det en utmaning. På en skola som försöker bryta ny mark 

och finna nya vägar till framtiden, finns hela tiden svåra frågor om mål, om värdering av 

resultat och bedömning, etc. Ledarskapet blir mer betydelsefullt än någonsin. Bytet blir lätt en 

stor utmaning. Nu har YBC sedan höststarten 2011 fått en ny tillförordnad rektor. 

 

En annan spänning vi fann var mellan IB och BC, det ena ett program med strikta 

internationella riktlinjer, det andra ett program skapat på skolan, med en lokal definition. 

Programmen var mycket olika i sina sätt att arbeta och examinera, undervisning och 

arbetssätt. Som framgår av den avslutande diskussionen med lärare från båda programmen 

framgår att denna spänning nog finns, men kan vara positiv. Både så att det för samman 

elever med radikalt olika tankesätt, studievanor och attityd, för att inte tala om olika 

nationalitet och kulturbakgrund. Liksom lärare med olika inriktning och arbetssätt. Vilket 
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skapar en intressant kontrast, en spänning och en dynamik och en levande diskussion, om 

mål, om metod, om skola. Kanske är dessa olikheter en av YBC:s stora tillgångar. 

 

Vi har dragit slutsatsen att YBC inte är ett enkelt, entydigt koncept, inte är en samling fasta 

principer, och inte följer en tydlig utvecklingsmodell. Men rymmer spänningar, kreativa 

spänningar, mångfald och konflikter. Det betyder kanske också att YBC imorgon är en annan 

skola än idag. YBC är inte en modell, utan ett pågående experiment. 

 

 

MÅNGA UTMANINGAR 

YBC är ingen idyll. I mötet mellan olikheterna uppstår den friktion som är förändringens 

drivkraft. Då gäller det att inte blunda för de problem och svårigheter som faktiskt finns. I 

fallet YBC har Skolinspektionen pekat på några. Och en brukarundersökning som Nacka 

kommun genomför bland alla elever i Nacka skolor, pekar på andra problem just på YBC. På 

några punkter har YBC tappat mot tidigare år. Andelen elever som tycker att stämningen på 

skolan är positiv och att sammanhållningen är god har minskat med nio procentenheter. 

Andelen elever som tycker att variationen i arbetssätt är stor har sjunkit mer drastiskt. Även 

utvecklingssamtalen upplevs som mindre meningsfulla än tidigare.  

 

Man kan tycka att den här boken och brukarundersökningen ger delvis motstridiga bilder. Låt 

så vara. Verkligheten är komplex och sammansatt, och låter sig varken reduceras till 

stapeldiagram eller boksidor. Brukarundersökningen är en indikation på att det finns stora 

utmaningar att arbeta med på skolan. Det som presenteras i den här boken är inte Sanningen. 

Det är inte heller Lösningen på framtidens skola. Men YBC ställer oss inför många frågor 

kring framtidens skola, och ger oss exempel på mod, möjligheter och okonventionella svar. 

Det behöver vi.  

 

 

HÄR SLUTAR VI, DU TAR VID 

Vi hoppas att den här boken ska fungera som utgångspunkt för diskussion om den egna 

verksamheten både på YBC och andra skolor runtom i landet. Den enskilde läraren kan 

förhoppningsvis finna inspiration för sitt eget arbete, skolledare kan få syn på sitt eget 

ledarskap och elever kan fundera kring sin egen skolgång genom att se hur andra har det. Den 

som vill fundera kring sin egen roll i skolans framtid kan kanske börja här. 

 

Förändringen är aldrig ett självändamål. Men att vara nöjd är inte heller ett alternativ. I 

skolans uppdrag ingår att ta sikte på framtiden, med helt nya förutsättningar. En av den 

svenska skolans allra största utmaningar är att skapa utrymme för samtal där lärare, elever, 

skolledare, politiker och utbildningsarrangörer möts och utbyter tankar och idéer. Tankar tar 

tid. Skolan måste ta sig den tiden.  

 

På vissa skolor finns en utbredd uppgivenhet. ”Det spelar ändå ingen roll vad jag gör, för det 

är fel på så mycket annat.” En sådan känsla har vi sällan mött på YBC. Där är frustrationen 

mer avgränsad. Den har en positiv underton och är inbäddad i en stark berättelse om svensk 

skola som väntar på att skrivas vidare. Den berättelsen saknar slut. Och du kan vara med och 

skriva fortsättningen.  


