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Om du googlar #skolvåren så 
hittar du radioinslag och tid-
ningsartiklar som hävdar att 
#skolvåren föddes i Kalmar. Och 
i Varberg. Men också i Malmö, 
Växjö och även i Stockholm. 
Och det både stämmer och inte 
stämmer. Det mest korrekta är 
att säga att #skolvåren föddes 
på Twitter i början av 2013, och 
att människor från en uppsjö 
olika städer runt om i landet tog 
initiativ till det. 
 
Allt arbete som görs för att hålla 
hemsida, blogg, Facebook-sida 
och Twitterkonto med mera 
igång, görs helt ideellt, och jag 
lovar, det är många timmar som 
läggs på detta! Det ger dock 
resultat. Inte minst gläds vi åt 
alla underbara gästblogginlägg 
på skolvåren.se. Det mest lästa 
inlägget hittills skrevs av Benja-
min ”Beppe” Singer, Hjärnkon-
torets programledare. Han deltog 
i #skolvårens julkalender med en 
enormt rörande berättelse om sin 
egen läranderesa, som började i 
moll på Bergaskolan i Limhamn 
och slutade i dur tack vare en 
Komvux-lärare i Malmö. Läs 
den och se om du också rörs till 
tårar, det gjorde jag!  

Genom att ha frågan ”Varför?” 
som utgångspunkt vill vi lyfta 
upp skoldebatten ett par nivåer, 
till att verkligen handla om 
systemövergripande saker. Vi 
önskar få igång ett samtal om 
vilket samhälle vi skapar med 
skolan som verktyg. För om du 
tänker efter, så är skolan faktiskt 
det enda som vi alla har gemen-
samt. I Sverige har vi skolplikt 
och dessutom är hemskolning 
inte tillåtet, så alla går vi igenom 
skolsystemet. 

Och frågan tarvar att ställas om 
och om igen – vad är det för ett 
samhälle vi skapar med skolan 
som verktyg? Tänker vi på det 
när vi inför skolreform på skol-
reform, i stor eller liten omfatt-
ning? Allt från kommunalisering, 
införande av obligatorium för 
skolbibliotek, nationella prov 
i olika årskurser och ämnen, 
betygssystem, nya läroplaner och 
så vidare. Drar alla dessa delar 
av skolsystemet åt samma håll? 

Och åt vilket håll? Det håll vi vill 
åt? Och vilket håll vill vi egentli-
gen åt? Har vi en samhällsdialog 
om det? 

Jag och många andra #skolvårare 
vill göra gällande att det inte förs 
tillräckligt mycket samtal om 
just dessa saker. Hittills har vi 
hållit #afkSkolvåren i Varberg, 
Almedalen och senast i Malmö, 
där vi intog Orkanen en fredag-
lördag i oktober 2013. Nu går 
snart #afkHuddinge av stapeln 
och vi har planer för fler #afk:er 
under 2014. 

Vem som helst kan ju bjuda in 
till ett samtal kring denna och 
liknande frågor. Initiativ Sam-
utveckling höll till exempel ett 
iS-café i Lund i december med 
frågan ”Varför skola?” i grunden. 
Ju fler vi blir som ställer frågan, 
desto fler människor som kanske 
börjar fundera kring ett eget svar. 
Vad är dina tankar kring Varför 
skola?  

Helena Roth, Malmöbo och  
initiativtagare till #skolvåren

Vad ska vi med skolsystemet till?
- Frågan ledde till att #skolvåren föddes på Twitter

Du behövs i 
samtalet!

Det utvidgade kollegiet
På Twitter (och även online övrigt) finns det 
utvidgade kollegiet, som består av de som twitt-
rar om skola, lärande, utbildningspolitik och så 
vidare. Det är en salig blandning av pedagoger, 
rektorer, SYVare med flera, med några enstaka 
inslag av engagerade föräldrar, som inte själva 
arbetar i skolans värld. Vanligt förekommande 
hashtaggar är #skola, #förskola, #fritids, #utbpol, 
#skollyftet, #skolvåren och nu senast #björk-
lundsskola. Testa du med, hoppa in med din röst i 
det ständigt pågående samtalet på Twitter. Ju fler 
perspektiv desto mer givande blir samtalet!

#skolvåren är en rörelse, som utmanar skolsystemet. Vi 
önskar få igång ett samtal om vilket samhälle vi skapar 
med skolan som verktyg. För om du tänker efter, så är sko-
lan faktiskt det enda som vi alla har gemensamt. Debatten 
sker på nätet och i träffar afk - away from keyboard. 

Välkommen att medverka!
Här på föreningssidan berättar vi från Malmös 
föreningsliv om vad som är på gång i våra 
verksamheter. Vad händer inom din förening? 
Tipsa oss gärna!  

För dig som vill skriva här, eller i andra 
sammanhang, finns en gratis kurs i 
medborgarjournalistik. Läs mer om kursen här:
www.glokala.se/medborgarjournalist

Föreningssidan produceras av Glokala 
folkhögskolan och MIP – Malmös Ideella 
föreningars Paraplyorganisation. Ansvarig är 
Håkan Larsson. Kontakt: malmofria@glokala.se. 

www.glokala.se/foreningssidan
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som ställer  
frågan, desto 
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börjar fundera 
kring ett eget 
svar. 

”

När vi möter icke-skolfolk får vi ofta svar som: 
”Men jag jobbar inte i skolan, vad ska jag kunna 
bidra med?”. Och som icke-pedagog lockar det 
måhända inte att prata om åtgärdsplaner, kun-
skapsmatriser, flippade klassrum eller vad för-
stelärare skall ägna sig åt. Men det borde verkli-
gen vara av intresse att vara med och delta i ett 
samtal som handlar om vilket samhälle vi skapar 
med skolans hjälp. Hur skulle det se ut om endast 
skolfolk förde det samtalet? Det vore lika hemskt 
som om endast poliser fick/borde uttala sig och 
tycka, tänka och tankespjärna om polisväsendet 
och dess plats i samhället. 

#afkSkolvåren hölls senast i Orkanen, 
Malmö högskola. Afk står för away 
from keyboard, och betyder att man 
träffas fysiskt och inte bara på nätet.

Bild: Helena Roth
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