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För några år sedan var hon tvåbarnsmorsan som nöjde sig med hur 
det var i barnens skola. Idag är hon engagerad ”Skolvårare” som ti-
tulerar sig som förändringsagent med visionen att förändra skolan till 
2020. Vi möter Helena Roth.
tExt pEtRa SUNdqVISt FOtO LINUS LoqUISt

Bad, lek, fotbollsmatcher med familjen 
och bygga växthus av gamla fönster är 
sådant som fått Helena Roth att logga ut 
från sociala medier och låta skolföränd-
ringstankar få gå på sparlåga - en stund. 
Med succén i Almedalen, där hon var en 
av dem som representerade #skolvåren 
med frågeställningen ”Varför skola”, 
väntar nya utmaningar nu till hösttermi-
nen. Hennes skolengagemang har minst 
sagt hittat helt nya vägar på kort tid.

– Det var egentligen inte förrän min 
dotter började i fjärde klass som jag be-
stämde mig för att sluta nöja mig med 
hur det var och istället jobba för att 
förbättra. Det första steget blev engage-
manget i föräldraföreningen.

Förändringsagenten i Helena upp-
täckte genast att det behövdes nya sätt att 
arbeta på för att få liv i den döende föräld-
raföreningen. Hon märkte att många ville 
engagera sig men kanske mer informellt. 

Ett sätt blev att skapa arbetsgrupper 
under föräldraföreningens paraply som 
sedan löstes upp efter uppfört uppdrag. 

– Det finns anledning att gå sam-
man och skapa nätverk och goda rela-
tioner inom skolan innan man står inför 
ett problem. Det gör att man har goda 
förutsättningar att lösa det som kanske 
dyker upp senare. 

Under de första tre åren i föräldraför-
eningen var tanken att vara engagerad så 

profilen 

ansvarsrörelsen

Den dagen jag slutar lära mig något 
nytt, den dagen kan jag lika gärna 
dra något gammalt över mig, säger 
Helena Roth. Så jag ska skapa mig en 
lärande och utmanande höst!

Morsa till den nya 
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”Nej, jag har brottats med ett dåligt
samvete här ska du veta. Jag tänkte 
att jag övergav mina barn.”

länge de egna barnen gick i skolan men 
sedan februari, när hon tillsammans 
med andra lade grunden till #skolvåren, 
har tankarna utvecklats.

– Jag har bestämt mig för att lämna 
ordförandeposten till höstens årsmöte. 
Jag behöver fokusera där jag både ger 
och får som mest energi – och det är i ny-
skapandet på högsta systemnivå, det vill 
säga det som styr skolan så som styrdo-

kument och skollag. Det som #skolvåren 
innebär och möjliggör för mig. 

Men beslutet har inte varit helt lätt.
– Nej, jag har brottats med ett dåligt 

samvete här ska du veta. Jag tänkte att 
jag övergav mina barn, att jag gav upp 
deras skolor, genom att lägga mitt fokus 
på en annan nivå. Tack vare kloka nära 
och kära inser jag att jag att det inte är 
så. Snarare tvärtom.

Och Helena förklarar att det inte är 
så vanligt att människor naturligt svä-
var upp till högsta systemnivå som hon 
gjort. Det är vanligare att människor vill 
dra ner saker till en handfast och kon-
kret nivå, vad som kan göras i ett klass-
rum eller i en skola, sådant som ger snab-
bare resultat. 

– Så jag lämnar styrelseposten i för-
äldraföreningen till de som brinner för 
det, så att jag kan fortsätta brinna för 
det jag är allra bäst på.

Att LycKAS
Helena har långt innan hon blev engage-
rad skolförälder tänkt att skola och polis 
är två institutioner som misslyckas att 
förvalta det förtroende de faktiskt har 
som ingångsvärde. 

Benjamin och Alma är väldigt olika, så som syskon har en tendens att vara, säger Helena Roth. Jag försöker kroka arm med skol- och fritids-
personal i görligaste mån, för att se till att vi tillsammans kan ge dem vad de behöver, helt enkelt.
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”Visa mig en femåring som inte
längtar efter att börja skolan! El-
ler en sexåring som inte tycker 
polisen är störtcool!”

– Visa mig en femåring som inte 
längtar efter att börja skolan! Eller en 
sexåring som inte tycker polisen är stört-
cool! Vad händer på vägen? Hur kan 
man gå så fel, med ett ingångsvärde som 
nästan är maximerat? 

När hon tittar på sin egen skolgång 
så beskriver hon sig som ett barn som 
skapt för det befintliga skolsystemet. 
Hon hade det lätt för sig och fick höga 
betyg. Men som förälder till skolbarn 
ställer hon ändå frågan ”varför skola” 
och vill med människors tankar kring 
den skapa en samhällsdiskussion som 
kan leda till skapandet av ett lärande-
system som är så flexibelt att det hänger 
med i samhällsutvecklingen.

– Jag vill inte att barnen ska skaffa sig 
höga betyg, för betygens skull. Det är ju 
lärandet och tillämpningen av kunskapen 
som är det intressanta. Ett betyg säger så 
lite i mina ögon. Och jag blir bara mer 
och mer less på att vi är så upptagna med 
att rangordna saker och ting, inklusive in-
divider. Vi ska ta till vara på barns inne-
boende nyfikenhet och lust att lära och 
det finns så många fantastiska människor 
inom skola, fritids och förskola som verk-
ligen gör just det!  Men det finns också 
skolor som är precis som på min egen tid. 
Och det duger inte längre. 

VäNDNINgEN
Helena beskriver sig själv som en föränd-
ringsagent till hjärta och själ som alltid 
har drivits av viljan att förändra till det 
bättre. Hon har en bakgrund som biolog 
och har arbetat i läkemedelsbranschen 
som projektledare och valideringsingen-
jör.  För sex år sedan startade hon eget, 
utbildade sig till coach och jobbar idag 
mer och mer med människor. Hon läg-
ger mycket tid på skolförändringsarbetet 
vilket hon säger är möjligt eftersom hon 
har sin makes stöd i detta. Hon gör det 
hon vill och det hon brinner för men så 
har det inte alltid varit. 

– Nej, jag har verkligen inte alltid 
gjort det som varit rätt för mig. Långt 
ifrån. Gick på en rejäl nit för snart 14 

år sedan, då min dåvarande man ringde 
och gjorde slut på en tioårig relation, fem 
veckor innan vårt barn föddes.  Det är 
en situation jag inte önskar någon, men 
det är samtidigt det bästa som någonsin 
hänt mig, eftersom jag tog tillfället i akt 
att göra en rejäl inventering av mitt liv 
och mig själv.

Djävulens advokat, spelad av Hele-
nas bror, klev in och hjälpte henne att 
ställa tuffa frågor till sig själv som gjor-
de att hon kunde bryta ett destruktivt 
mönster och omskapa det till något bätt-
re – både för henne själv och för hennes 
omgivning. Hon berättar att hon har en 
tydlig före- och efterskiljelinje i sitt liv. 

– Före det här var min syn på mig 
själv att jag var världens mest negativa 
person och när detta inträffade så insåg 
jag att jag inte ville fortsätta så. Den 
här erfarenheten och personliga resan 
gör också att jag vet att det går att göra 
de mest svåra omställningar. Vi kan så 
ofantligt mycket mer än vi tror oss om. 

Det faktum att Helena är mycket en-
gagerad i skolfrågor gör det inte lättare 
att vara en bra skolförälder till barnen 
Alma och Benjamin. Hon har lika svårt 
att veta hur hon ska uppmuntra sina 
barns lärande utan att skapa prestations-
ångest som de flesta av oss har. 

– Jag får mycket inspiration av 
Micke Gunnarsson som har bra tankar 
kring föräldraskap och barns skolgång. 

En annan god vän till Helena gav 
henne också en värdefull insikt. Hon sa 
att hon älskar sina barn oavsett betyg, 
bara de mår bra. Men att vi har ett skol-
system som är uppbyggt på betyg och 
att hon därför önskar att barnen ger sig 
själva de möjligheter de behöver för att 
kunna göra det som de vill i livet.

– Det tycker jag är en klok tanke. Så 
jag lyssnar, tänker, reflekterar och testar. 
Pratar mycket med barnen och försöker 
göra det bästa jag kan som förälder helt 
enkelt! <<<

Helena Roth 
Familj: anders, alma 13 år,  
Benjamin 8 år 

Bor: på Riseberga i Malmö

Bästa sommarminnet: Familjens alla 
picknick-middagar med kvällsdopp i 
solnedgången!

önskar till växthuset: tomater i 
olika sorter, färger, former – finns 
det något mer ljuvligt än nyplockade 
tomater?

om hösten: #afkMalmö går av sta-
peln den 18-19 oktober. Skolvision 
2013 och de tre inplanerade eventen 
där: i Malmö 6 november, Göteborg 
11 november och Stockholm den 
25 november. I övrigt håller jag det 
öppet. Har en enorm energi och jag 
brinner av nyfikenhet att få rida ener-
givågen och se vart den leder. 

Twitterfenomenet 
#skolvåren 
Bakom #skolvåren finns Helena 
Roth, Viktoria Struxsjö i Varberg, 
ann Hultman Jakobsson i Stockholm 
och therese Linnér i Växjö. Redan 
på twitter i februari bestämdes ett 
möte för att snacka skola i Varberg. 
Så blev det.  #afkVarberg  - away 
from keybord – blev en succé där 
både föräldrar, pedagoger och 
skolledare och visionärer möttes. 
Begreppet ansvarsrörelse myntades 
i Varberg och passar som hand i 
handske för #skolvåren. alla har ett 
ansvar att agera, det kan vara i det 
lilla eller i det stora, men nånanna-
nismen funkar inte här.

du hittar #skolvåren på twitter, face-
book och hemsidan skolvåren.se

du kan lyssna på Helena på 
www.10minuter.se 


