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Alla barn kan

Teach for Sweden 2021
Ytterligare ett år av pandemi ligger bakom oss och alla har vi märkt av de
negativa effekterna av detta. Men störst negativ påverkan har de elever fått
som hade sämre förutsättningar redan innan pandemin. Med de kunskapstapp
som pandemin har orsakat riskerar tusentals barn att hamna i ett livslångt
utanförskap. Därför tror jag det finns två saker som våra barn behöver allra mest
just nu: framtidstro och kunskap.
Genom kunskap kan ungdomarna själva välja sin framtid. Kunskapen är en
förutsättning för att unga ska kunna kliva in på en arbetsmarknad och navigera
en komplex framtid – en framtid som ställer höga krav på god förståelse, särskilt
för matematik och naturvetenskapliga ämnen.
2021 har tydligt visat vilka problem som finns inom vårt utbildningssystem, men
också vad vi vuxna behöver göra för att förbättra situationen för våra barn och
ungdomar. Vi behöver se till att det finns en skicklig och kompetent lärare i varje
klassrum. Jag har en stor tilltro till att kunskap faktiskt kan förändra framtiden.
Under 2022 kommer vi därför fortsätta arbeta för att alla barn och unga når
målen i skolan. Vi kommer fortsätta att vara en aktör som agerar och är stolta
över att ytterligare 48 modiga ledare påbörjade sin ledarskapsresa under året.
Ledare som gjort skillnad i klassrummet från dag ett.
Att bygga en skola där alla barn når målen finns inom räckhåll.
En skola där alla barn får möjlighet att bli sitt bästa jag är
inte ett för högt satt mål. Alla barn kan, och vi kan göra
den svenska skolan bättre. Tack till alla lärare, företag,
kommuner, skolor, stiftelser och personer som i år har
verkat med oss för att göra skillnad för barn och ungdomar
i Sverige. Tillsammans ser vi till att alla barn ska kunna
välja sin egen framtid.

Ida Karlberg-Gidlund
Verksamhetschef Teach for Sweden

Varför behövs vi?
2021 gick var sjunde niondeklassare
ut högstadiet utan behörighet att
kunna söka vidare till gymnasiet.
Utan gymnasiebehörighet riskerar
dessa elever ett livslångt utanförskap.
Och den mest avgörande faktorn för
framgång i skolan är föräldrarnas
utbildningsbakgrund.
Det är inte rättvist.

1 av 7 elever når inte målen i årskurs nio

Pandemin har gjort problemen större

… och går ut högstadiet utan gymnasiebehörighet*.
Det motsvarar över 16 500 barn som inte kan fortsätta sin
utbildning och riskerar att hamna i ett livslångt utanförskap.

Pandemin och distansundervisningen har haft stor
negativ effekt på elevers lärande och mående, vilket
Skolinspektionen bekräftade i en rapport från december
2021. Men redan innan pandemin var elevernas
förutsättningar orättvisa. Och de elever som hade
sämre förutsättningar redan från början är också de
som påverkats mest negativt av pandemin. Med de
kunskapstapp som pandemin orsakat riskerar tusentals
barn att hamna i ett livslångt utanförskap.

*Skolverket 2021

Nästan var tredje lärare är obehörig

… i grundskolan idag*. Lärarbristen är störst i
socioekonomiskt utsatta områden**. Flest lärare saknas
inom ämnena matematik och NO.
*Skolverket 2019
**Lärarförbunder 2017

Föräldrars utbildningsnivå är
den största påverkansfaktorn

65 % av de fler än 2 000 elever i årskurs 7–9, som svarade
på vår elevenkät, upplevde att pandemin påverkat deras
möjligheter att nå målen i skolan. En förklaring är att
undervisningen delvis genomförts via distans, och att
elevernas hemförhållanden då påverkat möjligheten att ta
till sig undervisningen.

Har pandemin påverkat
dina möjligheter att nå
målen i skolan?

65% Ja
14% Vet ej
21% Nej

… för hur väl eleverna lyckas i skolan*. Elever vars föräldrar
saknar eftergymnasial utbildning har i snitt 20% lägre
resultat jämfört med sina klasskamrater.
*Skolverket 2021

Vår vision
– En dag ska alla
barn kunna välja sin
egen framtid.
Barns framgång i skolan ska inte begränsas av deras föräldrars
utbildningsnivå, vilken skola de går i eller vilken socioekonomisk
bakgrund de har. Vi vill att alla barn ska kunna välja sin egen framtid.
Vi tror på en värld där alla, oavsett bakgrund, har tillgång till en
likvärdig skola.
Om vi ger alla barn lika förutsättningar att lyckas i klassrummet kan vi i
framtiden bygga ett starkt demokratiskt samhälle där mångfald, kunskap
och kreativitet driver Sverige framåt. Vi verkar för en likvärdig skola. Det
gör vi genom bra ledarskap i klassrummen och med övertygelsen om
att alla barn kan. För det behövs lärare som är ledare, och som hjälper
eleverna att nå sin fulla potential.

2021
Drygt var fjärde
examinerad tekniklärare,
och var femte examinerad
kemi- och fysiklärare
för åk. 7–9, kom via
Teach for Sweden.

90 %

av alumnerna var behöriga
inom matematik, NO
eller teknik – de ämnen
där det saknas flest
behöriga lärare.

98%

av rektorerna kunde
rekommendera att anställa
via Teach for Sweden.

Så här gör vi
skolan bättre

Hög yrkesskicklighet
I klassrummet handlar det om så mycket mer än att bara lära ut
ämneskunskap. Lärarna måste kunna

2035 beräknas 12 000 behöriga lärare saknas*. För att
få en rättvis skola krävs många skickliga, behöriga och
ämneskunniga lärare som tror på varje barns förmåga.
Lärare som ger dem förutsättningar att lyckas och får dem
att tro på sig själva och sin framtid. Här kan vi göra en
insats, tillsammans. Vi rekryterar akademiker till ett tvåårigt
ledarskapsprogram där de läser in lärarexamen samtidigt
som de arbetar på en högstadieskola. Tack vare det får
deltagarna direkt möjlighet att göra livsavgörande skillnad för
de barn som behöver det som mest.
*Skolverket 2021

•
•
•
•

motivera och inspirera gruppen
se till att alla elever hänger med
identifiera och hantera grupprocesser
se till att alla barn når sin fulla potential.


De som går vårt ledarskapsprogram blir trygga vuxna i klassrummet som
eleverna kan vända sig till – som stöttar dem, som tror på dem och som leder
dem in i framtiden.
Årets elevenkät visade att våra programdeltagare, trots kort erfarenhet, når
bättre resultat än riksgenomsnittet. Det visar att Teach for Swedens lärare
håller en hög nivå från start.

31 000+
elever i Sverige
undervisades av någon
som går eller har gått
vårt program.

Medelvärde TFS C20

Medelvärde Skolverket 2021

90+

personer gick programmet
och arbetade på 80+
skolor i 51 kommuner.

Programdeltagare år 1 & 2

Alumner
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8,6

Min lärare ger killar
och tjejer samma
förutsättningar.

7,9

8,5

6,5

8,1

7,3

8,1

6,8

7,8

6

7,5

TFS:s resultat är baserat på 2 956 svar från elever i årskurs 7–9.
Skolinspektionens resultat är baserat på 47 600 svar från elever i årskurs 9.

Min lärare förväntar
sig att jag ska göra
mitt bästa.

262

Min lärare ser till
att ordningsregler
på skolan följs.

213

Min lärare hjälper
mig i skolarbetet
när jag behöver det.

34

159

Min lärare förklarar
vad vi ska göra i
skolarbetet så
att jag förstår.

11

100

Min lärare ser till
att det är studiero
på lektionerna.

66

Min lärare uppmuntrar oss elever att
reflektera över vad
vi hör och läser.

7,4

360+

gått, eller går, programmet
och har undervisat
på 250+ skolor i 90+
kommuner runt om
i Sverige.

6,3

Sedan starten 2013 har

Teach for Sweden
+ Ryaskolan = succé
Sedan 2014 har Teach for Sweden, TFS, samarbetat med
Ryaskolan i Biskopsgården, Göteborg. Samarbetet har inte
bara lett till att fler skickliga lärare undervisar i bristämnen på
skolan – det bidrar också till skolutvecklingen på lång sikt.
I mer än 50 år har Ryaskolan funnits som
grundskola i Göteborgs stadsdel Biskopsgården.
Här går cirka 600 elever, från förskoleklass till
årskurs nio. Under Teach for Swedens och
Ryaskolans samarbete har sex programdeltagare
jobbat, eller jobbar, på Ryaskolan. Jessica
Thompson, rektor på Ryaskolan, säger att de har
valt att anställa via TFS eftersom man tidigare
upplevt brist på relevanta ansökningar. Men
också på grund av positiva erfarenheter och god
matchning när man anställt via TFS.

Future Day inspirerar barnen att stanna i skolan
I oktober 2021 organiserade TFS en Future
Day tillsammans med DHL Supply Chain.
Tre medarbetare från företaget träffade elever i
sina klassrum för att inspirera och öppna deras
ögon för framtida jobbmöjligheter. Medarbetarna
delade med sig om hur det var när de själva var
unga, och om vilka olika jobb de haft under sitt
yrkesliv. Syftet var att inspirera barnen till att
stanna i skolan och på så sätt öka deras chanser
att bli anställningsbara i framtiden.

Bidrar till både elevens, gruppens
och skolans utveckling
Jessica tycker att TFS tar stort ansvar för
utbildningen, både utifrån verksamhetens och den
anställdes behov. Hon ser också en stor fördel
med att deltagarna får kontinuerlig fortbildning i
takt med verksamhetens krav. Resultat av tidigare
TFS-anställdas förmågor och kunskaper har varit
gynnsamma för verksamheten:

Många yrken, många möjligheter
Viktor Axelsson (Cohort 2020), går TFS
ledarskapsprogram och jobbar som lärare på
Ryaskolan. Han tycker det är viktigt att eleverna
kommer i kontakt med näringslivet:

– Utifrån ökad kompetens och förmåga kan en
TFS:are på sikt bidra till både den enskilde elevens
utveckling, gruppens utveckling och utveckling för
hela skolan, säger Jessica.
Teach for Sweden-alumn
som biträdande rektor
TFS-alumnen Angelica Lundin (Cohort 2015) är
idag biträdande rektor på Ryaskolan. Efter att ha
avslutat TFS:s skolledarprogram ”Steget vidare”
började hon i augusti 2021 på sitt nya uppdrag:
– I min nya roll som biträdande rektor är jag
framför allt tacksam för samarbetet med TFS
gällande rekrytering. Men vårt samarbete bidrar
även till skolutvecklingen på lång sikt, som till
exempel när företagspartners besöker skolan,
säger Angelica.

– Det är nyttigt för eleverna att få företagsvärldens
perspektiv. Många vet att man kan bli läkare,
polis, sjuksköterska eller lärare. Men det finns så
många yrken som de inte vet finns. Ofta är det
människorna i ens omgivning som bestämmer vad
som finns på horisonten och därför är det viktigt
att näringslivet kommer in i skolan, säger Viktor.
TFS och Ryaskolan ser fram emot att fortsätta det
framgångsrika samarbetet.

Sara Mohammadi (Cohort 21), Angelica Lundin (C15),
Elin Sundin (C21) & Viktor Axelsson (C20) framför Ryaskolan.

”Alla barn oavsett
socioekonomisk bakgrund
har rätt till förstklassig
undervisning.”
– Cecilia Eriksson, C19
Examen i medicinsk biologi, docent inom
neurobiologi och legitimerad lärare i Malmö stad.

Våra programdeltagare
och alumner
Vi är stolta över våra programdeltagare och alumner som vågar ta steget
att kliva in i ett av de viktigaste yrken vi har, läraryrket. Ofta lämnar de
framgångsrika och välbetalda karriärer inom näringslivet eller akademin för
att i stället göra skillnad för barn på högstadiet. Genom TFS utbildning med
lön under programmets gång blir det möjligt för dem att bli lärare utan att
behöva studera heltid på universitetet.

”När jag hittade Teach for
Sweden visste jag att det var
helt rätt. Ett program fyllt med
människor med samma mål
som jag har – att jobba för en
likvärdig skola där alla barn har
rätt till en likvärdig utbildning.”
– Selin Beglerli Hansen, C19
Examen i engelska och legitimerad lärare
i Göteborg stad.

”Det handlar om att bygga
förtroende med elever.
Det är i dessa klassrum jag
har mitt hjärta.”
– Christer Wingren, C17
Examen i biokemi, professor i immunteknologi,
egenföretagare och legitimerad lärare på Gotland.

85 %

av alumerna skulle troligtvis
inte blivit lärare om inte
TFS fanns.

80 %

av alumnerna arbetar idag
inom utbildningssektorn
– som lärare, rektor eller med
skolutvecklingsfrågor.

75 %

av alumnerna som är kvar i
skolan jobbar på en skola med
stora behov och utmaningar
med resultaten.

Teach for Sweden är en del av Teach For All
Teach For All är ett globalt nätverk med partnerorganisationer
i 61 länder på sex kontinenter. Tillsammans utvecklar vi
ledarskap i klassrum och samhällen för att alla barn ska
kunna nå sin fulla potential.

1 100 000+
nådda elever

Teach For All Network partners

Besök Teach For Alls webbplats

15 200
programdeltagare

82 800
alumner

”Nordic Capital har ett starkt samhälls
engagemang och samarbetar med ett
antal idéburna organisationer och initiativ.
Vi är övertygade om att ett starkt fokus på
utbildning är betydelsefullt för att ge ungdomar
en bra start i livet, och för att bidra till ett bättre
samhälle. Därför ser vi fram emot att stötta
Teach for Sweden.”
– Kristoffer Melinder, Managing Partner på Nordic Capital Advisors

Gör en insats
2021 var Teach for Swedens omsättning 16 815 000 kronor.
Men med finansiellt stöd från fler företag kan vi tillsammans
nå fler barn i skolor runt om i Sverige och fortsätta bidra till att
fler barn når målen i skolan. För först när alla barn når sin fulla
potential, kan Sverige nå sin.

5%
Företag

10%
Våra partners
Våra företagspartners bidrar till att förändra framtiden för barn i
högstadieskolor med stora behov – till att fler elever får möjlighet
att börja på gymnasiet, och därmed får goda förutsättningar att
ta sig in på arbetsmarknaden. Samarbetet kan också bidra till att
bli en attraktivare arbetsgivare och erbjuda personalengagemang
som inspirerar och gör skillnad för barn.

Övrigt

14%
Stiftelser

71%

Utbildningsdepartementet

Vår organisation

Grundande år: 2013
Rekrytering första cohorten: 2013
Medarbetare: 18
Verksamhetschef:
Ida Karlberg Gidlund
Styrelse:
Anna Sjöström Douagi
Gerard De Bourbon Ponce de Leon
Frippe Stenberg
Katarina Bjelke
Marita Bildt

”Mitt namn är Linus och
jag är 14 år gammal.
Min framtidsdröm är att
bli ägare över Liseberg.”
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