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• 2,5m3 lastvolym 
• fr 4,5 l/100 km 
• 489 kg maxlast 
• 1,5 m lastlängd 
• CO2-utsläpp fr 119 g/km
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ÄLVÄNGEN. Är det 
bara de med svårighe-
ter som behöver hjälp i 
skolan? 

Ska man inte som 
lärare också se till de 
studiemotiverades 
behov så att även de 
kan utvecklas?

– Självklart ska man 
det, menar Robert 
Hulander, rektor på 
Aroseniusskolan.

Han anser att man behöver 
lägga ner mer tid på de stu-
diemotiverade.

– Spridningen i en klass 
är stor när det gäller kun-
skaper, studiemotivation et-
cetera. Man ska som lärare 
alltid lära varje elev mer än 
vad den kunde innan, helst 
mycket mer. Ofta händer inte 
det, utan man lägger sig på 
en lägre nivå så att alla kan 
hänga med.

Robert Hulander var själv 
duktig i skolan. Han fick 
inga utmaningar av lärarna 
och det ledde till att han blev 
busig, något som han tror kan  
hända många.

Robert Hulander tycker 
om kommunen som arbets-

plats.
– Ale kommun är på 

hugget. Det har skett en om-
organisation nu i år och varje 
rektor har fått större ansvar.

Något som Robert tror 
starkt på är att varje elev ska 
få var sin dator. Han tror att 
det skulle höja arbetsgläd-
jen och han har ansökt om 
pengar hos kommunstyrel-
sen om detta. 

– Vi på Aroseniusskolan 
tänker utforma en hemsida 
där det står vad som ska hända 
de närmsta veckorna i varje 
ämne, länkar till bra hemsi-
dor och eventuellt uppgifter 
som är svårighetsgraderade.

Det finns många länder 
som ”elitsatsar”. Tycker du 
det är något vi borda göra 
i Sverige?

– Det finns redan på vissa 
gymnasium (mest friskolor). 
Där har man höga intag-
ningspoäng och stora krav 
på eleverna. Jag tycker att 
det borde finnas på fler stäl-
len. Man borde få chans att 
påverka sin framtid redan på 
högstadiet. 

Konkurrensen med fri-
skolan ser Robert Hulander 
på som både positivt och ne-

gativt. Han tycker att kon-
kurrens är bra, i och med att 
de kommunala skolorna då 
måste skärpa sig. Det blev 
Himlaskolan varse om när 
friskolan öppnade och nu 
har de blivit en av kommu-
nens bästa grundskolor enligt 
Skolinspektionens rapport. 
Dock finns det en nackdel:

– Är inte vi på tå finns det 
en risk att de flesta studiemo-
tiverade drar sig till friskolor-
na. 

Vad tycker du om den 
svenska skolan i övrigt? 
Hur ligger den till i jämfö-
relse med andra länder?

– I många områden ligger 
vi bra till, men visst, det går 
alltid att förbättra. Om tio 
år kanske vi inte längre till-
verkar bilar i Sverige, men vi 
kanske  kommer på nya funk-
tioner till dem. Vi måste tänka 
”vad är Sverige bra på?”. Vi 
måste jobba på att tänka så. 
Då kommer vi kunna hänga 
med i utvecklingen. Om alla 
lyckas i skolan blir det roliga-
re. Det klarar vi ganska ofta, 
men vi borde klara det i ännu 
större omfattning.

Robert Hulander anser att 
man borde få bestämma mer 

om sin skolgång. Om man 
har lärt sig läsa innan försko-
lan ska man få hoppa över 
den om man vill. Likadant 

om man vill börja tidigare i 
gymnasiet.

Spännande tanke, inte 
sant?

NÖDINGE. Duktiga 
elever kräver mer 
utmaningar.  

Att skolorna i kom-
munen inte verkar 
samarbeta när det 
gäller vad man ska lära 
eleverna orsakar nivå-
skillnader när de möts 
på gymnasiet. 

Det anser två elever 
som lokaltidningen 
träffat. Ungdomarna 
har valt att vara ano-
nyma i denna artikel.
Hade ni velat bli mer utma-
nade i grundskolan? 
– Det var ofta jag blev klar 
med uppgifter snabbt. Då 
hade det varit roligare om 
man fått lite mer utmaningar. 
Det var dock ofta man utma-
nade kompisar, men det var ju 
mer hur långt man kommit i 
matteboken, inte riktiga ut-
maningar.

– Ja, det är alltid roligt med 
utmaningar. En gång fick vi 
vara med i en nationell mat-
tetävling. Vår lärare lärde oss 
om problemlösningar utöver 
sin kurstid och med hjälp av 
det stödet lyckades vi komma 
vidare till final!

Har ni någon gång känt er 
åsidosatta på grund av att 
alla andra behövt hjälp?
– Ja, det är klart, men så har 
det alltid varit på något sätt. 
Skolan har överlag alltid varit 
underbemannad. 

– Inte direkt, säger den 
andra. Ibland har dock lärar-
na ägnat mer tid till de som 
behöver stöd för att de har 

ansett att jag har uppfyllt äm-
neskraven.

I pengafrågan har de lite 
olika synpunkter. Den ena 
tycker att det borde satsas  
mer på skolan, mycket skulle 
kunnas göra bättre om man 
hade det ekonomiska stödet. 
Den andra tycker att det 
verkar vara rätt mängd pengar 
till skolan; hon har inte märkt 
av några stora ekonomiska 
problem.

– Man kan ju alltid för-
bättra saker med lite extra 
stöd, men mycket ligger i hur 
skolan väljer att investera sina 
pengar.

Sanningen är att på många 
skolor kan inte rektorn välja 
vilka leverantörer skolan ska 
köpa av. De måste köpa från 
samma leverantörer som 
kommunen har avtal med, 
vilket ofta leder till dyrare 
utlägg. På ett paket färgpen-
nor kan det skilja tio kronor 
mellan den leverantören som 
man skulle vilja köpa av och 
den leverantör kommunen 
har. Om skolan har, låt säga, 
300 elever har skolan lagt ut 
med 3000 kronor i onödan, 
bara för färgpennor. Om 
skolorna själva fick bestäm-
ma leverantörer skulle det 
betyda mer pengar till vikti-
gare saker.

Tycker ni vi borde elitsat-
sa i Sverige?
– När ska man göra det då? 
Man kan ju inte veta om 
någon är ovanligt begåvad 
när personen går i sjuan. Man 
måste försöka få med alla så 
långt som möjligt, men också 

utmana de som kommit lite 
längre. Då blir det ändå en 
elitsatsning i sig. Jag tycker 
inte man ska ha elitsatsning 
i så ung ålder.

– Ja, jag tycker inte heller 
det är så bra. Visst finns det 
fördelar, men man hamnar ju 
lätt i olika fack med ”dåliga” 
och ”bra” elever. Detta kan 
leda till klasskillnader. Om 
man ser på USA och deras 
privata skolor (dit ofta de 
”duktiga” skickas) så ser man 
hur det påverkar grupperna 
då de duktiga blir duktiga-
re och de med problem inte 
får samma chans att komma 
upp på samma nivå. De kan få 
stämpeln ”mindre dugliga”.

I frågan om hur man ska 
få eleverna mer studiemoti-
verade är de ganska överens; 
man måste visa att kunskaper-
na kan användas senare i livet, 
att de faktiskt leder någon-
stans och inte bara att man 
ska lära sig det.

Sverige har världens dyras-
te skola, men den är långt ifrån 
den bästa. Från att ha legat på 
en bra placering i världen har 
nu svenska elever halkat ner 
till en medioker plats. I Ale 
kommun har vi alldeles för 
låg lärartäthet, det visar Lä-
rarförbundets rapport där vi 
hamnade på plats 271 av 290. 
Siffrorna är skrämmande. För 
att få en skola i balans, där alla 
når kunskapsmålen och sam-
tidigt stimulerar de studie-
motiverade eleverna krävs en 
bättre lärartäthet.

"Utmana även de 
duktiga eleverna"

Robert Hulander, rektor i Aroseniusskolan:

"Om alla lyckas i 
skolan blir det roligare"

Robert Hulander, rektor i Aroseniusskolan, anser att man borde få bestämma mer om sin 
egen skolgång.                   Arkivbild: Jonas Andersson
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Två elever som lämnat grundskolan:


