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4 utmaningar

Fler elever med
fullständiga betyg

Mellan var femte och var sjätte elev lämnar grundskolan
utan godkända betyg i matematik. Av de fem länen i Stockholm-Mälarregionen uppvisar endast Stockholms elever högre
meritvärden än riksgenomsnittet. Samtidigt är variationen
inom både län och kommuner mycket stor. Flickornas betyg är
genomgående högre än pojkarnas.

Fler högutbildade

Arbetsmarknaden förändras och efterfrågan på personer med minst treårig eftergymnasial utbildning ökar. På
vissa håll är övergångsfrekvensen till högskolan betydligt
lägre än riksgenomsnittet. Risken finns att antalet internationella studenter minskar under de kommande åren.

Vi lever i en kunskapsregion. Utbildning och
forskning håller hög internationell klass. Här
finns många högutbildade och ett kunskaps
intensivt näringsliv. Men den globaliserade
ekonomin ställer krav på ständig förnyelse. Vi
står inför stegrande behov av kvalificerad arbets

Förbättrad kompetens
Trots ökad efterfrågan på kvalificerad arbetskraft har nyexaminerade svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Studenter efterlyser
mer praktik och tydligare koppling till arbetslivet i utbildningen.
Arbetsgivare söker en mångsidig kompetens hos framtida
medarbetare: teoretisk, praktisk, social och språklig. Samarbetet
mellan politik, näringsliv och utbildningssektor måste förbättras.

Fler innovationer

Sverige och Stockholm-Mälarregionen tappar forskningsandelar i takt
med att den internationella konkurrensen om kapital och investeringar
hårdnar. Flera framgångsrika innovations- och forskningsmiljöer har
uppstått där näringsliv och högskolor får utrymme att samverka. Men
fortfarande saknas en gemensam målbild och en regional strategi för
att få fler innovationer att växa.

kraft och innovativa företag. Samtidigt hårdnar
konkurrensen om studenter och forskare.
Sveriges ledande storstadsregion har utmärkta
förutsättningar. Men det krävs ytterligare kraft
samling. Mälardalsrådets kartläggning visar att
regionen underpresterar på flera områden.

Stockholm-Mälarregionen som kunskapsregion
Totala utgifter för grund- och gymnasieskolan i Stockholm-Mälarregionen:
35,7 miljarder (grundskola: 27,5, gymnasieskola: 8,2)
• 260 000 elever i grundskolan
• 127 000 elever i gymnasieskolan
25 universitet och högskolor
• Omsätter cirka 22 miljarder kronor samt genererar
17 miljarder kronor i kedjeeffekter inom den regionala ekonomin
• Står för 17 000 arbetstillfällen samt ger upphov till ytterligare
7 000 arbetstillfällen utanför den egna sektorn
• Sverige står för en procent av världens investeringar i forskning och utveckling
• Av dessa sker drygt 40 procent i Stockholm-Mälarregionen

Stjärnbildning drivs av Mälardalsrådet tillsammans
med regionens aktörer för att utveckla och synliggöra
Stockholm-Mälarregionen som kunskapsregion.
Vill du veta mer?
Gå in på www.stjarnbildning.se eller
facebook.com/stjarnbildning

Besöksadress: Hantverkargatan 3H
Postadress: Mälardalsrådet, 105 35 Stockholm
Telefon: 08 508 290 03
Fax: 08 508 295 58
E-post: kansliet@malardalsradet.se
www.malardalsradet.se

