
Lärarstudent kritisk: ”Jag
förväntade mig högre
krav”
”Slut på flumskolan!” löd stridsropet när Jan Björklund gjorde om lärarut-

bildningen. Hur annorlunda blev det? När SvD:s Cecilia Garme följer tre

studenter vittnar de om lågt tempo, låga krav och brist på förberedelse

för verkligheten i klassrummen.

Fyra elever kommer i tid. Två av
dem frågar vad lektionen ska
handla om.

– Texten som ni hade i läxa, sva-
rar Lina Westerlund från
katedern.

– Läxa? Det har jag inget minne
av, säger en av eleverna.

Lina hanterar det vänligt.

– Det kan vara härligt att försvin-
na in i egna tankar, men ibland
missar man information, säger
hon glatt.

Det är historielektion i en för-
ortsskola med mestadels svensk-
födda barn, där lärarkandidaten

Fakta | Var tredje
student missnöjd

LärarnasLärarnas
Riksförbund
genomförde
2016 en enkät
om lärarut-
bildningen
med 1 014 lä-
rarstudenter
från elva olika
lärosäten:
▪ Var tredjeVar tredje
studentstudent var
inte nöjd med
kvaliteten på
utbildningen.
Nästan varan-
nan student
fick enbart
fem timmar
eller mindre
lärarledd un-
dervisning per
vecka och 70
procent fick
åtta timmar
eller mindre.
▪ En klarEn klar
majoritetmajoritet av
lärarstuden-
terna tyckte
att de fick för



Lina Westerlund gör praktik un-
der sin näst sista termin på ut-
bildningen. Det ska handla om
”forna civilisationer från Mittens
Rike till Elfenbenskusten”. En-
dast två av eleverna i sjundeklas-
sen visar sig dock ha gjort läxan.

– Då får ni andra lyssna extra
noga, säger Lina.

Sorlet lägger sig när hon mörk-
lägger rummet för att visa bilder.
Men stiger omedelbart när hon
tänder igen. Sedan vandrar Lina
runt i klassrummet med en låda
under armen. Berättar om Kina,
ställer frågor, allt medan klassen
rasslar som en kräftkorg. Ibland
blänker det till. Varför var kine-
serna först med så många upp-
finningar? frågar Lina.

– Därför att de var många som
kunde tänka, säger en elev.

– Därför att de hade religionsfri-
het och därför kunde de tänka,
säger en annan.

lite kunskaper
i viktiga områ-
den som be-
dömning och
betygssätt-
ning, special-
pedagogik, att
använda digi-
tala verktyg
samt att
möta och un-
dervisa nyan-
lända elever.
Källa:Källa: Lärar-
nas
riksförbund
Fakta | Fyra nya exa-
mina infördes hösten
2011

Hösten 2011Hösten 2011
startades nya
utbildningar
som leder till
lärar- eller för-
skollärarexa-
men. De er-
satte den tidi-
gare sam-
manhållna lä-
rarutbildning-
en från 2001
och erbjuds i
dag på totalt
28 lärosäten
runt om i lan-
det. De fyra
nya examina
som infördes
var:
▪Förskollä-Förskollä-
rarexamen.rarexamen.
Omfattar 210
högskolepo-
äng, hp.
▪ Grundlä-Grundlä-
rarexamen.rarexamen.
Ges med tre
olika inrikt-
ningar – mot



Lina nickar. Varje gång en elev
mixtrar med sin smartphone
närmar hon sig vederbörandes
bänk. Det räcker oftast. Vid ett
tillfälle plockar hon upp en tele-
fon och en Ipad och stoppar i
lådan.

Jag har kommit tillJag har kommit till Lina Wes-
terlunds klassrum för att få en
bild av hur den nya svenska lä-
rarutbildningen föll ut. Väl här
slås jag av hur oberörd hon är av
stöket runtomkring. Av hennes
lugn och goda humör. Lina äls-
kar läraryrket intensivt. När hon
några månader senare berättar
på Facebook att hon har lämnat
in sin slutuppsats får hon fyra
jobberbjudanden inom fem mi-
nuter. Hon tar det som är bäst
betalt, 39 000 kronor i månaden.

Det är frestande att dra slutsat-
sen att den förr så utskällda ut-
bildningen har uppnått målen
som ställdes upp när den gjordes
om för sex år sedan – att höja
kraven på studenterna, nivån på

arbete i fri-
tidshem (180
hp), mot arbe-
te i förskole-
klass och
grundskolans
årskurs 1–3
(240 hp),
samt mot ar-
bete i grund-
skolans års-
kurs 4–6 (240
hp).
▪ Ämneslä-Ämneslä-
rarexamen.rarexamen.
Ges med två
inriktningar –
mot arbete i
grundskolans
årskurs 7–9
(tre ämnen,
normalt 270
hp) samt mot
arbete i gym-
nasieskolan
(två ämnen,
normalt 300-
330 hp). Det
är också möj-
ligt för perso-
ner med till-
räckliga äm-
neskunskaper
att genomgå
en komplette-
rande peda-
gogisk utbild-
ning på 90 hp
som leder till
en
ämneslä-
rarexamen.
▪Yrkeslära-Yrkeslära-
rexamen.rexamen.
Omfattar 90
hp och för att
vara behörig
ska en person
ha kvalificera-
de och rele-



undervisningen och läraryrkets
status.

Så enkelt visar det sig inte vara.

Lina Westerlund började påLina Westerlund började på
lärarutbildningen i Göteborg
hösten 2011 med känslan av
”wow!”.

– Våra lärare sa: ’Ni kommer att
gå den nya lärarutbildningen, ni
kommer bli professionella, inga
politruker ska komma och säga
åt er vad ni ska göra!’ Det var jät-
temycket energi och pepp, berät-
tar hon.

Året innan hade riksdagen röstat
igenom den nya lärarutbildning
som utbildningsminister Jan
Björklund beskrev som oerhört
angelägen. Han var inte ensam
om att betrakta den gamla som
en katastrof. 2010 hade söktryc-
ket varit 1,2 sökande per plats,
mot 10 sökande per plats 1980.
Högskoleverket hade riktat kritik
i åratal. År 2005 bedömdes kra-
ven på lärarstudenterna vara så

vanta yrkes-
kunskaper
med sig. Käl-Käl-
la:la: Lärarnas
riksförbund
Fakta | Prognosen:
Fortsatt brist på lä-
rare om två år

150150 miljonermiljoner
kronorkronor
i höstbudge-
ten avsätter
regeringen för
2018 för att få
fler in i
läraryrket.
Bland annat
sommarkur-
ser för blivan-
de lärare
samt kompe-
tensutveck-
ling för de lä-
rare som ar-
betar med
språk-, läs-
och skrivut-
veckling i
Läslyftet.
1717 tusenfy-tusenfy-
rahundrarahundra
personerpersoner fick
i somras be-
sked om att
de antagits till
någon av lan-
dets lärarut-
bildningar.
Det är 1 300
fler än förra
året och en
följd av att lä-
rarutbildning-
en byggs ut.
5252 tusen be-tusen be-
hörigahöriga
lärarelärare
kommer en-



låga att det räckte att ögna baksi-
destexten på böckerna för att
klara en kurs och 2008 blev 10 av
26 lärarutbildningar i landet
underkända.

SvD intervjuade en lärarstudent
som sa:

– Lärarutbildningen är för slapp,
det är mycket som bara är utfyll-
nad. Det är som att gå på
gymnasiet.

Nu fick det vara slut medNu fick det vara slut med
flummet.flummet. En lärare skulle vara
”Bäst i klassen”, som Jan Björ-
klunds proposition hette.

Och det såg verkligen ut att vän-
da. Hösten 2012 fördubblade
Umeå universitet antalet första-
handssökande till lärarutbild-
ningen och liknande siffror
fanns på andra håll. Karlstad
upp 20 procent. Halmstad upp 12
procent.

Det var också på en mindre hög-
skola som den då 22-åriga Aman-

ligt regering-
ens bedöm-
ningar att sak-
nas runt om i
Sverige om
två år.
Källa:Källa: TT



da Borg från Småland började
plugga till lärare 2012.

Hon var lärarbarn och hade inte
alls tänkt gå i föräldrarnas fot-
spår. Men när hon var 16 år sän-
des tv-serien ”Klass 9A” och
Amanda bestämde sig.

– Att kunna leda rätt och guida
rätt… Det avgjorde.

Jag träffar henne på Holmasko-
lan i Malmö där hon fick sin allra
första tjänst. Tre lärare delar på
två fyror.

– Av mina 49 elever är tre födda i
Sverige, berättar hon medan hon
visar vägen till sitt klassrum där
barnen sitter som tända ljus.

11-åringarna grupparbetar – på
engelska – kring strategier för att
uttrycka sig. Explain. Silent
move. The opposite. Synonyms.
First letter. De lämnar klassrum-
met en och en. De säger ”trevlig
helg” till fröken, som ger en
kram eftersom det är fredag.



– Det framkom i trivselenkäter
att många tyckte att det var job-
bigt när det inte var lugn och ro.
Så vi införde lugn-och-ro-skalan,
på förslag från kuratorn som
hade hittat det i England. Det är
en tiogradig skala och eleverna
fick själva vara med och definiera
stegen. Noll, det är totalt kaos
och alla springer runt. Tio bety-
der inte att det är knäpptyst, men
alla gör vad de ska. Man pratar
inte rakt ut, man räcker upp han-
den, man gör sitt bästa. Man ska
hålla den nivån tio i tio veckor,
sen ska vi fira och eleverna har
bestämt att vi ska ha fest då.

Amanda strålar. Hon och Lina
jobbar i samma land men i olika
världar. Hennes förklaringar till
ordningen i klassrummet hand-
lar dock om skolans eget trygg-
hetsteam. Om kuratorn. Inte om
lärarutbildningen.

När avhoppenNär avhoppen från den nya lä-
rarutbildningen började öka dra-
matiskt sålde dåvarande utbild-



ningsministern Jan Björklund in
det som en framgång.

– Vi har kraftigt höjt kraven på
utbildningen. Det är möjligen
trist för dem som känner att de
inte klarar den, men jag lovar,
det är bra för svensk skola, sa Li-
beralernas partiledare trotsigt
när han grillades av ”Aktuellt” i
november 2013.

Ja, problemet var kanske inte av-
hoppen, utan vittnesmålen från
sådana som Amanda Borg som
förväntansfullt hade sökt till den
nya lärarutbildningen.

– Helt ärligt hade jag förväntat
mig något annat. Både högre
tempo och högre krav. Många
gled igenom. Det var som att
man kunde komma och gå som
man ville om det inte var exami-
nation. Och det satte ribban och
nivån. Det borde ha varit fler ob-
ligatoriska moment, säger hon.

Redan när Lärarnas tidning gjor-
de en enkät 2013 ansåg 7 av 10 lä-



rarstudenter att de fick för lite
undervisning i praktik, metod,
planering, lektionsförberedelser,
konflikthantering och ledarskap.
Det vill säga, av nästan allt.

Resultaten bekräftas delvis av en
undersökning från 2016. Lärar-
studenter vill att man kräver mer
av dem, men de vill också få mer.
Eftersom den sociala rekryte-
ringen till läraryrket har föränd-
rats – fler kommer från hem utan
studietradition – är signalen
egentligen logisk.

Ulf P Lundgren, Skolverkets ge-
neraldirektör under 90-talet, sä-
ger till Lärarnas tidning att den
nya lärarutbildningen inte till-
räckligt har kompenserats för
den nya sortens lärarstudenter:

– Forskningen visar att ett utbild-
ningssystem som är tydligt, med
klara regler och krav är det bästa
för elever som kommer från mer
studieovana hem.

Han låter som ett eko av Andreas



Schleicher, OECD:s utbildnings-
chef som ständigt upprepar för
Sverige att höga förväntningar
på skolelever är ett måste för
goda skolresultat.

I !olårsundersökningen ville 87
procent av lärarstudenterna att
det skulle införas lämplighets-
prov. Något som är på gång, även
om oenighet råder om definitio-
nen och processen har beskrivits
som ”dyr”.

– Vi fick veta för lite på utbild-
ningen om hur olika skolor är,
säger Magnus Bring som är lä-
rarstudent på nionde terminen.

– Eleverna är vana vid den ord-
ning som finns. Det är snarare
lärarna som är dåliga på att un-
dervisa i stökig miljö. Vi fick inte
lära oss hantera det. Vi läste bara
en kurs i ledarskap och det var
långt ifrån tillräckligt.

Skolan vi befinner oss på är Mag-
nus ”day job”, han jobbar nämli-
gen redan som lärare.



Jag undrar hur han kan jobba
halvtid samtidigt som han
pluggar.

– Bra fråga, säger Magnus Bring.

– Det är inte det enda jobb jag
har heller.

Två timmar senareTvå timmar senare står han
ute på Heden i Göteborg med
sina ”riktiga” praktikelever. Med
stora steg och bra magstöd visar
han med hela kroppen vilka sam-
hällsintressen som står mot
varandra på stans mest omstrid-
da gräsyta. Eleverna går i gymna-
siets årskurs 2 och lyssnar upp-
märksamt. De får inspektera He-
den noga, och tillbaka i klass-
rummet får de 15 minuter för att
gruppvis göra ett förslag på plan-
ritning och slutligen argumente-
ra för den. Tidsplanen hålls på
minuten. Magnus berömmer
klassen och får en spontan ap-
plåd när lektionen är slut.

Han rodnar av glädje, men säger
ödmjukt att detta är en skola



med elever som utbildas för blå-
ljusyrken. De är inställda på att
följa spelregler. I lärarrummet på
Magnus skola diskuteras svårig-
heterna med att handleda
lärarkandidater.

– De får för lite praktik. Vi invag-
gar dem i en falsk trygghet, säger
en av de erfarna lärarna på
skolan.

– Du kan få så olika kandidater
och du vet aldrig vad du får. En
del är gudomliga. En del kan stäl-
la till det för en hel klass, säger
en annan.

Även Lina Westerlund harÄven Lina Westerlund har
historier om kandidater som inte
fixade praktiken.

– Första dagen gick en kandidat
och sa till en kille som satt med
fötterna på bänken och keps på
huvudet. Eleven bara tittade upp
och sa: ”Vem är du?” Då tappade
lärarkandidaten sin auktoritet
direkt. De började tjafsa. Eleven
blev irriterad och liksom ”vem



fan är du som står här och säger
till mig?”. Handledaren fick ryc-
ka in och rädda situationen.

Jag frågar hur många av Linas
praktiklektioner som går som
planerat.

– Kanske en av fem. Ofta hinner
man inte allt. Man kanske får
spara resonemangen.

Vad gör du när du inte hin-Vad gör du när du inte hin-
ner? Får eleverna läxor?ner? Får eleverna läxor?

– Jag vill inte använda läxor för
att hinna ikapp det de inte hun-
nit med på lektionen, för det
missgynnar dem som inte kan få
hjälp hemma. Då är det bättre att
be dem läsa in något helt nytt.

Kan man minska påKan man minska på
resonemangen?resonemangen?

– Nej, för det står i läroplanen att
eleverna ska kunna resonera.

Hon förklarar vad det betyder:



– Om ämnet är religion så kanske
jag frågar: ”Hur påverkar religio-
nen din identitet?” Då frågar ele-
ven ”Vad är identitet? Och jag
har ingen religion.”

Vad gör du då?Vad gör du då?

– Då får jag säga ”okej, hur påver-
kar religionen identiteten för en
troende jude eller muslim?” Men
då måste de ju först kunna något
om islam och judendom.

Lina visar mig sin plan för kurs-
avsnittet i historia. Den ser myc-
ket strukturerad ut.

– Jag kan göra så här strukturerat
i sjuan. Men i åttan och nian kan
jag inte göra det. Det vore inte
tillräckligt demokratiskt. Med
dem bör jag ge mitt förslag och
be dem komma med initiativ och
påverka.

I den nya bokenI den nya boken ”Kunskapssy-
nen och pedagogiken – varför
skolan slutade leverera och hur
det kan åtgärdas” gör fyra forska-



re mos av fundamenten för den
svenska skolan. När kunskaper
om sakförhållanden – verb, grun-
dämnen, religioner – inte anses
så viktiga, förlorar läraren aukto-
ritet och värde per definition.

Om elevernas funderingar blir
lika mycket värda som lärarens
sakkunskap kollapsar hela kun-
skapsmaskineriet och vi får ett
postmodernt tillstånd. Och det är
rimligtvis en viktig förklaring till
flykten från läraryrket, menar de.

Men lika allvarligt är det att in-
lärningen blir ineffektiv om ele-
verna i huvudsak ska söka kun-
skap själva. Då krävs, skriver
hjärnforskaren Martin Ingvar,
oändligt med beräkningskapaci-
tet i hjärnan. Det tar tid, överbe-
lastar minnet och ger svårigheter
att prioritera. Det blir kaos.

Istället börIstället bör inlärningen starta i
en annan ände, där läraren först
tydligt visar kunskapens struktur
och kärna. När detta väl har lag-



rats i hjärnan – vilket kräver re-
petition – kan elevernas arbets-
minne processa ny information
på ett effektivt sätt. Man ser det
postmoderna inlärningskoncep-
tet framför sig i klassrummet: Ett
30-tal rödglödgade arbetsmin-
nen som skränande löper amok i
jakten på, exempelvis, forna
civilisationer.

Men enligt författarna är det vär-
re än så.

Den så kalladeDen så kallade inlärningspara-
doxen innebär att man lättast lär
sig det man redan kan. Med In-
stagram och Candy Crush i 30
påslagna smartphones förvand-
las klassrummet lätt till ett helve-
tiskt kognitivt tivoli som tränger
ut Kina. Värst är det för elever
som saknar lagrade kunskaper,
de inre referenser som möter
upp som trapetser att svinga sig
till ny kunskapsvärldar med.
Istället hamnar de i Snapcha-
t.Kognitionsforskningen pekar
entydigt på att lugn, ordning och



systematiskt förmedlade fakta
gynnar alla elever, men utsatta
elever allra mest, menar Martin
Ingvar.

I sitt kapitel om 2011 års läroplan
och kursplaner rasar språkpro-
fessorn Inger Enkvist mot just
det som Lina kämpar för att
åstadkomma: Att eleverna reso-
nerar och uttrycker egna upp-
fattningar även om de inte har
fakta klara för sig.

Det är felaktigt,Det är felaktigt, menar forskar-
na, att tro att demokrati står i
motsats till faktakunskaper. Det
är tvärtom. Och en pedagogik på
postmoderna grundvalar förstär-
ker skillnader mellan elever, i
stället för att minska dem.

Om jag läser dem rätt tycker de
att man ska gå från Linas skola
till Amandas. Eller, man inte
bara ska, man måste. Såhär 2 000
ord in i texten har många som
arbetar inom skolan redan slutat
läsa:En artikel till om att skolan



är dålig och lärarutbildningen

värdelös. Förbannade reporter.

Om hon visste hur mycket vi kan.

Och gör. Det är kränkande ! Det
ligger något i anklagelsen.

Följ därför med in i rummet där
Lina och hennes handledare har
genomgång efter Kina-lektionen
med sjuorna. Här förs ett samtal
som skulle kunna sändas i Ax-
ess-TV.

Det är spirituellt. Lärt.

Enligt kunskapskraven,Enligt kunskapskraven, kon-
staterar de, ska eleverna kunna
beskriva utveckling och framväxt
av några högkulturer, så hur an-
vänder man begreppen? Vad är
skillnaden mellan rike och kul-
tur? Mellan lågkultur och hög-
kultur? Hur ska man definiera?

De diskuterar livligt, det gnistrar.
Men samtalet handlar ganska
lite om huruvida eleverna har
lärt sig något.

Efteråt visar Lina mig sin plan



för kursavsnittet högkulturer.
Den ser storartad ut. Men kan
eleverna ta in allt?

– En del gör ju det. Andra får åt-
minstone en känsla för det.

Hur mycket behöver dagens lä-
rarutbildning förändras? Den
frågan utreds nu på regeringens
uppdrag av Björn Åstrand, pro-
fessor på Karlstads universitet.
Han ska lämna sitt förslag den 1
december. Men kanske gavs en
liten försmak när han vid ett se-
minarium sa:

– En av de bästa lärarutbildning-
arna finns på Stanford. Den bygg-
de på 20 års forskning av hur
man gör. Samma långsiktighet
har Singapore.

Enligt !olårets undersökning
från Lärarnas Riksförbund är det
framför allt metodik som lärar-
studenterna vill ha mer av. Allt-
så: Hur man gör för att undervi-
sa effektivt.



I ”Kunskapssynen och peda-I ”Kunskapssynen och peda-
gogiken”gogiken” gör forskarna en un-
dersökning av litteraturen i äm-
neslärarutbildningen. De menar
att de tänkare som har ikonisk
ställning på litteraturlistorna,
Lev Vygotskij, Jean Piaget och,
framförallt, John Dewey, alla är
en sorts postmodernister som
betonar elevens eget sökande ef-
ter kunskap.

I klassrummet i Göteborg samlar
Magnus Bring ihop sina saker ef-
ter lektionen. Jag frågar hur
mycket han har fått lära sig un-
der utbildningen om vilka under-
visningsmetoder som faktiskt
fungerar.

– Vi har haft mycket inlärnings-
teorier. Dewey, Skinner och
Vygotskij.

Har ni lärt er tillämpa dem?Har ni lärt er tillämpa dem?

– Nej, hur man ska använda dem
i praktiken har vi fått lära oss
väldigt lite om. Eller effekter av
till exempel Vygotskij över tid.



Om du fick välja mellan ettOm du fick välja mellan ett
jobb på en stark skola och enjobb på en stark skola och en
svag skola, vad skulle du väl-svag skola, vad skulle du väl-
ja då?ja då?

– Jag skulle göra större skillnad
på en skola i ett utsatt område.
Det är egentligen därför jag har
valt det här yrket. Sedan är jag ju
bekväm som alla andra.

Eftersinnande säger han:

– Jag har inga verktyg för att
hamna på en skola med mycket
problem. Hur ska jag göra då?
Om konflikthantering har vi lärt
oss väldigt lite. ▪

Cecilia Garme

Lärarstudent kritisk: ”Jag förväntade mig högre
krav”


