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Förslaget: Så ska lärarna få en bättre arbetsmiljö

 Om vi menar allvar med att skapa en skola av högsta kvalitet måste vi säkerställa att elevernas
och skolpersonalens grundläggande behov är tillgodosedda, skriver läraren Isak Skogstad och
akustikexperten Colin Campbell.

DEBATT

7 augusti

"Lågaffektivt bemötande missförstås ofta"

 Lågaffektivt bemötande ska förebygga och förhindra konCikter. Men kritiker menar att metoden
snarare riskerar att orsaka våld. Debatten förs, om inte i affekt, så i vart fall i högt tonläge.

ORDNING

21 mars
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Läroplanens tillblivelse är ingen spionroman

 Debatten om skolan präglas av ett högt tonläge och tveksamma antaganden om ett
”postmodernistiskt pedagogiskt etablissemang” som intrigerar mot skolan. Per Kornhalls och Isak
Skogstads konspirationsretorik för inte samtalet framåt, skriver Björn Kindenberg.

DEBATT

13 juni 2018

”Den som hoppas på nya kursplaner blir besviken”

 Tjänstemän på Skolverket förvanskade sitt uppdrag när dagens kursplaner kom till. Det
hävdar skoldebattörerna Per Kornhall och Isak Skogstad i en debattartikel. Men Skolverkets
generaldirektör Peter Fredriksson slår tillbaka mot kritiken.

KUNSKAPSKRAVEN

8 juni 2018

Kunskapskraven nästan omöjliga för många elever

”Alla lärarstudenter bör läsa svenska som andraspråk”

I ett gemensamt utspel går de båda lärarförbundens studerandeföreningar tillsammans med
Moderaterna ut och kräver utbildning i svenska som andraspråk samt mer specialpedagogik för alla
lärarstudenter. Dessutom vill de öka den statliga styrningen över lärarutbildningen.

29 juni 2015
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LR-ordförande vill organisera förskollärare

Nu trappas rekryteringsstriden mellan lärarfacken upp. Ordföranden i Lärarnas Riksförbund Bo Jansson
vill att hans förbund ska börja organisera förskollärare. Och han får medhåll av LR:s studentförbund.

25 februari 2015

Utbilda i rätt ämnen

Staten bör styra mer när det gäller dimensioneringen av lärarutbildningen. Det skriver lärarstudenten
Isak Skogstad.

17 oktober 2014

LÄST DELAT KOMMENTERAT

Så vill regeringen få fler förskollärare: ”Effektivt”

BEHÖRIGHET

GUIDE: 10 knepiga lägen –  så får du ingripa mot stöket

STÖKET

Lärarstudentens upprop: ”Dags att sätta ner foten”

DEBATT

Veckans hetaste.
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procent av föräldrarna tycker att det är viktigt, eller mycket viktigt, att en behörig lärare

Hemlin: Är det så här vanliga ickelärarmänniskor känner?

KRÖNIKA

Varför kräver inte föräldrar att deras barn beter sig väl?

DEBATT

Så får vi mindre stök i våra skolor

LEDARE

Hemlin: Är det så här vanliga ickelärarmänniskor
känner?

Charlotta Hemlin
Lärare i svenska som andraspråk, Westerlundska gymnasiet i Enköping

KRÖNIKA

8 oktober

Skakande si!ror kring stöket i skolan

Håkan Söderberg
Redaktionschef

REDAKTÖREN HAR ORDET

25 september
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undervisar deras barn. Detta enligt en ny Sifo-undersökning.


