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KAPITEL 3

Svensk lärarutbildning – en akademisk 
professionsutbildning med förhinder

Björn Åstrand

1. Introduktion

Så länge det funnits behov av formaliserad utbildning, har det också funnits 
behov av att tillse att de som sköter undervisningen också är kompetenta 
för uppgiften. Formerna för att utveckla nödvändig kompetens för att fram-
gångsrikt kunna ansvara för att utbilda andra har skiftat över tid och haft 
varierade målsättningar och frågan om utbildning av lärare har alltid varit 
knuten till de växlande modellerna för grundläggande utbildning av barn 
och unga. Dagens utbildningar, såväl skolutbildning som lärarutbildning, 
skiljer sig från hur det var förr, men problematiken är likartad. Uppgiften 
att utbilda lärare handlar om att utveckla professionella individer som sys-
tematiskt, metodiskt och innovativt kan arbeta för att skolan ska uppfylla 
sina grundläggande syften. 

Dagens svenska skollag och läroplan slår fast att utbildningen syftar till 
att elever ska «inhämta och utveckla kunskaper och värden» och den ska 
«främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära» 
så att varje elev kan «finna sin unika egenart och därigenom kunna delta 
i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.» Utbildningen ska 
ta hänsyn till «barns och elever olika behov» och den ska ske i samarbete 
med hemmen för att på bästa sätt bidra till elevernas allsidiga personliga 
utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer 
och medborgare.1 Skolan som verksamhet, dess organisation och uppbygg-

1 Skollagen 1 kap. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, (2011).
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naden av varje enskild skolenhet måste således ha tillgång till en rad olika 
kompetenser och som del av det «allmänna» ska den utöver att ha inriktning 
mot varje enskild elevs utveckling som institution och process också «verka 
för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden».2 

En för svenskt vidkommande allt mer central aspekt av lärarutbild-
ningarna är dess roll för skolans likvärdighet. När Sverige på ett ytterligt 
radikalt sätt i början av 1990-talet flyttade mycket av styrningen från 
central till lokal nivå samtidigt som delar av styrningen också avhändes till 
marknadsmekanismer så förändrades också rollen för lärarutbildningarna i 
en speciell bemärkelse: de blev allt mer viktiga för statens styrning av skolan 
och för skolans likvärdighet.3 Detta förhållande skapade i sig en specifik 
problematik, då ett mer upplöst skolsystem ställde krav på en mer autonomt 
verkande lärarkår. Samtidigt fanns behovet av att styra lärarna allt mer. 

I den allmänna debatten framkommer det i Sverige en mer endimensi-
onell bild än den ovan och det finns en historisk kontinuitet i spänningar 
mellan olika tyngdpunkter i detta avseende. Det finns starka röster för att 
skolan primärt handlar om kunskapsinhämtning medan andra hävdar sko-
lans fostrande uppdrag. Den kompromiss som råder är att båda uppdragen 
är väsentliga och att inget kan avvaras. Spänningarna kvarstår därmed men 
de framkommer över tid framför allt i form av skiftande balanser snarare är 
huvudsakliga omsvängningar. Denna spänning är också något som exploa-
teras i den politiska debatten genom återkommande krav, inte minst på att 
reformera utbildningarna till lärare i än de ena än den andra riktningen. 
Intresset för att debattera detta ock kvaliteten på lärarprogrammen utgör 
i sig ett kontinuerligt drag i samhällsdebatten. 

Detta kapitel om utbildning av lärare i Sverige syftar till att både beskriva 
hur lärare utbildas i Sverige och vilka grundläggande frågor och vägval som 
ligger till grund för dagens situation. Kapitlet försöker beskriva dagens 
lärarutbildningsmodell, dess utveckling samt några utmaningar som före-
faller vara av central betydelse inför framtiden. 

2 Regeringsformen 1 kap 2§:
3  Om reformeringen av den svenska skolan åren kring 1990, se Åstrand 2016 och där 

anförd litteratur.

9788215035147_Elstad_Lærerutdanning i nordiske land Nytt kap 3.indd   919788215035147_Elstad_Lærerutdanning i nordiske land Nytt kap 3.indd   91 02.03.2020   13:4602.03.2020   13:46



DEL I   Lærerutdanning i de nordiske landene 92

2.  Utbildning av lärare i Sverige av idag i ljuset av dess 
historiska kontext  

Ett varierat landskap

Inför höstterminen 2019 erbjuds den som vill studera till lärare 328 olika 
utbildningsalternativ vid 25 lärosäten.4 Det svenska lärarutbildningsland-
skapet är med andra ord inte bara geografiskt utspritt utan även diversifierat. 
I Sverige utbildas lärare inom ramen för den reguljära högre utbildningen. 
Det betyder att de flesta svenska lärosäten (universitet och högskolor) ger 
en eller flera av dessa utbildningar. Av detta följer två väsentliga aspekter, 
dels att det inte förekommer några särskilda lärosäten enbart inriktade på 
lärarutbildning, dels att lärarutbildning i Sverige därmed bedrivs vid relativt 
olika lärosäten. Det finns lärarprogram som ges vid mycket specialiserade 
lärosäten, exempelvis tekniskt inriktade eller konstnärligt inriktade och 
det finns lärarprogram som ges vi generella lärosäten. Dessa kan i sig vara 
väsentligen olika till såväl storlek och tradition som akademisk kapacitet. 
Denna variation betyder att utbildningarna har olika sammanhang och 
förutsättningar, exv. bedrivs inte alla lärarprogram i miljöer som har rätt 
att bedriva utbildning på forskarnivå. Mot bakgrund av den variationshöjd 
som området uppvisar finns det fog för att ifrågasätta om det över huvud 
taget går att tala om en svensk modell för lärarutbildning.5 

En grundläggande och gemensam utbildningsstruktur

Det sätt som lärare har utbildats på i Sverige har varierat kraftigt över tid. 
Sedan år 2011 utbildas lärare för den svenska barn- och ungdomsskolan 
inom ramen för fyra skilda utbildningsprogram, var och en med en egen 
examen. Dessa är:

•	 Förskollärarexamen
•	 Grundlärarexamen (med tre olika inriktningarna mot undervisning i 

förskoleklass samt årskurs 1–3, årskurserna 4–6 samt inriktning mot 
undervisning i fritidshemmet)

4 https://www.antagning.se/se/search?period=1&courseProgram=programs&free-
Text=Lärare&semesterPart=0&numberOfFetchedPages=7  läst 190627

5 Jfr. SOU 2008:109, s. 54
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• Ämneslärarexamen (med inriktning mot undervisning i årskurserna 
7–9 eller gymnasieskolan)

• Yrkeslärarexamen.6

Varje modell för lärarutbildning är på ett eller annat sätt formad av både 
äldre traditioner och tankar om framtiden. 1988 reformerades utbildnin-
gen av lärare för grundskolan för att dels, efter trettio år, finna en form 
som passade bättre för grundskolans struktur, dels för bidra till en önskad 
framtid för skolan med mindre utav stadieindelning. Man frångick då 
separata utbildningar för lärare på lågstadiet och mellanstadiet och man 
tog tag i det faktum att det egentligen inte fanns någon utbildning särskilt 
avpassad för högstadiet (den ämneslärarutbildning som fanns för och 
som traditionellt var avsedd för gymnasieskolan men kunde läsas med 
lite mindre ämnesdjup för behörighet på högstadiet). Istället etablerades 
en utbildning för grundskolan som var indelad i två inriktningar, en mot 
undervisning av de yngre barnen (årskurs 1-7) och en mot undervisning 
av de äldre barnen (årskurs 4-9). År 2001 reformerades själva strukturen 
för hela lärarutbildningsområdet i grunden genom att totalt åtta äldre 
lärarexamina sammanfördes till en examen, lärarexamen.7 

Detta var en djupgående reform som var tänkt att stärka professiona-
liseringen genom att dels bygga på en gemensam examen, dels genom att 
strukturen kombinerade etableringen av en gemensam kunskapsgrund 
med både stora profileringsmöjligheter och gemensamma krav på ett 
examensarbete av en sådan nivå att alla, inklusive förskollärare blev be-
höriga för forskarutbildning. Reformintentionen var inte att etablera en 
och samma utbildning för alla utan snarare var tanken att kombinera visst 
gemensamt innehåll med en ökad diversifiering. Av examensbeviset skulle 

6  UKÄ, Årsrapport 2019, s. 54. Därutöver finns dels en särskild lärarutbildning för 
undervisning i folkhögskolan, dels utbildning till speciallärare och specialpedagog. 
Vad gäller utbildningen med inriktning mot folkhögskolan så omfattas den vanligen 
inte i Sverige av begreppet «grundläggande lärarutbildning» varför den inte behandlas 
här. Detta förhållande gäller också de två specialpedagogiskt inriktade utbildningarna. 
Dessa är i Sverige endast möjliga att läsa som påbyggnadsutbildningar. Sökande måste 
alltså först ha avlagt en grundläggande lärarutbildning och därutöver också vanligen 
ha arbetat som lärare.  

7  Den förberedande utredningen hade titeln:  Att lära och leda. En lärarutbildning för 
samverkan och utveckling (SOU 1999:63) och den följdes av propositionen En förnyad 
lärarutbildning (1999/2000.135).
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varje enskild students särskilda profil, resursmässigt, ämnesmässigt m. m. 
framgå. Ambitionen var att tillföra skolan nya kompetenser och en ökad 
mångfald av lärarprofiler, en förändring som skolorna dock hade svårt att 
både omhänderta och omsätta i praktiken.

Dagens modell, etablerad 2011 med fyra olika examina och fler alter-
nativa inriktningar, kan sägas utgöra en tydlig kursändring jämfört med 
de föregående reformerna som strävade efter att stärka den gemensamma 
läraridentiteten då den senaste reformen istället betonade specialisering. 
Mycket förenklat kan man beskriva utvecklingen på följande sätt:

• 1980t: ett flertal olika utbildningar och examina.
• 1990t: antalet utbildningar och examina reduceras till förmån för en 

tydlig modell av lärarutbildning för grundskolan.
• 2000t: en examen etableras för förskolan, grundskolan och gymna-

sieskolan inklusive undervisning i yrkesämnen. En examen betydde 
dock inte samma utbildning för alla, snarare syftade reformen till en 
läraridentitet med stark personlig profil genom att studenterna fick en 
närmast gränslös valfrihet vad gäller kursval. 

• 2010: fyra examina, fyra utbildningar men ett antal olika inriktningar.

Autonoma lärosäten bedriver en nationellt reglerad utbildning

Varje lärosäte har stor autonomi frågan om hur dessa utbildningar ska 
 organiseras men delar av dess form och innehåll regleras rättsligt i en bilaga 
till Högskoleförordningen.8 I den bilagan, Examensordningen, regleras 
examina som kan avläggas inom den högre utbildningen vid universitet 
och högskolor.9 Vad gäller formen för utbildningarna regleras  generellt ut-
bildningens omfattning mätt i antal högskolepoäng och poängfördelningen 
mellan vissa studieområden. För lärarutbildningarna så regleras därmed 
antalet poäng som ska utgöra praktik (benämns som verksamhetsförlagd 
utbildning) och som ska utgöras av en uppsats (benämns som självständigt 
arbete). Vidare regleras de ämnes- eller verksamhetsinriktade delarnas om-
fattning samt ett gemensamt studieområde för alla lärarprogram (benämns 
som utbildningsvetenskaplig kärna). 

8  Bilaga 2, Examensordning
9  Detta gäller alla examina oavsett om examen är placerad på grundläggande, avan-

cerad eller forskarnivå. 
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I princip preciseras inte i den nationella regleringen utbildningarnas 
innehåll utöver att de gemensamma och de specifika delarnas beskrivs till 
sin omfattning, detta med undantag av ett av de gemensamma studieområ-
dena (den utbildningsvetenskapliga kärnan, se nedan). Innehållet i de olika 
programmen beskrivs istället i de lokala studieplanerna som fastställs på 
varje lärosäte och för varje program samt i de därtill anknutna kursplanerna. 
Däremot regleras innehåll och kanske även genomförandeformer genom 
de lärandemål som är knutna till varje examina. Dessa mål är uppdelade i 
tre kategorier så som framgår av tabellen nedan.

Tabell 3.1: Kategorier av lärandemål med exempel

Målkategori Antal 
mål*

Illustrativa exempel

Kunskap och 
 förståelse

7 För ämneslärarexamen ska studenten 
–  visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbe

gripet såväl brett kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som 
väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och 
fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete.

–  visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik 
som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som 
utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen 
avser samt visa kännedom om vuxnas lärande.

Färdighet och 
förmåga

13 För ämneslärarexamen ska studenten 
–  visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, 

genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska 
verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs 
lärande och utveckling.

Värderingsförmåga 
och förhållningssätt

4 För ämneslärarexamen ska studenten
–  visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån 

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt 
beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättighe
ter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling.

*  Exemplet avser utbildning till ämneslärare (med inriktning mot gymnasieskolan), skillnaderna mellan 
programmen är dock ringa i detta avseende.

Källa: Högskoleförordningen, bilaga 2, Examensordningen. 

I en mening regleras därmed lärarprogrammen precis som andra program. 
Vad som sticker ut är möjligen de något mer kvantitativt och kvalitativt om-
fattande kraven för att erhålla examen samt den strikta innehållsstyrningen 
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vad gäller den utbildningsvetenskapliga kärnan.10 Enligt regleringen ska det 
området innehålla följande: 

• skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund 
innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de 
mänskliga rättigheterna,

• läroplansteori och didaktik,
• vetenskapsteori och forskningsmetodik,
• utveckling, lärande och specialpedagogik,
• sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
• bedömning och betygssättning, och
• utvärdering och utvecklingsarbete.

Regleringen kan läsas som den också uttrycker att dessa studier inte ska 
organiseras som en och samma kurs för alla blivande lärare oavsett program 
och inriktning utan det klargörs att dessa studier ska anpassas till den kom-
mande yrkesutövningen. Samtidigt är skrivningen så vagt skriven i detta 
avseende att den möjligen kan tolkas som att dessa studier ska vara skilda 
från andra studier och därmed vara speciellt avsedda för lärare. Detta är ett 
exempel på hur den nationella styrningen har svårt att hantera den spänning 
som finns inom utbildningsområdet vad gäller huruvida lärarprogrammen 
bör vara mer generella eller mer specifika. Vad gäller ämneslärarutbildning 
finns ytterligare en innehållslig styrning genom att det finns vissa regler för 
vilka ämnen som får kombineras med varandra.11 

10  En ytterligare särart för lärarprogrammen gäller betygssättningen. Det är fritt för 
lärosätena att för alla examina besluta om vilka betygsystem och hur många nivåer 
betygssystemet ska omfatta med ett undantag, Högskoleförordningen föreskriver att 
för lärarprogrammen måste en flergradig skala användas. För dessa utbildningar är 
det numera alltså inte tillåtet att endast betygsätta med nivåerna godkänd och icke 
godkänd. (Högskoleförordningen, 6 kap, 18§)

11  Högskoleförordningen, bilaga 4. 
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Lärarprogram och lärarexamina

Lärarexamina kan avläggas både på grundläggande och avancerad nivå.12 
Dessa program omfattar som mest 330 högskolepoäng, dvs 11 terminers 
heltidsstudier, och som minst 90 högskolepoäng, dvs tre terminers heltids-
studier.13 Den gemensamma grundstrukturen framgår nedan:

12  Huruvida lärarutbildningsområdet kan sägas ha tydliga examensmöjligheter på 
forskarnivå är en omstridd fråga som här inte kan behandlas på ett korrekt sätt. Här 
konstateras bara det numera finns en bred flora av forskarutbildningsämnen inom 
ett område som kan betecknas som utbildningsvetenskapligt och där ämnen som 
pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik och ämnesdidaktik förekommer. Därutöver 
finns i mån av innehållet i respektive lärarexamen också möjligheter till forskarstudier 
inom de traditionella ämnesdisciplinerna. För de flesta lärarkategorier är den vägen 
ofta inte öppen utan särskilda kompletteringar. Förkunskapskrav kan preciseras lokalt 
liksom vilka akademiska discipliner som studierna inom den utbildningsvetenskapliga 
kärnan ska räknas till. En konsekvens av detta är att inte heller de olika forskarut-
bildningsämnena inom det utbildningsvetenskapliga fältet är anpassade så att lärare 
är behöriga till dessa ämnen. Till exempel är det inte självklart att lärarstudenter har 
studier i ämnet pedagogik vilket medför att en lärarexamen inte per automatik är 
behörighetsgivande för forskarstudier i ämnet pedagogik. Vanligen är förkunskapskrav 
uppställda så att forskarstudier blir en ämnesmässig fortsättning på en viss delmängd 
inom en lärarexamen, exv. studier i pedagogik. Det förekommer dock en annan 
modell där lärarexamen i sin helhet är behörighetsgrundande, ett krav som också 
kan förekomma som tillägg är ett visst antal år som verksam lärare. Detta gäller till 
exempel för antagning till forskarutbildningsämnet Pedagogiskt arbete vid Umeå 
universitet. En ytterligare komplicerande dimension är att exv. vid Umeå universitet 
har man därför avstått från att etablera ämnet på grund- och avancerad nivå medan 
samma ämne vid andra lärosäten har etablerats som ett ämne på dessa nivåer och 
därmed anslutit sig till den mer klassiska progressionsmodellen. Noteras bör också att 
begreppet utbildningsvetenskap som här används som en områdesbeskrivande term 
också kan förekomma som ämne vid vissa lärosäten samt att övergångsfrekvensen 
från grundutbildning till forskarutbildning är lägst inom den svenska högskolan 
för de som avlagt examina inom områdena pedagogik och lärarutbildning. UKÄ. 
Årsrapport 2019, s. 70. 

13  Dessa exempel avser ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan 
(med vissa ämneskombinationer) samt yrkeslärarutbildningen. Vad gäller den senare 
så räknas den blivande yrkeslärarens erfarenheter från det yrke som utbildningen 
avser som dennes ämnesstudier vilka valideras. Utbildningen omfattar därmed i 
praktiken endast studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan samt praktik 
(verksamhetsförlagd utbildning). 
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Tabell 3.2: Den gemensamma grundstrukturen i dagens svenska lärarprogram

Område: Utbildnings- 
vetenskaplig 
kärna

Praktik (verk-
samhetsförlagd 
utbildning)

Uppsats  
(självständigt 
arbete*)

Ämnes/  
inriktningsstudier

Antal poäng 60hp 30hp 15–30 hp 0–240

* inräknas i ämnes/inriktningsstudierna. (hp – Högskolepoäng, räknas som ECTS)

Källa: Högskoleförordningen, bilaga 2, Examensordningen. 

Gemensamt för de två senaste reformerna är tanken på ett gemensamt 
studieområde men till sitt innehåll och i relation till andra studieområden 
är de väsentligen olika. Den äldre utbildningen hade en grundläggande 
indelning i tre studieområden: ett allmänt område, ett inriktningsområ-
det och ett specialiseringsområde. Förenklat kan man beskriva det som 
att inriktningsområdet i stort motsvarade ämnesstudier och traditionellt 
verksamhetstypiska studier (som exv. studier inom grundläggande språkin-
lärning och matematik för blivande lärare för de lägsta årskurserna) och 
att specialiseringsstudier kunde innebära drama eller genuspedagogik. Det 
allmänna utbildningsområdet bestod utav dels centrala kunskapsområden 
(som exv. pedagogiska teorier), dels tvärvetenskapliga ämnesstudier. Vad 
gäller det senare kunde det innebära tydligt skolnära studier som exv. 
ämnes didaktiska studier men det kunde också innebära mindre skoltypiska 
studier som exv. kurser i astronomi. 

Modellen med dessa tre studieområden var i sig ett försök att bryta upp 
den traditionella konstruktionen med ämnesstudier, pedagogiska studier 
och praktik och modellen var mycket decentraliserad i så motto att det 
var upp till varje lärosäte att bestämma vilka studier som skulle ingå inom 
respektive område. Detta var sannolikt också modellens akilleshäl. Varia-
tionen mellan samma utbildningar vid olika lärosäten blev med tiden inte 
obetydlig och frånvaron av sådant som exv. fasta ämneskombinationer 
medförde svårigheter för många huvudmän och krav restes på en mer 
likriktad utbildning. Man kan se det som att två olika grundtankar kom 
att kollidera. 2001-års utbildning designades i syfte att utveckla skolan och 
den formen av styrning kom i konflikt med skolans önskemål om att bli 
försörjd med lärare som passade in i systemet, enkelt uttryckt. 
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De olika varianterna av program

Historiskt kan man säga att det växt fram en omfattande diversifiering av 
de olika sätt man kan studera till lärare på. Den vanligaste programformen 
är traditionella studier vid ett lärosäte, dvs. undervisningen ges vid en geo-
grafisk plats till vilken de studerande antingen redan bor eller flyttar. Sedan 
länge har det funnits möjlighet, formellt och informellt, till olika studietakt. 
Vidare har det under lång tid också utöver traditionella campusförlagda 
program funnits möjligheter till distansstudier inom lärarprogram precis 
som andra program. Sådana har traditionellt varit av skilda olika slag: 

• att utbildning ges på en annan ort än lärosätesorten och där ges under-
visning av tillresande lärare

• att utbildningen ges via olika digitala medier och att studenterna endast 
vid vissa tillfällen reser till lärosätena för viss undervisning där. En alterna-
tiv form är att utbildningen ges i digital form men knuten till de många 
olika lärcentra som finns etablerade på ett stort antal mindre orter

• att utbildningen helt ges och examineras över internet.14

Utifrån de krav som ställs inom dessa utbildningar kan det ifrågasättas om 
det är möjligt att i dessa olika former upprätthålla kvaliteten på utbildnin-
garna – och utifrån att dessa olika former kan innebära ingen eller mycket 
lite tid traditionella möten mellan lärare och studenter samt studenter 
emellan. Samtidigt kan motsatta synpunkter framföras, exv. att interakti-
onen med enskilda studerande kan vara lika eller till och med mer frekvent 
inom de nätbaserade kurserna än i de traditionella.15 Lärarstudenterna är 
paradoxalt nog de studerande som får minst lärarledd undervisning inom 
den svenska högskolan. I genomsnitt får de åtta timmar lärarledd under-
visning per vecka.16 

På senare år är det ytterligare två varianter av lärarutbildning som växt 
fram. Det gäller dels de s.k. korta programmen, dels de s.k. verksamhets-

14  Lärarutbildning enligt detta format förefaller inte förekomma i dag annat än i form 
av enstaka kurser. 

15  Jfr. Norberg (2017)
16  Studerande inom områden som teknik och naturvetenskap får mest lärarledd un-

dervisning (14 timmar) och genomsnittet för hela högskolan är ca 11 timmar. UKÄ, 
Årsrapport 2019, s. 42.
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integrerade utbildningarna. De traditionella utbildningsprogrammen är 
sammansatta av de delar om redovisats ovan och dessa program kan sägas 
svara mot högskolans grundläggande utbildningsidé, nämligen att erbjuda 
på förhand sammansatta studievägar för företrädesvis unga människor som 
vill kvalificera sig för en yrkesgärning. Förutsättningen för att kunna gå 
ett sådant program är att personen i frågan kan bedömas ha inhämtat de 
ämnesstudier som en sökt lärarexamen har. En ingenjör kan till exempel i 
sin grundutbildning ha läst de matematik som krävs för en ämneslärarexa-
men i matematik. För denna typ av studenter finns de korta programmen 
som i praktiken innebär att de studerande kompletterar tidigare studier 
med studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och genom att 
genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Möjligheten att genomgå en förkortad lärarutbildning har i praktiken 
alltid funnits för ämneslärare men sällan eller aldrig varit en formaliserad 
möjlighet för andra lärarexamina.17 Det är till och med så att historiskt var 
detta den form av lärarutbildning för ämnesundervisning som föregick de 
långa programmen. Denna studieform har ökat i betydelse under senare 
år och ungefär en tredjedel av ämneslärarna får sin examen via dessa pro-
gram.18 Liksom övriga lärarprogram ges dessa kompletterande utbildningar 
i olika distributionsformer och med lite olika profiler. Som exempel kan 
nämnas att det finns en särskild modell med en högre studietakt (125 %) 
för personer med forskarexamen (licentiat eller doktor).19 Ett annat exempel 
är den särskilda utbildning som ges för lärare med utländsk utbildning.20 
Ett tredje exempel på dessa program och hur de skiljer sig åt är initiativet 
Teach for Sweden som kombinerar studier och lärartjänstgöring. 21 

Att vara anställd som lärare samtidigt som man bedriver studier till för att 
erhålla en lärarexamen för oss därmed över på den andra varianten av lärar-
utbildning som vuxit fram på senare år – arbets- eller verksamhetsintegrerad 
lärarutbildning. Dessa utbildningar är organiserade så att de studerande 
också är anställda av en skola för att bedriva undervisning på exempelvis 

17  Ett antal nationella initiativ för att möjliggöra att personer med ofullständig lärarut-
bildning och andra erfarenheter ska kunna uppnå lärarexamen har genomförts under 
senare decennier, exv. Särskild lärarutbildning (SÄL I-II), Vidareutbildning av lärare 
(VAL), Utländska lärares vidareutbildning (ULV). 

18  UKÄ, Årsrapport 2018, s. 62.
19  https://www.umu.se/lararhogskolan/utbildning/kpu-for-forskarutbildade/ 
20  UKÄ, Årsrapport 2019, s. 113ff. 
21  https://www.teachforsweden.se 
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halvtid parallellt med studierna.22 Bakgrunden till dessa program är den 
omfattande lärarbristen och en strävan att öppna fler vägar in till läraryrket. 
Men modellen kan också ses mot bakgrund av den relativt stora andelen 
personer som är anställda i skolan för undervisningsuppgifter men som 
saknar lärarexamen och som därmed inte kan erhålla lärarlegitimation.23 
En ytterligare dimension av drivkrafter är sannolikt också en strävan efter 
att förnya undervisningsformer och erhållande av höjd kvalitet.  

I ett historiskt perspektiv har utbildning av lärare blivit en massutbild-
ning (primärt orsakat av den grundläggande skolutbildningens expansion) 
och liksom den har en diversifiering av distributionsformerna skett, san-
nolikt på basis av kvantitativa behov än på grund av insikter i de alterna-
tiva distributionsformernas eventuella företräden. Utbildning till lärare i 
Sverige är en mycket mångfacetterad verksamhet som bedrivs i väsentligen 
skiftande former, vid olika typer av lärosäten och med i grunden skilda 
förhållningssätt till yrkesutövningen och därmed olika finansierings- och 
studievillkor för de studerande. 

Skiftande villkor för olika program och vid skilda lärosäten

Högre utbildning i Sverige finansieras av staten och de allra flesta läro-
säten är statliga institutioner. Sedan 1990-talet finansieras studieplatser 
enligt en sorts per capita modell som kombineras med specificerade kost-
nadsersättningar per studieområde. För närvarande finns 16 definierade 
utbildningsområden (till exempel humanistiskt/samhällsvetenskapligt 
område, konstnärligt område och området Undervisning) vilka erhåller  
 
 
 
 

22  Se exv. den arbetsintegrerade utbildningen vid Högskolan Dalarna, https://www.
du.se/sv/Utbildning/vara-utbildningar/undervisning/lararutbildning/arbetsinte-
grerad-lararutbildning/ och vid Malmö universitet https://mau.se/nyheter/ny-larar-
utbildning-med-lon-i-malmo/ 

23  Ungefär 30% av de i praktiken verksamma lärarna i grundskolan saknar exa-
men. (https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelan-
den/2019-03-12-lararbehorigheten-minskar-i-grundskolan-men-okar-i-gymnasiet), 
Jfr. exv. https://www.linkoping.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/nya- vagar-till-
kompetensforsorjning/arbetsintegrerad-lararutbildning/ 
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olika stora anslag och således har olika studieprogram väsentligen skilda 
förutsättningar.24 

En i kvalitetshänseende väsentlig aspekt av högskoleutbildning är att den 
ensligt svensk lag ska bedrivas på ett sådant sätt att det finns ett «nära sam-
band mellan forskning och utbildning.»25 Storleken på anslag för forskning 
skiljer sig mycket åt mellan svenska lärosäten och forskning finansieras skilt 
från utbildningsverksamheten vilket innebär att samma utbildning, exv. ut-
bildning till grundskollärare, har väsentligen olika förutsättningar beroende 
på vid vilket lärosäte som det specifika programmet ges. Fördelningsmodellen 
är primärt historisk men tar på marginalen hänsyn till vissa kvalitetsindika-
torer.26 Lärarutbildning bedrivs inom olika lärosäteskategorier och då dessa 
har olika stora forskningsanslag blir villkoren i praktiken väldigt olika.

I det svenska högskolesystemet föreligger inte någon styrning av samban-
den mellan forskning och utbildning annat än den generella skrivningen i 
Högskolelagen. Det innebär att det lokalt, på varje lärosäte kan se väldigt 
olika. Det saknas systematiska översikter över hur stora forskningsanslag 
som kopplas till lärarutbildningsområdet liksom över  hur väl lärarpro-
grammen vilar i aktivt forskande miljöer. Villkoren för lärarprogrammens 
kvalitet och genomförande varierar stort inom den svenska högskolan 
samtidigt som viss uppbyggnad av en nationell infrastruktur för skol- och 
lärarutbildningsrelevant forskning skett vilken kan ses som ett stöd för mer 
likvärdiga villkor, åtminstone för forskningsutvecklingen.27 

24  För aktuella områden och belopp, se Regeringens proposition 2018:19:1, Utgifts-
område 16, s.172. Det är också värt att uppmärksamma att finansieringen inte bara 
baseras på en per capita modell utan att själva ersättningen också är uppdelad i två 
delar. Den ena delen erhålls för en student varit registrerad på utbildningen under 
ett år och den andra delen, räknas på studenternas prestationer, dvs hur många 
högskolepoäng som de studerande avlagt under året. I praktiken betyder det att 
lärosätena uppmuntras att anta så många studenter som möjligt och att ersättningen 
reduceras i takt med minskad genomströmning. Modellen har också kritiserats för 
att ge incitament till sänkt kvalitet genom att premiera genomströmning. 

25  Högskolelagen 1 kap, 3§.
26  SOU 2019:6, s. 93.
27  Här avses etableringen av Utbildningsvetenskapliga kommittén  inom det svenska Ve-

tenskapsrådet (https://www.vr.se/sidfot/om-vetenskapsradet/amnesrad-rad-och-kom-
mitteer/utbildningsvetenskapliga-kommitten.html ) etableringen av Skolforskningsin-
stitutet (https://www.skolfi.se )samt såväl forskarskolor för lärare som den femåriga 
försöksverksamheten med praktiknära skolforskningssamarbeten (http://www.ulfavtal.
se ). Frågan om forskningsutvecklingen inom lärarutbildningsområdet är en mycket 
angelägen och väsentlig fråga men som inte utrymmet här inte ger möjlighet att 
hantera annat än antydningsvis.
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De många reformerna

I januari 2019 aviserade regeringen i en överenskommelse med två andra 
partier i riksdagen (Liberalerna och Centerpartiet) att de har för avsikt 
att initiera en lärarutbildningsreform. Det blir därmed den fjärde lärar-
utbildningsreformen på dryga tre decennier den sjunde reformen under 
efterkrigstiden som i grunden förändrar villkoren för utbildningen.

Tabell 3.3: Lärarutbildningsreformer och reformer av högre utbildning med direkt 
betydelse för lärarprogrammen

Year General 
HE reform 

Particular 
TE reform

Content (name)

1956/ 1968
X

Establishment of Higher Teacher Seminars from 1956 and termina
tion of the common schools’ seminars in 1968

1977
X

Academisation of all professional preparation, including the merge 
of all teacher education institutions into higher education (H77)

1988
X

Launch of new national programmes for teacher preparation for 
the comprehensive school (Grades 1–9)

2001
X

Launch of new national programmes for teacher education for all 
schooling up to grade 12 (including preschool) (LUK)

2007 X Implementation of Bologna structure in HE (BP)

2011 X Launch of new national programmes for all school forms

Källa: Åstrand (2017)28 (HE – Higher Education, TE – Teacher education) 

Två stora övergripande högskolereformer har under efterkrigstiden fram-
för allt också berört utbildningarna av lärare. Den första kom i slutet på 
1970-talet och kom att få den största betydelsen för utbildningen av lärare 
genom att all eftergymnasial utbildningar då lyftes i högskolan. De gamla 
lärarseminarierna avvecklades och den påbörjade utvecklingen med att 
bygga upp särskilda högskolor för lärarutbildning på vetenskaplig grund 
avbröts till förmån för en generell integrering i högskolan. De grundläggan-
de motiven till reformen handlade om att öka tillgängligheten, särskilt för 
studieovana studentgrupper, att bredda utbudet av högskoleutbildningar 

28 Åstrand (2017), s. 108
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samt att demokratisera högre studier.29 Genom reformen kom den mer 
praktikbaserade folkskollärartraditionen (som kan sägas bygga på en syn på 
den professionella formeringen som vara inspirerad av hur en lärling lär av 
en mästare) i närmare kontakt med den akademiska lärarutbildningstraditi-
on som fanns inom lärosätena och som byggde på ett vetenskapligt studium 
av lärande. Dessa traditioner stod även innan dess i dialog med varandra 
men med denna reform skulle de samsas inom samma organisation och 
dagens debatt är i hög grad en fortsatt förhandling om de frågor som detta 
möte kom att väcka.30  

3. Dagens utmaningar

Att passa in i samtiden – och att påverka framtiden

Kritik mot utbildningarna av lärare omfattar oftast en rad olika aspekter: 

• Kvaliteten är låg liksom genomströmningen 
• Bristande balans mellan teori och praktik
• Utbildningens delar håller inte ihop och programmen samverkar inte 
• Bristande och sent fokus på praktisk undervisning 
• För lite fokus på lärarskap och lärares roll som ledare och inspiratör 
• Förmår inte utveckla blivande lärarnas förmåga till individualisering
• Förbereder inte lärarna för föräldrasamverkan och andra uppgifter 

utanför klassrummet.
• Utbildningarna är isolerade från andra utbildningar, yrkesgrupper och 

miljöer.
• I alltför låg grad identifierar man vilka som är olämpliga för läraryrket 

och avför dem. 
• Reglerna för ämneskombinationer och behörigheter är inte de bästa.
• I praktiken sker validering och tillgodoräknande av andra studier för 

snävt

Denna lista på svagheter vad gäller lärarutbildningarna skulle kunna vara 
tagen från nästan vilken debatt som helst i samtiden men är faktiskt ba-

29  Högskoleverket 1998. Se även, vad gäller lärarutbildning, Bertilsson (2011), s. 169f.
30  Hartman, S. (2005), s. 77ff.
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serad på den analys som gjordes av 1946års skolkommission rörande hur 
lärare utbildades i Sverige fram till 1940-talet.31 Det är påfallande vanligt 
att samma kritik återkommer och man kan inte låta bli att ställa sig frågor 
om sambandet mellan denna kontinuitet i kritik och de stora verksam-
hetsförändringar som lärarkollegor inom både skola och lärarutbildning 
sinsemellan ofta vittnar om. 

Själva skolans uppdrag innehåller i sig ett frö till några av de utmaningar 
som lärarutbildningarna har ställts inför: Vad ska vara utbildningarnas kär-
na, är det ämneskunskaper och kunskapsförmedling eller är det utveckling 
av personligheter, uppfostran och värdetillägnelse? Inte så sällan fastnar 
diskussionen där, i en dragkamp mellan två poler som var och en isolerad 
i sig själv strider mot dagens syfte med skolan och grundläggande insikter 
om att systematisk erövring av kunskaper och färdigheter sällan sker utan 
en bredare utveckling av individen och omvänt att individuell utveckling 
till stor del just handlar om erövrande av kunskaper och färdigheter och 
allt detta sammantaget relaterar till värden, värderingar och livshållning – 
liksom människosyn och samhällssyn. 

Om skolan som fenomen har stora utmaningar så är de sannolikt ännu 
större för den som har ambition att utbilda lärare. Dels bottnar utmanin-
garna villkoren för skolutbildningarna som sådana, dels i själva yrkesutöv-
ningens gränsöverskridande karaktär. Skolutbildningens syftar till att den 
ska bidra till individers kvalificering för yrkeslivet men den ska också lägga 
grund för ett aktivt liv som medborgare, den ska bidra till en socialisering av 
individer så att det kan fungera tillsammans och utveckla det demokratiska 
samhället och den ska ge varje elev möjlighet att komma i kontakt med sitt 
inre, finna sina drömmar och sina förmågor på ett sådant sätt att de kan 
forma sina egna liv. Men allt det där sker i en historisk och samtida kontext 
mot en okänd framtidshorisont. Inte minst den senare tillför en utmaning 
som heter duga. Den tidigare Stanfordprofessorn Linda Darling-Hammond 
beskriver utmaningen väl: «Thus, the new mission of schools is to prepare 
students to work at jobs that do not exists, creating ideas and solutions for 
products and problems that have not yet been identified, using technologies 
that have not yet been invented.»32

31  SOU 1948:27, s. 361ff samt passim. 
32  Darling-Hammond (2010), s. 2.
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Styrning och likvärdighet

Den relativa politiska enighet som rådde om grundskolans införande kom 
med tiden att falla sönder och debatterna om skolans styrkor och svaghe-
ter har med naturlighet också kommit att inkludera frågor om hur lärare 
utbildas. Detta är en omfattande debatt som det inte finns utrymme här 
att analysera men man kan konstatera att den fått relativt stort genom-
slag i reformer av lärarprogrammen. Det är också värt att notera att den 
mycket långtgående decentraliseringen av den svenska skolan  i slutet av 
1980-talet och början på 1990-talet medförde att utbildning av lärare kom 
att tillmätas en allt större betydelse för skolans likvärdighet. När ansvaret 
för skolan fördes över från staten till kommunerna lyfte dåvarande skolmi-
nistern fram fem faktorer som garanter för att skolan även framgent skulle 
vara likvärdig i hela landet.33 Efter bara några är kvarstod endast två av 
faktorerna, den nationella läroplanen och lärarutbildningen. Läroplanen 
kom dock inom några år att omstöpas på så vis att den inte bara minskade 
dramatiskt i omfång utan framför allt att den kom att bygga på den rådande 
decentraliseringstrenden genom att lämna större utrymme för rektorer och 
lärare enskilda beslut och agerande och därmed ökade betydelsen av lärar-
utbildningarnas likvärdighet. Som framgått ovan drivs lärarutbildningarna 
sedan slutet av 1970-talet inom ramen för högskolan och är därmed statligt 
reglerade verksamheter. Å andra sidan sker de inom ramen för akademin 
och dess relativt stora autonomi vilket medför att relativt små möjligheter 
att i praktiken styra över programmens likvärdighet. Utvärderingen 2005 
konstaterade närmast lakoniskt att den då relativt nyligt sjösatta reformen 
hade «skapat varierande uppläggningar med varierande innehåll.»34

Mer utbildningsnära perspektiv – utvärderingar under 15 år

Våren 2019 presenterade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) utvärderingar 
av dels förskollärarprogrammen, dels grundlärarprogrammen. Av 19 för-
skollärarprogram blev 8 inte godkända och av de 48 grundlärarprogrammen 

33  Regeringens proposition 1989/90:41.Riksdagens protokoll 1989/90: 42 finns på 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/riksdagens-proto-
koll-19899042_GD0942/html och anförandet börjar på s. 49.

34  Högskoleverket (2005), s. 89.
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blev 24 underkända.35 Lärarprogrammen har tidigare utvärderats både 2005 
och 2008 och detta avsnitt inleds med en genomgång av utfallen. 

År 2005 genomfördes utvärderingen av Högskoleverket (som senare bytte 
namn till Universitetskanslersämbetet), och den gången var utvärderingen 
både en reformuppföljning (av reformen år 2001) och en utvärdering. Kri-
tik riktades då mot kvaliteten på programmen och mot förutsättningarna 
för programmens kvalitet i termer av organisation, lärarkompetens och 
forskningsanknytning. Ett tydligt intryck var att programmen ur denna 
synvinkel inte är likvärdiga. Till exempel noteras att det vid vissa lärosäten 
fanns etablerad forskning med anknytning till programmen medan det vid 
andra uppenbarligen saknades en sådan bas för programmen.36 

Det är inte att förvåna att en reform som byggde på flexibilitet och val-
frihet också resulterar i att studenter på samma program också får en starkt 
varierad utbildning och därmed kompetens. Ur ett skolorienterat likvärdig-
hetsperspektiv är det icke desto mindre ett problem. Vidare konstaterades 
problem vad gäller progressionen generellt, men också att sådana problem 
förelåg på det flesta lärosäten. Vidare konstaterades att utbildningarna i 
framstår som fragmenterade i kombinationen med otydliga eller låga krav.37

Utvärderingsresultatet 2005 slogs upp stort i media. Den dåvarande 
ministern med ansvar för lärarutbildning, socialdemokraten Leif Pagrot-
sky, publicerade en debattartikel i Sveriges största morgontidning, Dagens 
Nyheter, den 19 mars 2005. Under rubriken «Jag accepterar inte de låga 
kraven på lärarstudenterna» framförde han en omfattande kritik mot ut-
bildningarna.38 Det tidigare skolborgarrådet i Stockholm och Folkpartiets 
utbildningspolitiske talesperson, Jan Björklund, hade sedan länge riktat 
kritik mot lärarutbildningarna, och han lyfte ytterligare temperaturen i 
debatten. Tillsammans med partiledningen för Folkpartiet (partiet bytte 

35  De formella utfallen är att ett program kan erhålla ett av tre omdömen, mycket hög 
kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet. Bristande kvalitet omnämns i texten 
ovan med uttrycken «inte godkänd» respektive «underkänd». För en kort sam-
manfattning, se UKÄ, Årsrapport 2019, s. 55. Resultaten för de nya (sedan 2011) 
utbildningarna till ämnes- och yrkeslärare förväntas blir publicerade vid årsskiftet 
2019/2020.  För en mer utförlig rapportering se https://www.uka.se/om-oss/aktuellt/
nyheter/2019-04-16-forsta-resultaten-klara-i-omfattande-kvalitetsgranskning-av-la-
rarutbildningarna.html 

36  Högskoleverket, (2005), s. 20.
37  Högskoleverket, (2005), s. 143ff.
38  Pagrotsky https://www.dn.se/debatt/jag-accepterar-inte-de-laga-kraven-pa-lararstu-

denter/ 
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senare namn till Liberalerna) publicerade han debattartikeln «Lägg ner 
Lärarhögskolan och satsa på universiteten».39 Han ville reformera lärarut-
bildningarna och att utbildningarna skulle föras över till universiteten.40 

Att debattklimatet var hårt, framgår av det förhållande att företrädarna 
för de som utbildade lärare inte gavs tillträde till samma debattforum. 
Som motdrag köpte dessa en helsidesannons med samma layout som det 
debattforum de vägrades tillträde till. Deras budskap var att en «Ensidig 
debatt riskerar sänka lärarutbildningens status och kvaliteter».41 Det är svårt 
att undvika att tolka det uppskruvade tonläget som annat än ett uttryck för 
dels politiseringen av synen på skolan och därmed de lärarförberedande ut-
bildningarna, dels en spänning mellan ett utifrån- och ett inifrånperspektiv. 

Mot bakgrund av de brister som utvärderingen 2005 funnit initie-
rade Högskoleverket uppföljande studier. På våren 2007 presenterade 
utbildningsministern och skolministern ett större reformpaket och på 
försommaren 2007 tillsatte regeringen en nationell utredning om en ny 
lärarutbildningsmodell.42 Den utredning som hade lett fram till den lärar-
utbildningsmodell som skulle avvecklas hade utgjorts av en parlamentariskt 
sammansatt kommitté.43 Syftet med en sådan modell för en utredning 
är vanligen att betona vikten av frågan och betydelsen av uppnå politisk 

39  Björklund mfl. «Lägg ner Lärarhögskolan och satsa på universiteten», Dagens Nyheter, 
DN-debatt, 050320.

40  En uppmaning som framstod som onyanserad eftersom lärarhögskolorna med ett 
undantag var avvecklade och att utbildningarna sedan 70-talet var en angelägenhet 
för universitet och högskolor.

41  Själva annonsen har inte gått att återfinna på nätet men finns tillgänglig hos för-
fattaren. För nyheten om detta se exv. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?pro-
gramid=109&artikel=584465 och för den efterföljande debatten om greppet att 
köpa annonsplats, se exv. https://www.dn.se/nyheter/sverige/dn-annons-bransle-
i-lararstrid/ Att just detta forum, Dagens Nyheters debattsida (DN-debatt) är av 
en särskild betydelse för debatter rörande skolan framgår av Matilda Wiklunds 
avhandling Kunskapens fanbärare – den goda läraren som diskursiv konstruktion 
på en mediearena (2006). Studien ägnas i sin helhet åt hur synsätt på lärare framstår 
i detta forum och på samma tidnings ledarsida. 

42  Alliansregeringen publicerade en debattartikel i Dagens Nyheter,  Sveriges största 
morgontidning, den 19 april 2007 om ett kommande 10-punktersprogram för skolan 
varav en reformerad lärarutbildning utgjorde en av dessa punkter: https://www.dn.se/
debatt/vi-satsar-35-miljarder-pa-hogre-lararkompetens/ Se också regeringsbeslut 
20 juni 2007, angående kommittédirektiv (En ny lärarutbildning, Dir. 2007:103). 
Utredningen tog namnet HUT 07 och avlämnade utredningen slutbetänkande, En 
hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) i december 2008.

43  Dir. 1997:54, Lärarutbildningen.
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enighet om förslagen. När nu en ny utredning skulle tillsättas, valdes en 
annan form, nämligen att tillsätta en särskild utredare, dvs en person med 
ansvar för att leda utredningen och till dess bistånd en expertgrupp.44

Tidsföljden i händelseutvecklingen framstår som något förvånande då 
regeringen fattade beslut om att ta fram en ny lärarutbildningsmodell 
redan innan utfallet av den uppföljande utvärderingen (den utvärdering 
som skulle klarlägga vilka förbättringar som skett efter kritiken 2005) hade 
blivit offentliggjorda.45 Uppenbarligen hade var reformeringen huvudsak-
ligen bestämd på förhand. 

Utvärderingen 2008 kom att visa på väsentliga förbättringar, men pro-
blem med för få disputerade lärare kvarstod inom ett betydande antal 
lärosäten. De hade etablerats mer fasta studiegångarna, men samtidigt 
kvarstod det problem med en alltför svag ämnesdidaktik. Utvärderingen 
fann också brister i de obligatoriska inslagen och progressionen. Totalt fick 
tio lärosäten av 26 underkänt vad gäller något av sina lärarprogram.46 Pro-
blem med stor variation kvarstod till viss del och programmen uppvisade 
fortfarande drag av fragmentering. Till exempel fann utredningen att vid 
ett lärosäte bedrevs utbildningen utan en stabil lärarstab.47 

I februari 2010 lade regeringen fram propositionen Bäst i klassen – en 
ny lärarutbildning.48 De nya programmen skulle öppnas under år 2011, 
men innan dess skulle alla lärosätens examenstillstånd prövas. Genom 
etableringen av flera olika examina och genom att i propositionen klargöra 
att examenstillstånd skulle medges per examensinriktning, tvingades alla 
lärosäten att ansöka till Högskoleverket om förnyade tillstånd. I praktiken 
kom Sverige därmed att något närma sig de utbildningssystem som kräver 
återkommande ackreditering. Regeringen framhöll i propositionen att den-
na procedur sannolikt skulle vara kvalitetsdrivande, men av propositionen 
framgår också att en förhoppning var en reduktion av utbudet. 

44  Som framgår av tillkännagivandet i slutet av denna text så var jag som skriver detta 
en av experterna i denna utredning. 

45  Ett år innan Högskoleverket offentliggjorde utvärderingsresultaten av den uppföljande 
utvärderingen (i sitt beslut av den 8 april 2008, Dnr. 643-4689-06, så aviserade den 
ansvarige ministern sin intention att helt reformera lärarutbildningsmodellen (i det 
10-punktersprogram som presenterades 19 april 2007,  https://www.dn.se/debatt/
vi-satsar-35-miljarder-pa-hogre-lararkompetens/ ) 

46  Högskoleverket (2008)
47  Högskoleverket (2008), s. 149ff.
48  Regeringens proposition 2009/10:89
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Efter en tioårig reformperiod fann utvärderingen 2019 (som hitintills endast 
har rapporterat utfall vad gäller utbildningarna till förskollärare och grund-
lärare), i sak en liknande problembild som de tidigare utvärderingarna.49 Det 
är utbildningarnas utformning, genomförande och resultat som ofta brister.50 
Bilden är förstås inte entydig, och bedömargruppen framhåller att deras intryck 
är att lärarprogrammen bedrivs av «hårt arbetande och ambitiösa lärare» och att 
de mött «många goda exempel».51 En genomläsning av alla de lärosätesspecifika 
omdömena ger dock vid handen att variationshöjden kvarstår inom en rad 
centrala områden. Det finns brister i progression och sammanhang, och det 
finns brister i bedömning och examination. Men bedömargruppen påpekar 
det också är väsentligt att kunna säkerställa studenternas lärande.52 

Utbildningarnas vetenskapliga bas och dess forskningsanknytning var i 
de tidigare utvärderingarna tydliga bristområden, och detta kvarstår trots 
att utvärderingen 2008 kunde visa på en ökad avsättning av forskningsre-
surser inom flera lärosäten.53 Man fann fortfarande att lärarresurserna brast 
i vetenskapligt hänseende vid flera lärosäten och man fann att även exempel 
på lärosäten med alltför fragmenterad lärarstab (vilket man menade inverka 
negativt på utbildningen). En väl utvecklad vetenskaplig miljö framstår 
som endast en nödvändig, men inte tillräcklig betingelse för utbildning av 
god kvalitet i vetenskapligt hänseende. Framgångsrika forskare tenderar att 
få mycket liten undervisningstid i programmen, och det framstår som en 
nyckelutmaning att råda bot på detta. 

49  2005 och 2008 publicerades sammanhållna volymer omfattande följande delar: 
Högskoleverkets beslut samt verkets reflektioner och bedömningar, bedömargrup-
pens rapport och särskilda beslut och omdömen för respektive lärosäte (2005 var det 
faktiskt tre hela volymer med material). Utvärderingsresultaten år 2019 publiceras 
inte sammanhållet på det viset utan istället via en webbplats med beslut rörande 
respektive lärosäte. Se den allmänna informationen på: 

 https://www.uka.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2019-04-16-forsta-resultaten-klara- 
i-omfattande-kvalitetsgranskning-av-lararutbildningarna.html och sidan https://
www.uka.se/kvalitet--examenstillstand/resultat-fran-granskningarna-hogskolekollen/
hogskolekollen.html. Övergripande information om processen finns på https://www.
uka.se/kvalitet--examenstillstand/utbildningsutvarderingar/utvardering-av-lararut-
bildningar.html 

50  Bedömargruppens yttrande av 15 april 2019 (dnr 411-00458-17), s. 3.
51  Bedömargruppens yttrande, s. 10.
52  Bedömargruppens yttrande, s. 6.
53  Till exempel så hade anslagen för lärarutbildningsanknuten forskning vid Uppsala, 

Göteborgs, Örebro universitet samt vi Luleå Tekniska universitet ökat med mellan 
16% och 100% (se respektive avsnitt i Högskoleverket rapport 2008:8 R).
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Det svenska riksdagsvalet i september 2018 skapade en svår parlamenta-
risk situation, och det kom att dröja till januari 2019 innan en ny regering 
etablerades. Detta skedde genom en överenskommelse mellan de partier 
som satt vid makten under förra mandatperioden (Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet) och två liberala partier (Centerpartiet och partiet Liberalerna). 
Det program som de enats om för mandatperioden, innehöll bland annat 
att lärarutbildningen skulle reformeras. Så i en mening upprepar sig his-
torien. Den förra lärarutbildningsreformen initierades innan den pågående 
utvärderingens resultat var klart. Samma sak skedde alltså denna gång.54 

En återkommande fråga – de studerande och programmens attraktivitet

Söker sig tillräckligt många studenter till lärarutbildningarna? Lärarut-
bildning är högskolesveriges största utbildningsområde.55 Närmare 40000 
personer ansökte till hösten 2018 om att få börja studera till lärare – vil-
ket betyder att var tionde sökande högre utbildning också sökte till ett 
lärarprogram.56 Av de sökande till lärarprogrammen höstterminen 2018 
var 16000 behöriga förstahandssökande vilket var en minskning med 5% 
jämfört med året innan (det totala antalet sökande till högre utbildning 
minskade med 2%). Samtidigt antogs drygt 12000 studenter vilket var en 
ökning med 3%.57 Mäter man på helår så har lärarprogrammen haft drygt 
13000 nya studerande varje år 2014 - 2018.58 Under samma period har ca 
8000 studenter tagit examen.59 Sju av tio studerande är kvinnor, en andel 
som legat ganska stabilt de senaste åren.60

Det stora antalet sökande vittnar om ett brett intresse för att bli lärare. 
Man kan dock ana att lärarutbildning inte sällan ses som ett andrahandsal-
ternativ. Av de många sökande till lärarprogrammen var det endast drygt 
hälften (22500) som sökte dessa i första hand. 

54  De första resultaten av 2019 års utvärdering rapporterades den 16 april 2019. (https://
www.uka.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2019-04-16-forsta-resultaten-klara-i-omfattan-
de-kvalitetsgranskning-av-lararutbildningarna.html )

55  UKÄ, Årsrapport 2019, s. 54; UHR 2018a, s.43: Jfr UKÄ, Årsrapport 2018, s. 58 
(räknat på antal nybörjare). 

56  Totalt antal sökande var 360 152. UHR 2018b, s.7.
57  UKÄ, Årsrapport 2019, s. 54 samt UHR 2018b, s.7.
58  UKÄ, Årsrapport 2019, s. 56.
59  UKÄ, Årsrapport 2019, s. 57.
60  UKÄ, Årsrapport 2019, s. 56
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Lärarutbildningarnas attraktivitet bestäms sannolikt inte endast och 
inte huvudsakligen av just själva utbildningarna utan av uppfattningar 
om yrkesrollen och skolverksamheten. Vad gäller svenskt vidkommande 
är det en trend över tid att studenter med starkare studiemeriter väljer bort 
lärarprogrammen till förmån för andra utbildningar.61 Det är också så, att 
yrkets s.k. autoreproduktion sjunker, dvs allt färre barn till lärare väljer att 
bli lärare, vilket kan indikera att yrket och/eller skolverksamheten i sig, i 
har en sjunkande attraktivitet.62 Vidare kan man notera att det över tid har 
skett en ökning av andelen studenter med arbetarklassbakgrund. Lärarut-
bildningsområdet i sin helhet framstår som förebildligt i den meningen 
att programmen lyckas relativt bra i arbetet med att minska den sociala 
snedrekryteringen till högre utbildning, men det går inte att utesluta att 
utvecklingen också kan vara ett uttryck för att programmen tappar i status. 

Lärarprogrammen dras med relativt stora avhopp. I genomsnitt hoppar 
ca 20% av de studerande på de tio största högskoleprogrammen med 
inriktning mot en yrkesexamen av studierna innan det andra studieåret. 
Studenter med starkare betyg hoppar generellt sett av utbildningarna i lägre 
grad. Mönstret går tydligt igen inom förskollärarutbildningen, grundlärar-
utbildningen och ämneslärarutbildningen – men i tydligt stigande skala 
dem emellan i den ordning de nu nämnde. Av de med de svagaste betygen 
lämnar 22 % av de blivande förskollärarna av, 36 % av blivande grundlärare 
och 51 % av blivande ämneslärare sina studieplatser.63 

Å ena sidan följer lärarprogrammen i stort de avhoppsmönster som finns 
generellt inom högskolan men å andra sidan avviker vissa av programmen 
och programmen i vissa avseenden. Avhoppen är högre inom de stora 
delar av lärarutbildningsområdet och det återstår att mer i detalj klarlägga 
orsakssambanden här. Att de med svagare betyg lämnar lärarutbildningarna 
i högre grad talar för att utbildningarna upprätthåller kravnivåer i någon 
mening men samtidigt innebär denna «utkuggning» att färre blir färdiga 
lärare. 

61  Bertilsson (2014), s. 107f. samt s. 246. Bertilssons studier sträcker sig fram till en 
tidpunkt för ungefär tio år sedan. Det är en öppen fråga huruvida man kan anta att 
dagens situation är väsentligen annorlunda.

62  Bertilsson, (2014), s. 121.
63  UKÄ (2017), s. 25. 
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Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)

För utveckling av den praktiska undervisningsfärdigheten är den verksam-
hetsförlagda utbildningen av stor betydelse men den är också beroende av 
såväl ämnesmässig förberedelse som vad gäller teoretiska studier av läran-
de- och undervisningsfrågor. En genomarbetad relation i utbildningen 
mellan teori och praktik är sannolikt både lärarprogrammen stora poten-
tial och dess akilleshäl.64 Mot bakgrund av att det vid utvärderingar och 
andra uppföljningar hade noterats problem av den typ som ovan berörts 
tillsammans med att brister i organisationen av den verksamhetsförlagda 
utbildningen har på senare år två särskilda initiativ tagits på nationellt plan, 
dels har en särskild nationell uppföljning av VFUn ägt rum, dels har en 
försöksverksamhet med övningsskolor genomförts. Uppföljningen (2015) 
visade att VFUn över lag hade utvecklats positivt och att lärosäten lade 
«betydande» resurser på att kvalitetssäkra verksamheten och att den också 
fungerade «betydligt bättre».65 Studenterna handleds av erfarna lärare, 30 % 
av dem hade varit yrkesverksamma i minst 22 år.66 Handledarutbildningen 
organiseras på olika sätt och förekommer i skiftande grad och deltagandet 
varierar tydligt så uppföljningen rekommenderade regeringen att initiera 
en nationell satsning på en sådan utbildning. Uppföljningen noterade 
dock att väldigt få studerande underkänns i denna del av utbildningen.67  

Utredningen om en reformering av lärarutbildningen som presentera-
des år 2008 föreslog också inrättandet av fältskolor.68 Övningsskolor hade 
funnits i Sverige under lång tid. De var delar av de folkskollärarseminarier 
som föregick delar av dagens modell för utbildning av lärare och övnings-
skolorna men avskaffades 1977.69 År 2013 fattade regeringen beslut om 
att genomföra en försöksverksamhet med övningsskolor i syfte att öka 
kvaliteten på den VFUn.70 Femton lärosäten kom att delta i detta fem-
åriga försök. Universitetskanslersämbetet finner att man uppnått en högre 
koncentrationen av studerande vid färre skolor vilket antas underlättar 

64  Jfr. Darling-Hammond 2006; Loughran. 2006; Korthagen, 2001.
65  UKÄ, (2015).
66  UKÄ, (2015), s. 30
67  UKÄ, (2015), s.43f
68  SOU 2008:109, s 401ff.
69  SOU 2008:109 s. 405.
70  Utbildningsdepartementet (2013). Verksamheten kom att regleras av en särskild 

förordning (SFS 2014:2).
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planering och genomförande. Man finner också att handledarutbildningen 
påverkats positivt och att erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande ökat och 
att fler studerande deltar i s.k. trepartssamtal. Det återstår att se hur denna 
insats påverkar denna absolut centrala kvalitetsfråga för lärares utbildning. 

Den oklara basen: debatten om pedagogikämnet och kunskapssynen

När det gäller frågan om blivande lärares och befintliga lärares under-
visningskompetens, har det under senare år öppnats upp ett samtal om 
både utbildnings- och undervisningsmetoder som förtjänar att nämnas 
i sammanhanget. OECDs rapport från 2005 Teachers Matter: Attracting, 
Developing and Retaining Effective Teachers ändrade delvis fokus på den 
mer allmänna debatten om skolan, från strukturella förutsättningar till 
lärar- och undervisningsskicklighet – och därmed även samtalet om lärar-
utbildningarna. Debatten fördes sedan i en mycket speciell riktning genom 
att  dåvarande utbildningsministern, Jan Björklund, i början 2010-talet 
började argumenterade starkt för att återinföra vad han kallade «kateder-
undervisning» i den svenska skolan.71 I svensk utbildningstradition har det 
funnits en spänning, för att inte säga en konflikt mellan vad som ibland 
betecknats som «kunskapsrörelsen» och «progressiv pedagogik» och denna 
konfliktyta kom också att aktualiseras i en debatt om undervisningsmetoder 
och därmed även undervisning på lärarprogram om vilken undervisnings 
metod som är att föredra.72 

Å ena sidan innehåller uppfattningen att lärarutbildningarnas problem 
är att de inte längre innehåller tydliga delar av ämnet pedagogik medan 
andra, å andra sidan, argumenterar för att det just är studier i pedagogik 
som försvagat lärarprogrammen genom att ämnet varit fokuserat på en post-
modern kunskapssyn och en mer tillbakadragen lärarroll som handledare 
snarare än en person som aktivt lär ut kunskap till andra.73 Debatten kan 

71  Björklund, J. (2011) «Dags för läraren att åter ta plats i skolans kateder», DN-de-
batt, Dagens Nyheter, 110313.

72  Om kunskapsrörelsen, se exv. Lindelöf (2015). Jfr. Holmberg (2013) samt Wedin 
(2015). 

73  Se exv. Säfström & Saeverot (2015). Se även Säfström, (2014); Kornhall (2013), 
Linderoth (2016); 

  Enkvist et al. (2017) samt Heller-Sahlgren & Sanandaji (2019). Se även temanum-
ret «The ’Bashing’ of Educational Research», Confero – Essays on Education Philosophy 
and Politics, Vol. 6, No. 1, December 2018.
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tolkas som ett uttryck för att såväl skiftande ideologiska som lärandeteo-
retiska positioner som en bristande formering av lärarutbildningens kun-
skapsbas. För svensk vidkommande vore det ett misstag att likställa ämnet 
pedagogik med lärarutbildning. Allt sedan 1990-talet har det funnits en 
betydande spänning dem emellan då en kritik riktades mot den pedagogiska 
forskningens bristande inriktning på undervisningspraktiken vilket också 
ledde fram till etableringen av alternativa pedagogiska discipliner som exv. 
ämnet pedagogiskt arbete.74

Lärarbristen – den mest konkreta utmaningen

Sveriges befolkning har sedan millennieskiftet ökat med ca 15 % och 
det råder brist på personal inom välfärdsyrkena – och den förväntas öka 
framöver.75 Antalet elever i skolan beräknas öka med ca 15 % mellan åren 
2017 och 2027.76 Det ökade antalet elever ställer krav på mer personal i 
skolan – och detta samtidigt som att ovanligt många lärare går i pension. 
Det är mer än femton år sedan som varningsklockorna började ringa, exv. 
konstaterade regeringen visserligen år 2004 att Sverige har en relativt hög 
lärartäthet i ett internationellt perspektiv men samtidigt noterades att den 
höga medelåldern på svenska lärare medför att insatser behöver göras för 
att säkra lärarförsörjningen.77  

Effektiva insatser för att öka läraryrkets attraktivitet och för att säkra 
lärarförsörjningen har uteblivit och för närvarande råder en mycket svår 
lärarbrist. Prognoserna varierar lite men det verkar vara klarlagt att bristen 
under de närmaste åren, trots ökad utbildningsinsatser, kommer att uppgå 

74  Se exv. Arreman, (2005) samt det temanumret «Professorer inom det pedagogiska 
kunskapsområdet har ordet», Pedagogisk Forskning i Sveriges temanummer (2018, 
vol. 23 nr. 5) och i synnerhet Carlgren (2018) i samma volym. Kritiken mot peda-
gogikämnet i detta avseende kom också inifrån ämnet, se exv. Eklund (1995, 2000 
samt 2008.  

75  Enligt uppgifter om befolkningen från den nationella statistiken (https://www.
scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/sveriges-befolkning/ ). 
SKL (2017) Utbilda för framtidens välfärd – statens roll för kompetensförsörjning 
i samarbete med kommuner, landsting och regioner. 

76  SKL (2018), s.13. 
77  Prop. 2004/05:1, Utgiftsområde 16, s. 50f.
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till 80 000 lärare.78 Utgångsläget är redan besvärande, endast ca 70 % av 
lärarna i grundskolan är behöriga för den undervisning de bedriver.79 Med 
en så stor andel obehöriga lärare har Skolverket tvingats ta fram stödin-
satser för dessa lärare.80 Den svåra lärarbristen påverkar tydligt synen på 
lärarutbildningarna liksom dess verksamhetsformer.81 

Lärarbristen och debatten om dess art och dess lösningar står i direkt 
relation till frågan om lärares kompetens och undervisningskvaliteten. Att 
lösningar på problemen med lärarbrist och sviktande lärarkvalitet lätt kan 
komma på kollisionskurs blir uppenbart när man betänker olika lösnings-
alternativ. I Sverige examineras ca 8000 nya lärare per år och ansvariga 
myndigheter bedömer att volymen skulle behöva dubbleras för att svara mot 
behovet.82 Samtidigt dras utbildningsprogrammen med kvalitetsproblem 
som inte sällan är volymrelaterande: stora grupper, svaga förkunskaper, 
storskalig undervisning där det skulle behövas mer av smågrupper, höga 
krav och skräddarsydda delar av utbildningarna. Förslag om att öka an-
tagningskraven leder med nödvändighet till färre studenter, åtminstone i 
det korta perspektivet.

I det nära perspektivet får lärarbristen och frågan om lärarkvaliteten 
ses som de största utmaningarna för de svenska lärarutbildningarna. De 
utmaningarna är svåra i sig – och det hela blir inte lättare av hur problemen 
interagerar med varandra. Med stor sannolikhet är det inte en framkomlig 
väg att enbart ytterligare öka den svenska högskolans största utbildnings-
område. Det finns indikationer på att lärosätena, i vart fall under rådande 
regelverk, inte mäktar med att samla sina resurser och arbeta tillräckligt 
koncentrerat för att lösa detta problem. Lärarbristen har inte en lösning 
utan flera. Dels handlar det om att organisera om arbetet i skolan utifrån 

78  80 000 enligt Skolverket: https://www.skolverket.se/om-oss/organisation-och-verk-
samhet/skolverkets-prioriterade-omraden/lararforsorjningen 180 000 enligt Sveriges 
kommuner och landsting (SKL).

 https://skolvarlden.se/artiklar/lararbristen-okar-behovs-187-000-nya-larare 
79  70 % av lärarna i grundskolan är behöriga
 https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelan-

den/2019-03-12-lararbehorigheten-minskar-i-grundskolan-men-okar-i-gymnasiet 
80 nytt stöd till obehöriga
 https://www.dn.se/debatt/nytt-stod-ska-ge-obehoriga-larare-battre-forutsattningar/
81 https://www.dagenssamhalle.se/debatt/hur-ska-den-svenska-skolan-mota-lararbris-

ten-25017
82  UKÄ (2019b) Ämneslärare i årkurs 7-9 och gymnasiet. Ökande behov väntas i flera 

undervisningsämnen, Statistik analys, 2019-03-26
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den rådande situationen, dels handlar det om både utveckla de alternativa 
utbildningsformerna och att ställa om skolan till en verkligt lärande miljö. 
Det senare handlar helt enkelt om att utgå från de som verkar i skolan 
och etablera sådana arbetsformer som stödjer såväl en både informell 
och reell kompetensutveckling som en formell meritering. Ledstjärnan 
måste bli att alla verksamma i skolan, behöriga och obehöriga, utvecklas 
kompetensmässigt från termin till termin. Men denna fråga ligger primärt 
utanför detta kapitel varför jag lämnar frågan med denna kommentar.83 
Samtidigt måste man ha denna utmaning klar för sig för att förstå varför 
andra saker måste ske.

4. Svensk lärarutbildning: Kvalitet och likvärdighet

Det här kapitlet har beskrivit övergripande drag i den modell för att ut-
bilda lärare som råder i Sverige idag. Det är angeläget med ett nyanserat, 
utforskande och utvecklingsorienterat samtal om hur utbildning till lärare 
kan ske på bästa sätt. Samhällets problem är skolans problem. Och det 
som är skolans problem är också lärarutbildningarnas problem. Mycket 
av diskussionen om lärares utbildning relaterar till frågor om skolans kun-
skapsresultat vilket är helt naturligt. Samtidigt måste vi förstå att precis som 
skolans uppdrag besår av olika delar och som tillsammans har karaktären 
av en komposit så är lärarutbildningarnas uppdrag det. Det som avgör 
egenskaperna hos en komposit är själva sammansättningen. Det betyder 
att om man ändrar en del, så påverkas helheten. Kanske kan man säga att 
fokuseringen på lärarprogrammens bidrag till skolans kunskapsresultat är 
en nödvändig, men inte tillräcklig del av en analys av dessa utbildningars 
utmaningar.

Framställningen i detta kapitel har också berört fråga om utbildningarnas 
likvärdigheten. I samband med att skolan decentraliserades och marknads-
baserades, avhände sig staten också en stor del av sin styrkraft över skolan. 
Ur det perspektivet fick lärarutbildningen också en funktion som en statlig 
styrmekanism. Detta medför att den också fick en annan betydelse ur ett 
likvärdighetperspektiv. Av framställningen framgår att både utförande och 

83  I rapporten Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers 
professionella utveckling  (SOU 2018:17) presenterar jag en mer utvecklad analys och 
en strategi för succesiv utveckling.
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former förefaller att skifta väsentligt inom det svenska lärarutbildnings-
landskapet, vilket får förstås som en väsentlig utmaning. Införandet av ett 
system med lärarlegitimation kan ses också ur detta perspektiv, men dess 
förmåga att säkerställa att en likvärdig tillgång till lärarkompetens i skolan 
får ändå betraktas som mindre betydande. 

Att förse den svenska skolan med lärare är ett ansvar som staten sedan 
länge tagit på sig och som staten haft svårt att axla. Här har fokus varit på 
just utbildningssidan av detta ansvar och endast ytligt berört frågan om 
forskningsbasen. Den utbildningsvetenskapliga forskningen har som annan 
forskning ett egenvärde i sig i termer av grundläggande kunskapsutveckling. 
Den sammantagna bilden är att staten varken på central nivå eller på 
lärosätesnivå har tagit sitt fulla ansvar för utvecklingen av forskningsfältet, 
kvantitativt och kvalitativt, varför grunden för de svenska lärarutbildnin-
garna delvis är haltande. Lärarutbildningarna har till skillnad från den 
utbildningsvetenskapliga forskningen inget egenvärde utan dessa program 
har i snäv bemärkelse endast värde utifrån dess roll för skolan. Också i 
detta avseende kan man rikta kritik mot hur staten har ansvarat för dessa 
program, såväl på nationell nivå som på lärosätesnivå – men frågor bör 
också ställas rörande hur huvudmännen för skolorna tagit ansvar för såväl 
de skolförlagda delarna av lärarprogrammen som för vård av lärarprofession 
och dess möjlighet att bidra till kunskapsutvecklingen. 

Den omfattande omställningen av den svenska skolan sedan början av 
1990-talet förefaller inte ha stärkt skolan i dess roll som utbildningsinsti-
tution och inte heller gjort den mer attraktiv som arbetsplats och därmed 
inte heller stärkt läraryrkets attraktivitet. Det går inte att diskutera svensk 
lärarutbildning utan att ha med det perspektivet. Det finns gott om exem-
pel på att attraktionskraften i yrken och branscher gör att individer kan ta 
sig över mycket höga hinder för att få möjligheten att göra karriär inom 
området. Det finns sannolikt färre exempel på att individer söker till ut-
bildningsprogram för att dessa har så unikt positiva rykten om sig så att 
man inte brys sig om att yrkesvillkoren är mycket undermåliga. Man söker 
inte till lärarprogram för utbildningens skull utan för möjligheten att arbeta 
som lärare. Den övergripande politiska hanteringen av den svenska skolan 
har ett stort ansvar också för den rådande lärarbristen.

Avslutningsvis – lärarutbildningarna ska bidra till skolan som isig är en 
central samhällelig insats för att lägga en god grund för framtidens samhäl-
le. Av Regeringsformen, en del av den svenska konstitutionen, framgår att 
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«det allmänna» ska» verka för att demokratins idéer blir vägledande inom 
samhällets alla områden».84 Utan att ta med detta perspektiv i denna analys 
av det sätt som lärare utbildas i Sverige skulle analysen bli ofullständig. 
I den allmänna debatten kritiseras lätt utbildningsinslag som adresserar 
demokratifrågor för att vara «flummiga» vilket är djupt olyckligt och det 
väcker frågor om hur väl akademin tar ansvar för dessa utbildningar också 
i detta avseende. Förenklat kan man tala om att lärarutbildning också inne-
håller normativa anslag, en lärare måste vara bärare av de värderingar som 
skolsystemet har att främja medan akademins ideal av att vara självständig 
och kritisk lätt uppfattas vara i konflikt med en mer professionsinriktad 
värdegrund.85 Samtidigt är det uppenbart att det är lika nödvändigt som 
möjligt att svara mot båda dessa krav.86 
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