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Det är ingen hemlighet att Sverige drabbats av en enorm lärarbrist som dagligen 
förvärras och slår hårt mot det svenska samhället. De flesta har också läst om att 
söktrycket är lågt till lärarutbildningen, särskilt till bristämnen som kemi och 
fysik. Att svenska elevers resultat sjunker i internationella mätningar har 
förmodligen ingen heller missat. Sammanfattningsvis: Svensk skola står inför 
stora utmaningar. 
 
Att läraren är den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång slås fast av flera 
forskare. Läraren är central och faktumet att denne kommer ut i arbetslivet väl 
förberedd, med forskning och en utbildning av hög kvalitet i ryggen blir således A 
och O. Så är inte fallet med dagens lärarutbildning, vittnar respondenterna i vår 
rapport om. 
 
I rapporten visar det sig finnas stora falluckor, som skapas av hur resurstilldelningen 
för lärarutbildningen påverkar kvaliteten. Med dagens system, som bygger på antal 
studenter samt på deras prestation, får bristämnen inte tillräckligt med resurser för att 
hålla hög utbildningskvalitet. Var femte anser också att det nuvarande systemet kan 
innebär att studenter godkänns av ekonomiska skäl, istället för uppnådda 
kunskapskrav. Därtill visar svaren att resurserna rent generellt är på tok för låga och 
att det direkt påverkar lärarutbildningens kvalitet negativt. 
 
Lärarutbildningen ska förbereda lärarstudenten inför dess kommande yrkesliv. Att 
denna håller hög kvalitet är inte enbart viktigt för den enskilde studenten och dess 
kommande yrkesliv – det är minst lika viktigt för alla lärarens framtida elever! 
 
Att lärarutbildningen håller en hög kvalitet är centralt för att vända svensk skolas 
resultat och det är direkt nödvändigt för att öka dess attraktivtet. Om vi vill ha en 
skola av hög kvalitet måste vi börja med lärarutbildningen. Med dagens resurser ges 
inte förutsättningar för en tillräckligt bra utbildning, vilket på sikt drabbar hela det 
svenska samhället. Sverige har varken tid eller råd att inte satsa på lärarutbildningen. 
 
Vi i Lärarförbundet Student anser det nödvändigt att: 

• Öka resurserna till lärarutbildningen.  
• Förändra nuvarande resurstilldelningssystem. 

 
 
Ditte Karlsson 
Ordförande Lärarförbundet Student 
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För lite resurser är det stora problemet 
Lärarutbildningen och dess relation till högskolans finansieringssystem är 
problematisk. Med dagens system där stora andelar av resurserna kommer från 
den prestationsbaserade delen av finansieringssystemet finns det risk för att 
studenter godkänns även om de inte har de kunskaper som förväntats. Det 
största problemet är dock att utbildningen är underfinansierad. 
 

Underfinansierad lärarutbildning 
Lärarutbildningen är i dagsläget underfinansierad jämfört med vad som behövs för att 
kunna ge studenterna den utbildning som de behöver. Det visar vår enkät till 
lärarutbildningskonventets medlemmar. 
 

 
 
För lärarutbildningar mot de senare åren i grundskolan och i gymnasieskolan anser de 
tillfrågade att resurserna inte alls täcker kostnaderna. Däremot för inriktningarna mot 
förskola, fritidshem och grundskolans tidigaste år anser en majoritet att resurserna 
åtminstone täcker de kostnader som finns för utbildningen.  
 
På frågan om resurserna räcker för att driva en utbildning med kvalitet är bilden i stort 
densamma. 
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Hur	  väl	  anser	  du	  aE	  de	  resurser	  som	  ni	  får	  för	  	  
de	  olika	  lärarutbildningarna	  täcker	  kostnaden	  för	  desamma?	  

Resurserna	  täcker	  kostnaderna	  mer	  än	  väl	   Resurserna	  täcker	  kostnaderna	  väl	  

Resurserna	  täcker	  kostnaderna	  precis	   Resurserna	  täcker	  inte	  kostnaderna	  

Resurserna	  täcker	  inte	  kostnaderna	  alls	  
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I minst utsträckning anser man att resurserna räcker för ämneslärarutbildningen mot 7-9 
och för yrkeslärarutbildningen, där mer än två av tre anger att resurserna är ett hinder 
för utbildningens kvalitet. Men även för inriktningarna mot förskola, fritidshem och 
gymnasieskola, som är de där flest anger att resurerna räcker, anser nästan hälften att de 
är ett hinder för kvaliteten.  
 
I samband med frågorna gavs möjligheten att kommentera. Ett par kommentarer berör 
frågan om resurser och kvalitet: 
 

• Vi måste ju se till så att resurserna täcker kostnaderna. Däremot är det så att 
program med färre studenter innebär mindre medel, vilket generellt innebär 
mindre undervisning i samtliga program eftersom vi vill se programmen som en 
helhet. 

• Många lärarstudenter efterlyser mer tid för undervisning, inte minst lärarledd 
diskussion och reflektion om erfarenheter från VFU för att ge ökad möjlighet till 
systematiskt närmande mellan vetenskapliga perspektiv och egna erfarenheter. 
Nuvarande ekonomiska förutsättningar ger inte möjlighet till detta, och leder till 
ökad risk att akademisk kunskap isoleras från professionens. 

• För få resurser till kärnämnena som engelska och svenska, medan ämnen som 
inte är kärnämnen har betydligt mer t.ex. naturvetenskap, idrott och hälsa. 

• Att ekonomin inte går ihop sig för oss beror bl a på små kurser då det är svårt 
att rekrytera lärarkandidater i våra ämnen: teknik, matematik och 
naturvetenskap. Men högskolan skjuter till. 

• Fråga 1 är svår att besvara, då vi måste rätta oss efter den resurstilldelning vi får. 
Men alla program framhåller att resurserna är alldeles för dåliga för att vi ska 
kunna lägga upp utbildningen på det som vi tror skulle gynna studenternas 
utveckling och lärande på bästa sätt. 
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Är	  dagens	  resurser	  7ll	  de	  olika	  delarna	  av	  	  
lärarutbildningen	  7llräckliga	  för	  aE	  bedriva	  en	  bra	  utbildning?	  

Resurserna	  är	  eE	  hinder	  för	  utbildningens	  kvalitet	  

Resurserna	  ger	  möjlighet	  7ll	  en	  godkänd	  utbildning	  

Resurserna	  ger	  möjlighet	  7ll	  en	  bra	  utbildning	  
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• Detta är en kvalitetsfråga! Undervisningsresursen borde täcka kostnaderna för 
undervisningen men gör det inte fullt ut. Många lärare arbetar för mycket, på sin 
lediga tid eller tar av sin forskningstid, för att kunna ge en god utbildning med 
konstruktiv feedback till alla studenter. Högre ersättning för alla med ett fast 
belopp/student &/el hp kan vara en väg mot ett rättvisare ersättningssystem. 

• Svaren på fråga 1 och 2 måste ställas i relation till antalet registrerade studenter 
och utbildningarnas komplexitet. Förskollärarutbildningen har mycket stor 
volym och en sammanhållen utbildningsplan, därför är resurserna tillräckliga. 
Övriga program, i synnerhet ämneslärarutbildningen har väsentligt lägre volym 
och många ämneskombinationer. Många kurser har lågt antal studenter och 
därmed resursbrist. 

Tydligt är att även om resurserna i någon mening ”räcker till” så är de ofta för små för 
att ge en tillräckligt god utbildning för studenterna. Inte minst gäller det kurser där 
studenterna är få och det råder rekryteringsproblem. Samtidigt är det ämnen där 
skolorna ofta har stora behov av utbildade lärare. Det här riskerar att bli en ond cirkel, 
få studenter ger lite pengar, vilket försämrar möjligheterna till en bra utbildning, vilket i 
sin tur riskerar leda till än färre studenter och därmed en än större lärarbrist i 
förlängningen.  
 
På det stora hela visar undersökningen att dagens resursnivåer är svåra att förena med 
en högkvalitativ utbildning. Slutsatsen kan inte vara någon annan än att 
lärarutbildningen behöver mer resurser för att bättre kunna förbereda studenterna för 
sin framtida lärarbana.  
 

Den prestationsbaserade ersättning skapar sneda incitament 
Den stora majoriteten av de svarande anser att systemet där en del av resurserna är 
prestationsbaserade inte medför att studenter som inte borde bi godkända blir det, men 
knappt var femte anser ändå att det har den effekten.  
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HÅP-‐systemet	  har	  ingen	  effekt	  på	  vilka	  studenter	  
som	  blir	  godkända.	  

En	  och	  annan	  student,	  som	  inte	  borde	  blivit	  
godkänd,	  blir	  det	  för	  aE	  systemet	  med	  HÅP	  finns.	  

Många	  studenter,	  som	  inte	  borde	  blivit	  godkända,	  
blir	  det	  för	  aE	  systemet	  med	  HÅP	  finns.	  

Vet	  ej	  

Vilken	  effekt	  anser	  du	  aE	  dagens	  finansieringssystem,	  med	  HÅS:ar	  och	  
HÅP:ar,	  har	  på	  vilka	  studenter	  som	  godkänns?	  
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Det är ovanligare att studenter underkänns på VFU-delen än på andra kurser.  
 

 
 
Men respondenterna tror inte att detta beror på att andelen resurser som utgår per 
helårsprestation är större för sådana kurser, utan att det beror på annat.  
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Mycket	  vanligare	  än	  på	  andra	  kurser	  

Vanligare	  än	  på	  andra	  kurser	  

Lika	  vanligt	  som	  på	  andra	  kurser	  

Ovanligare	  än	  på	  andra	  kurser	  

Mycket	  ovanligare	  än	  på	  andra	  kurser	  

Vet	  ej	  

Genom	  VFU:n	  prövas	  bland	  annat	  studentens	  lämplighet	  
som	  lärare.	  Hur	  vanligt	  är	  det	  aE	  ni	  underkänner	  en	  

student	  inom	  VFU?	  
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Ja,	  stor	  påverkan	  

Ja,	  viss	  påverkan	  

Nej,	  ingen	  påverkan	  

Vet	  ej	  

Andelen	  av	  ersäEningsbeloppet	  som	  utgår	  genom	  HÅP	  för	  VFU	  är	  mycket	  
större	  än	  för	  andra	  kurser.	  Tror	  du	  aE	  det	  har	  någon	  påverkan	  på	  hur	  oba	  

studenterna	  blir	  underkända	  på	  just	  dessa	  delar?	  
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De tror inte heller att en förändring av relationen mellan hur mycket som kommer 
högskolan till del genom helårstudentersättningen respektive helårsprestations-
ersättningen skulle påverka hur stor andel som skulle bli underkända. 
 

 
 
Även när det gäller VFU finns det ett antal fritextkommentarer: 

• Huvudorsaken till att färre får U på VFU beror på att det sker en utsortering av 
de studenter som inte klarar VFU i början av utbildningen. Det finns endast ett 
omtentamenstillfälle per kurs, studenter avråds, eller omprövar sitt yrkesval. Det 
är inte kopplat till resursfördelningssystemet. 

• En mycket central del i en välfungerande VFU är att de som har uppdrag som 
lokal lärarutbildare/handledare ges goda villkor av skolhuvudmannen. Här finns 
också en resursfråga av vikt som inte kontrolleras av akademin. Även detta 
område bör lyftas i sammanhanget. Vikten av att alla skolhuvudmän 
(kommunala och fristående) skapar goda villkor för de som arbetar med 
lärarutbildning. 

• Den examinerande läraren märker inte av hur godkännandegraden påverkar 
ekonomin. Ser inte heller spår av påtryckningar från andra på examinatorer när 
det gäller relationen mellan genomströmning och ekonomi. 

• Ekonomisystemet med HST och HPR behöver bytas ut men av andra skäl än att 
det skulle leda till att lärare godkänner uppgifter som borde underkännas. Sådana 
risker finns i alla system, men har mer med individ än med ersättningssystem att 
göra. Inga lärare har trycket på sig att godkänna för ekonomins skull. Den 
direkta kopplingen till ekonomiansvar har man inte som lärare.  

• Färre underkända inom VFU handlar snarare om VFU-handledare ute i 
skolorna ser det som problematiskt att vara medbedömare och underkänna 
studenter de arbetat nära med, här behövs mer stöd och mer utbildning för att 
de ska känna sig bekväma i rollen. 
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Fler	  skulle	  bli	  underkända	  än	  idag	  

Lika	  många	  skulle	  bli	  underkända	  som	  idag	  

Färre	  skulle	  bli	  underkända	  än	  idag	  

Vet	  ej	  

Vad	  tror	  du	  skulle	  hända	  om	  ersäEningsbeloppet	  för	  
VFU	  och	  undervisningsområdet	  7ll	  en	  mindre	  andel	  

utgick	  genom	  HÅP?	  
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Den bild som lärarutbildarföreträdarna ger är att det inte är systemet med uppdelning av 
finansieringen i prestationsresurs och fast resurs som är problemet, utan att det handlar 
om andra saker.  
 
Det handlar till stor del om att resurserna generellt är för små, men också om relationen 
mellan handledare/lokal lärarutbildare och lärarutbildningen i övrigt. 
 
 

Om undersökningen 
Undersökningen är en webbenkät som skickades till de 62 ledamöterna i 
lärarutbildningskonventet som företräder de 28 högskolor där lärarutbildning bedrivs. 
Av dessa har 30 ledamöter svarat, representerandes 23 högskolor, svarat.  
 
Företrädare för en klar majoritet av högskolorna har alltså svarat, vilket gör att den bild 
som framkommer sannolikt överensstämmer med den bild som finns generellt.  
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Ökade resurser för ökad kvalitet 
 
  
Lärarutbildningen och dess relation till högskolans finansieringssystem är problematisk. 
Med dagens system där stora andelar av resurserna kommer från den 
prestationsbaserade delen av finansieringssystemet finns det en risk att studenter 
godkänns även om de inte har de kunskaper som förväntats.  
 
Det största problemet är dock att utbildningen är underfinansierad. Vår undersökning 
visar att respondenterna anser att dagens resursnivåer är svåra att förena med en 
högkvalitativ utbildning. Slutsatsen kan inte vara någon annan än att lärarutbildningen 
behöver mer resurser för att bättre kunna förbereda studenterna för sin framtida 
lärarbana. 
 
 


