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Restaurering av ”Skolstaden Strängnäs”  
Ett lokalt initiativ för att höja lärares ämneskompetens och stärka samverkan över 

skolgränser 

Docent Ida Lidegran 

Forskningsgruppen för utbildnings- och kulturssociologi (SEC), Uppsala universitet 

Nya initiativ för utveckling av skola och undervisning 

Få kan ha undgått den stora utmaningen svensk skola står inför när stora mängder lärare 

saknas i skolan. När det projekt som här studeras initierades var prognosen att 70 000 lärare 

skulle fattas skolan år 2019.1 Siffran är ohyggligt stor och även om alla lärarstuderande tar 

examen och alla efter sin lärarexamen stannar kvar i yrket är det inte möjligt att täcka det 

behov av lärare som svensk skola har i framtiden. Då vi vet att lärarutbildningar har svårt att 

fylla sina utbildningsplatser, att långt ifrån alla som börjar en lärarutbildning avslutar den och 

att många väljer andra yrkesbanor efter avslutad lärarexamen blir utmaningen än större.  

Resultaten från de studier som genomförts sedan 1990-talet inom Forskningsgruppen för 

utbildnings- och kultursociolog (SEC) av lärarutbildningarna och lärarkårerna kan 

sammanfattas på följande vis: Lärarutbildningen har tappat i attraktionskraft sedan 1970-talet 

och utveckling har accentuerats från och med 1990-talet och framåt. Lärarbarnen blir inte 

längre lärare i samma utsträckning som tidigare, vilket är ett starkt uttryck för att läraryrket 

men också lärarutbildningen inte ses som ett alternativ i familjer där man tidigare gjort dessa 

investeringar. De meritokratiska tillgångarna hos de studenter som söker till lärarutbildningen 

har också sjunkit över tid. Studenter på lärarutbildningarna har idag betydligt lägre betyg med 

sig från sina gymnasieutbildningar än vad som var fallet för 30 eller 40 år sedan. Kort sagt: 

lärarutbildningarna har sjunkit i status och de intar en dominerad position i högskolefältet 

(långt från utbildningar som läkarutbildningen, psykologutbildningen, juristutbildningens eller 

Handelshögskolan exempelvis dit studenter med högsta betyg söker sig).2  

I en kontext som denna är alla initiativ för att råda bot på den akuta situationen intressanta att 

följa och dra lärdomar av. Ett sådant initiativ startade i Strängnäs hösten 2018.  

Utifrån en konkret idé om lärarfortbildning med spetskompetens inom aktuella 

utbildningsvetenskapliga områden byggdes LÄS-projektet (Lärarfortbildning genom 

Ämnesmässig Samverkan) upp. Projektet blev en plattform för individer med en rad olika 

visioner om samverkan mellan lärare och olika huvudmän, och en stark målbild om 

nödvändigheten av att utveckla en ny form av lärarutbildning i samarbete med ett drivet lokalt 

sammanhang. Ambitionen var hög och energin stark hos många inblandade. Jag följde LÄS-

projektets första år som var startskottet på den längre resan, att restaurera skolstaden 

Strängnäs.  

                                                           
1 SCB, Trender och prognoser 2017.  
2 Den senaste lärar- och lärarutbildningsstudien inom SEC står Emil Bertilsson för i sin avhandling Skollärare. 

Rekrytering till utbildning och yrke 1977–2009, 2014, Uppsala universitet, Uppsala.  
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Övergripande frågor 

Den första övergripande frågan jag ställt när jag sorterat bland alla de intryck och 

beskrivningar som jag fått med mig från inblandade aktörer är: Hur ska LÄS-projektet förstås 

i en större kontext av undervisning, utbildning och lärarutbildning nationellt och lokalt? Detta 

leder över till frågan: Varför sker initiativet i Strängnäs? Med andra ord förstås det 

pedagogiska och kompetensutvecklande projektet LÄS utifrån de förutsättningar och villkor 

som krävs för att en ny typ av lärarfortbildning och nya samarbetsformer inom skolväsendet 

ska ta form och etablera sig. Därmed ger svaret på frågan, varför i Strängnäs? viktiga insikter 

i de förutsättningar som krävs för att initiativ av detta slag ska ha möjlighet att gro. Genom 

intervjuer med olika inblandade aktörer och deltagare i LÄS-projektets olika ledningsmöten 

och undervisning under perioden hösten 2018 och våren 2019 har jag samlat underlag till 

denna studie som ska ses som en analys av och reflektion över de lokala villkor ett initiativ för 

utveckling av skola och undervisning kräver. En tredje övergripande fråga rör förhållandet 

mellan visioner, mål och föresatser och utfall, resultat och effekter. Här är jag intresserad av 

att förstå hur de målsättningar som satts upp implementerats och kommit till utryck i konkreta 

satsningar. Följdfrågor här blir om vi kan se att de satsningar som görs motsvarar de mål som 

sätts. Om inte, hur kan diskrepansen förklaras? 

Jag har endast varit med i starten, det vill säga i formulerandet och iscensättandet av 

utgångspunkterna för projektet och vart vägarna därefter lett fångas inte i denna rapport.  

Bakgrunden till LÄS-projektet 

Strängnäs som skolstad vilar på gamla anor med bland annat Sveriges näst äldsta gymnasium. 

Detta i kombination med att det är en stiftsstad gör att det finns en tradition av att värna 

utbildning och bildning. Strängnäs är även en klassisk regementsstad med pampiga 

sekelskiftsvillor och ett naturskönt läge vid Mälaren med goda kommunikationer till 

Stockholm och Uppsala. Sammantaget finns det mycket resurser av olika slag i staden. 

Ett första steg i något som kan ses som ett försök att bygga vidare på denna tradition och dra 

nytta av de resurser som finns koncentrerade i staden för att hantera de problem med brist på 

lärare som skisserats inledningsvis är den lärarfortbildningssatsning som startades under 

hösten 2018. Satsningen började med att ledningen för den fristående stiftelsedrivna 

Europaskolan i Strängnäs tog initiativet till att organisera en flerårig kompetensutveckling 

riktad till gymnasieskolorna i hela kommunen. Satsningen hade förankrats politiskt över 

partipolitiska gränser och var också ett samarbeta över olika ägarformer, både de fristående 

och de kommunala skolorna ingick i satsningen. Andra intressenter inom kommunen, framför 

allt näringsliv och kyrka, bjöds in till samtal och det utvecklades snabbt till ett kraftfullt stöd 

för att arbeta för att Strängnäs skulle återta sin position som en bildningsstad. Det fanns en 

dubbel riktning i satsningen. Dels ville man stärka lärarna och lärarprofessionens status 

internt, dels ville man åter sätta Strängnäs som skolstad på den nationella kartan. Det 

arrangerades ett symposium i augusti 2018 där olika företrädare i kommunen hade bjudits in 

för en publik diskussion om LÄS och ”möjligheterna att utveckla en kvalificerad 

lärarutbildning underifrån i en kommun” (se program, bild 1 nedan). Symposiet var mycket 

välbesökt och det rådde en stämning av att detta var en viktig händelse för Strängnäs och att 

olika aktörer stöttade projektet och initiativtagarna. 
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Initiativtagarna och de drivande av LÄS inledningsvis var Per-Olof Berg (professor och 

tidigare chef för marknadsföringssektionen, Stockholm University School of Business), 

Håkan Plith (affärsutvecklare med erfarenhet i läromedelsförlagsbranschen) och Thomas 

Axelsson (gymnasiechef, Stiftelsen Europaskolan) samt Tony Lööw (utbildningschef i 

Strängnäs). Per-Olof Berg och Håkan Plith kom senare att ansvara för den första omgången av 

lärarfortbildningen LÄS. Energinivån var hög och engagemanget starkt hos initiativtagarna. 

Det rådde en känsla av nybyggaranda i detta inledande skede. 

Den vidare projektgruppen för LÄS som formerades och som kom att kallas ”Strategigrupp” 

bestod av de fyra ovan nämna initiativtagarna och av Johan Larsson, Guje Sevón, Peter 

Lundberg, Lars Göthlin, Fredrik Lundgren, Martina Gustavsson och Anna Zachrisson.3 

Elisabet Nihlfors (professor i pedagogik och dekan vid Uppsala universitet) kom att 

involveras i utvecklandet av LÄS och fungerade som ett bollplank till projektgruppen.  

Bild 1–3: Program till Symposium om lärarfortbildning genom ämnesmässig samverkan (LÄS), 

broschyr om LÄS-projektet och reklam för projektet vid tågstationen i Strängnäs. 

 

Som ovan nämnts är Strängnäs som ort intressant genom dess historia av att vara en 

utbildnings- och bildningsstad men betydelsen av stadens storlek och geografiska placering är 

också värd att lyfta fram. Skapar den typ av avgränsat lokalt sammanhang som Strängnäs kan 

erbjuda förutsättningarna för att nya former av samarbeten och kompetensutveckling blir 

möjliga? Här finns en tillräcklig ansamling med resurser av olika slag samtidigt som 

människorna känner varandra och har sociala nätverk som överlappar vilket underlättar 

iscensättningen av samverkan på olika nivåer och områden. Därtill ligger staden tillräckligt 

nära större sammanhang som Stockholm och Uppsala, vilket kan vara viktigt när det 

akademiska inslaget ska stärkas.  

Det i denna studie studerade initiativet i Strängnäs, som syftar till att stärka Strängnäs roll 

som en stark skol- och bildningsstad, väcker många intressanta utbildningssociologiska 

frågor. Nedan fångas dessa frågor i relation till tre teman: 1) om inrättandet och etableringen 

                                                           
3 https://www.larfortstr.se/projektgrupp/ 

https://www.larfortstr.se/projektgrupp/
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av den nya formen av lärarfortbildning, 2) om planerna för en ny lärarutbildning och 3) om 

skolornas intensifierade samarbete över olika skolformer och ägarförhållanden.  

Inrättande och etableringen av en ny form av lärarfortbildning  

Lärarfortbildningssatsningen kom att kallas LÄS-projektet (Lärarfortbildning genom 

Ämnesmässig Samverkan) och utvecklades till en flerårig satsning. Det var också en selektiv 

satsning i den bemärkelsen att ett urvalsförfarande ägde rum där lärare från alla högstadie- 

och gymnasieskolor fick anmäla sitt intresse för deltagande i LÄS. Ungeför 25 ämneslärare 

inom naturvetenskap och matematik, samhällsorienterande ämnen samt språkområdena valdes 

ut och startade det första kompetensutvecklingsprogrammet hösten 2018 och som sträckte sig 

över ett år (hösten 2018 till våren 2019). Två ingångar strukturerade insamlingen av empiriskt 

underlag för studien. Den första ingången handlar om tankarna bakom satsningen på LÄS-

projektet och hur dessa kan förstås i det lokala sammanhanget av Strängnäs historia, dess 

skolor och projektets initiativtagare samt utifrån en nationell kontext med svårigheten att 

rekrytera studenter till lärarutbildningarna och till läraryrket, samt etablering av 

valfrihetsreformer inom utbildningssektorn. Den andra ingången fångar de deltagande 

lärarnas erfarenheter av LÄS och hur dessa kan förstås i relation till förväntningar och 

lärarnas förutsättningar för deltagande.  

Studiens empiriska underlag består framförallt av intervjuer, informationsunderlag som 

trycksaker och webbmaterial och iakttagelser under skilda arrangemang och delar av 

projektet. Jag intervjuade tre av de drivande personerna bakom projektet och deltagande lärare 

i LÄS.4 Jag deltog även i olika styrgruppssammanhang, i LÄS-träffar och samlade på mig 

material som LÄS-projektet producerade i form av informationsbroschyrer, utvärderingar och 

undervisningsmaterial för att kunna ta del av och följa diskussionerna längs vägen. I 

intervjuerna med de drivande aktörerna fokuserades att förstå agendan hos initiativtagarna och 

vilka typer av resurser i form av egen utbildnings- och yrkesbana och sociala nätverk de 

innehade. Intervjuerna med deltagande lärare handlade om deras egen utbildnings- och 

yrkesbana, förväntningar på LÄS, erfarenheter av LÄS och hur det egna arbetet på skolorna 

gestaltade sig under fortbildningen och hur de såg på framtiden efter LÄS. Genom 

observationerna under lärarfortbildningen fångades innehållet som deltagarna erbjöds och hur 

det togs emot. De två olika ingångarna kopplas alltså samman med de två huvudsakliga 

aktörerna, initiativtagare och de deltagande lärarna.  

LÄS-föreläsningstablå - en manifestation av intellektuellt kapital 

På Europaskolans webbsida presenterade LÄS-projektet på följande sätt:  

Att återuppbygga Strängnäs kommun som en skolstad, det är slutmålet för LÄS-projektet. Det är ett 

fortbildningsprojekt för lärare i Strängnäs, som pågått sedan hösten 2018. Inte mindre än 17 professorer (!) 

medverkar i detta projekt, som har flera syften. Dels handlar det om att stärka lärarnas ämnesmässiga och 

relationsmässiga kompetens. Dels ska fortbildningen bli en plattform för mer intensivt samarbete mellan stadens 

friskolor och kommunala skolor.5 

                                                           
4 Intervjuer gjordes med Per-Olof Berg, Håkan Plith, Thomas Axelsson, Martina Gustavsson och Anna 

Zachrisson och med de deltagande lärarna.  
5 https://www.europaskolan.se/strangnas/las-projektet-ett-unikt-projekt-for-fortbildning-av-larare-i-strangnas/ 

https://www.europaskolan.se/strangnas/las-projektet-ett-unikt-projekt-for-fortbildning-av-larare-i-strangnas/
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För de lärare som blev utvalda att följa LÄS väntade alltså ett professorstungt 

föreläsningsprogram. De fick under fortbildningen möta välrenommerade forskare och 

programmet var imponerande och flera av de anlitade föreläsarna var aktiva på en nationell 

medial arena inom sina respektive vetenskapliga områden. Under LÄS första omgång hösten 

2018 föreläste bland annat Peter Gärdenfors (professor i kognitionsvetenskap, Lunds 

universitet), Torkel Klingberg (professor i kognitiv neurovetenskap, Karolinska institutet), Ulf 

Danielsson (professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet), Sverker Sörlin (professor i 

miljöhistoria, Kungliga tekniska högskolan) och Jonas Jonsson (biskop emeritus i Strängnäs).  

Att få ihop ett fortbildningsprogram där föreläsare med den intellektuella tyngd som de ovan 

nämnda föreläsarna är exempel på, bör förstås som villkorat av att projektgruppen själva 

förfogar över ett stort mått av socialt, intellektuellt och kulturellt kapital som kan mobiliseras 

för att uppnå syftet.  

Föreläsningarna öppnades på kvällstid upp för allmänheten i Strängnäs. Bilderna nedan visar 

hur föreläsningarna paketerades för allmänheten. Flera av föreläsarna återkom när LÄS 

genomfördes en andra omgång under våren 2019. Den bakomliggande tanken med att erbjuda 

allmänheten i Strängnäs möjligheten att lyssna på föreläsarna var att få hela Strängnäs med på 

tåget i rehabiliteringen av bildningsstaden Strängnäs och inkludera olika delar av samhället i 

arbetet.  

Bild 4–7: Europaskolans presentationer av några av föreläsningarna för allmänheten i Strängnäs.6  

  

Ämnet i fokus  

I presentationsmaterialet till LÄS lyfts syftet med projektet fram på följande vis: 

Syftet är tvåfaldigt och innebär att inom ramen för det övergripande målet att göra Strängnäs till en skolstad dels 

stärka lärarnas ämnesmässiga och relationsmässiga kompetens, dels att använda denna fortbildning som 

plattform för ett intensifierat samarbete mellan stadens friskolor och kommunala skolor.  

Ingressen i broschyren pekar också ut den kontext som projektet skrivs in i där det hänvisas 

till den aktuella skoldebatten och ”lärarnas betydelse för förbättringen av den svenska skolan” 

lyfts fram. Lärarnas professionella utveckling ses som en nyckel i förbättringen i svensk skola 

                                                           
6 Bilderna är hämtade från Europaskolans webb: https://www.europaskolan.se/strangnas/fortbildningsprojekt-

for-larare/ 

https://www.europaskolan.se/strangnas/fortbildningsprojekt-for-larare/
https://www.europaskolan.se/strangnas/fortbildningsprojekt-for-larare/


6 

och behovet av ”kvalitetsinriktad fortbildning” sätts i relation till den debatt som varit om 

”brister i den grundläggande lärarutbildningen”. Vidare går att läsa: 

Projektet [LÄS] ska ses som ett första steg i en process där slutmålet är att återuppbygga Strängnäs kommun som 

en Skolstad i 4-Mälarstadsområdet genom en utökad samverkan mellan skolorna i kommunen, både 

ämnesmässigt (vertikal samverkan) och mellan skolor oavsett huvudman (horisontell samverkan). Långsiktigt 

syftar projektet till att i Strängnäs bygga upp en kvalificerad lärarutbildning på högskolenivå med stöd av 

ledande universitets- och högskolemiljöer i regionen.7 

Betoningen på lärares ämneskunskaper och den genom LÄS förstärkning av inte bara sina 

kompetenser i ämnet utan även av sin ämnesidentitet som lärare erbjuds måste förstås i ljuset 

av en lärarutbildning och en skolvardag som kommit att präglas alltmer av allmänna 

didaktiska moment och mindre av ämnesdidaktik.  

De olika temablocken som strukturerade LÄS-undervisningen benämndes profession och 

kognitiva processer, ämnesbevakning, informationssökning och källkritik samt ämnesdidaktik. 

Innehållet i föreläsningsserien som deltagande lärare fick sig till dels syftade till att stärka 

lärares ämneskompetens. Fokus på ämnet var som sagt återkommande i olika 

presentationsmaterial. I ett annat informationsblad går att läsa:  

Utvecklad ämneskompetens [rubrik]. En avancerad kurs för gymnasie- och högstadielärare som vill utveckla sin 

ämneskompetens och skapa en studieinriktad närmiljö för sina elever. Det höjs idag många röster om behovet att 

stärka lärarnas ämnesmässiga auktoritet för att åstadkomma lugn och ro i klassrummet och skapa 

studiemotiverade elever. Denna kurs tar sikte på att utveckla lärarnas förmåga att innehållsmässigt strukturera 

och disponera sina kurser och lektioner på ett sådant sätt att det stärker lärarens professionella ”ägarskap” av det 

ämnesmässiga innehållet, ökar lärarens eget engagemang för området och ger eleverna ett ökat studieintresse.  

I projektmöten lyftes vikten av att stärka lärares ämneskompetens som ett botemedel på 

läraryrkets sjunkande attraktivitet och status. Men det handlade minst lika mycket om att 

lärare skulle få träffas i ämnesgrupper och stärka sin tillhörighet och sitt 

undervisningsengagemang utifrån sina undervisningsämnen. I beskrivningarna används 

formuleringar som ”lärarnas ämnesmässiga auktoritet”, ”avancerad kurs för gymnasie- och 

högstadielärare” och ”studiemotiverade elever” vilka samtliga signalerar en ambition av att 

erbjuda en avancerad kurs med fokus på ämnet. Det fanns en tilltro till att lärarauktoritet 

skapas genom ämnet.  

De olika momenten hade tvådagarspass och sammanlagt gav detta sex heldagar med 

undervisning. Deltagarna var schemalagda mellan klockan 9:00-16:30 med tre föreläsare per 

undervisningsdag. Deltagarna delades in i ämnesgrupper (vertikal samverkan, se ovan) så att 

lärare från olika skolor och stadier blandades (horisontell samverkan, se ovan). Mellan 

undervisningsträffarna förväntades de deltagande lärarna att arbeta med uppgifter 

tillsammans. Vikt lades här vid nya undervisningstekniker som redovisning i bloggar.  

Även undervisningsupplägget uppvisade att detta var en fortbildningskurs som ville 

kvalificera sig som en avancerad kurs med späckade kursdagar i kombination men ansedda 

föreläsare. Längs vägen fick man justera det späckade schemat något eftersom deltagarna 

                                                           
7 Broschyr ”LÄS-projektet. Lärarfortbildning genom ämnesmässig samverkan”, sid. 1. 
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ansåg sig behöva mer tid till att diskutera och bearbeta innehållet som presenterades i de olika 

föreläsningarna. 

I början av LÄS-projektet fanns (som bild 1 ovan visar och som även intervjuer med 

initiativtagarna till LÄS vittnar om) i siktet att sjösätta en ny lärarutbildning i Strängnäs. I de 

texter som producerades om LÄS och i intervjuer med initiativtagarna framgår att LÄS-

projektet kan ses som en insats i striden om vad lärarutbildningen ska vara och i 

förlängningen vad en lärare bör ha för kompetenser.  

Möten över ”skolformer” i ett diversifierat utbildningslandskap 

Syftet med LÄS var även ”att använda denna fortbildning som plattform för ett intensifierat 

samarbete mellan stadens friskolor och kommunala skolor”. Dessa nya former av samarbeten 

kan sättas i relation till ett alltmer diversifierat utbildningslandskap som numer brukar 

benämnas skolmarknad.8 I ett mer komplext system krävs nya samarbeten för att få kontroll 

på och en översikt av verksamheten. Ett av de underliggande antagandena till dessa nya 

samarbeten i Strängnäs var att lärares ämnesidentitet bör spela en central roll. Att det är ens 

disciplintillhörighet som kan vara nyckeln till ökad samverkan mellan kollegor och skolor av 

olika slag och att genom att stärka ämnestillhörigheten skapas förutsättningar för en mer 

autonom lärarprofession. Det fanns tidigt en tanke om att ämnesgrupper skulle 

institutionaliseras under projektets gång och att detta innebar att traditionella former för 

samarbeten som oftast sker inom ramen för en specifik skola framgent skulle luckras upp och 

att samarbetena snarare blev skolöverskridande där ämnet var navet som höll samman 

kompetensutvecklingen och samarbetena. LÄS-projektet visar på denna ambition att förskjuta 

samarbetet från specifika skolor till ämnesgrupper som överskrider skolnivån. Denna 

omorientering av samarbeten krävde nya typer av organisatoriska lösningar som visade sig 

inte vara helt lätta att få på plats från start. 

I Strängnäs kommun är de fristående skolorna många och utgör en stor andel sett till antalet 

skolor. Grundskolan består av sju kommunala skolor och sex fristående skolor och gymnasiet 

av en kommunal skola (Thomasgymnasiet) och en fristående skola (Europaskolan).9 Denna 

till antalet skolor jämna fördelning mellan den kommunala och fristående sektorn, både i 

grund- och gymnasieskolan, visar på ett specifikt utbildningssammanhang där skolformerna 

varierar på ett sätt som skiljer sig från de flesta andra kommuner där antalet kommunala 

skolor vanligen utgör en majoritet till antalet. Ägandeformerna hos den fristående delen 

varierade men utgjordes i Strängnäs inte av vinstdrivande koncerner, vilket i intervjuer med 

lärare och drivande aktörer inom LÄS var viktigt att framhålla. Trots det kvarstår faktum att 

huvudmännen är många vilket försvårade samordnad styrning och samarbeten mellan skolor. 

Det är utifrån denna lokala förutsättning som behovet av en ”plattform för ett intensifierat 

samarbete mellan stadens friskolor och kommunala skolor” bör förstås.  

En av de drivande skolorna i LÄS var vid starten Europaskolans gymnasium. Europaskolans 

centrala position i Strängnäs utbildningslandskap är viktig för att begripliggöra den tyngd 

                                                           
8 Håkan Forsberg visar i sin avhandling hur gymnasieskolmarknaden växer fram i Stockholm och erbjuder 

förklaringar till hur vi kan förstå denna utveckling. Se Kampen om eleverna. Gymnasiefältet och skolmarknadens 

framväxt i Stockholm, 1987–2011, 2015, Uppsala universitet, Uppsala. 
9 https://www.strangnas.se/utbildning-och-barnomsorg 

https://www.strangnas.se/utbildning-och-barnomsorg
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LÄS gavs i kommunen. Europaskolan är en stiftelse som drivs i bolagsform med en styrelse 

som huvudman. På skolans webb går att läsa att stiftelsen Europaskolan bildades år 1993 och 

att skolan startades året därpå med målet att ”skapa ett europeiskt kvalitetsgymnasium, där 

studiemotiverade elever från hela landet utbildas för att bli kompetenta yrkesutövare och 

ansvarstagande medborgare”.10 Stiftelsen Europaskolans styrelse består år 2021 av följande 

personer, i parentes den titulering som finns bredvid personerna på webben: Ordförande 

Anders Milton (läkare), 1:a vice ordförande Henrik Landerholm (ambassadör), 2:a vice 

ordförande Per-Olof Berg (professor, chef för marknadsföringssektionen, Stockholm 

University School of Business), ledamot Håkan Plith (affärsutvecklare), ledamot Dan 

Brändström (professor), ledamot Helena Hallgarn (jur.kand. och civilekonom samt grundare 

av tjänsten VQ Legal), ledamot Niklas Zandelin (entreprenör och verkställande direktör), 

ledamot Elisabet Nihlfors (professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap vid Uppsala 

universitet), ledamot Ulrika Årehed Kågström (generalsekreterare Cancerfonden), ledamot 

Birgitta Ed (entreprenör, prästkandidat Strängnäs Stift) och ledamot Johan H Larson 

(direktör). Inspektor för Europaskolan är rektorn vid Uppsala universitet (professor Eva 

Åkesson).  

Initiativtagarna och de som drev LÄS under den första omgången, Per-Olof Berg och Håkan 

Plith var alltså båda invalda i stiftelsen Europaskolans styrelse. Även skolans rektor Thomas 

Axelsson (initiativtagare och som ingick i LÄS styrgrupp) var väldigt viktig för arbetet med 

förverkligandet av idéerna bakom LÄS. De tillgångar Europaskolan innehar genom bland 

annat sin sammansättning av styrelse ger för handen en position i Strängnäs utifrån vilken 

man har mandat att driva projekt av det slag LÄS vid starten hade ambitionen av att vara, det 

vill säga ett projekt som hade som ett av sina mål att luckra upp de begränsningar i 

samarbeten mellan skolor och skolformer som blivit en konsekvens av ett alltmer diversifierat 

utbildningslandskap. I samtal med lärare, politiker, tjänstemän och inte minst de som var 

drivande i LÄS framkom att det fanns stora skillnader mellan skolorna sett till 

elevrekryteringen och skolorna brottades med delvis helt olika problem där somliga hade 

svårt att få elever och andra skolor var väldigt eftertraktade. Detta påverkade hur man såg på 

sin lärarroll och uppgift som lärare, vilket i sin tur hade påverkat samarbetsklimatet mellan 

skolorna. Det fanns även en aspekt av ekonomiska fördelningar mellan skolor som hade en 

historia av att ha skapat spänningar mellan skolor och skolformer, vilket var något som LÄS-

projektet ville överkomma. 

Deltagarnas erfarenheter av LÄS 

Utgångspunkten var att LÄS skulle genomföras på deltid (20%) mellan september och april 

under ett läsår. Den första kursen startade i september 2018 och avslutades i april 2019. 

Undervisningdagarna som lärarna fick sig till buds var som beskrivits ovan intensiva och 

innehöll flera föreläsningar. I undervisningssalen var lärarna placerade i ämnesgrupper. När 

det inbjöds till diskussioner i smågrupper var det i ämnesgrupper som dessa framför allt hölls. 

Med detta följde att lärare från olika skolor och delvis mellan olika stadier (ämneslärare för 

                                                           
10 https://www.europaskolan.se/stiftelsen-europaskolan/ 

https://www.europaskolan.se/stiftelsen-europaskolan/
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högre årskurser inom grundskolan och ämneslärare i gymnasiet) blev den grundläggande 

enheten för innehållsdiskussioner och erfarenhetsutbyten. 

I intervjuer med de lärare från olika skolor och ämnen som deltog i LÄS-projektet under 

hösten 2018 och våren 2019 framkom att lärarna var mycket positiva till fortbildningen men 

att det också fanns vissa farhågor och problem med upplägget. Nedan sätts både det som 

uppskattades och de problem man såg i relation till dels LÄS och dels den lokala 

utbildningskontexten i Strängnäs. 

Själva innehållet och undervisningen i LÄS var man överlag väldigt nöjd med och flera av 

föreläsningarna framhölls som mycket intressanta och relevanta. Likaså uppskattades 

diskussionerna i ämnesgrupperna och här lyftes särskilt möjligheten att träffas över skolor 

fram som väldigt positivt och givande. Lärarna återkom i olika sammanhang till att de inte 

träffade varandra över skolgränserna och att få möjlighet att utifrån sitt ämne utbyta 

erfarenheter mellan skolverksamheterna såg man som en stor poäng med LÄS. Lärare 

berättade att de sociala skillnaderna mellan skolorna i Strängnäs var stora och att detta hade 

påverkat relationerna mellan skolornas lärare och gav därmed en samstämmig bild med 

initiativtagarnas. Samtidigt ledde projektet till att lärarna trots att de kom från skolor som 

kämpade med helt olika problem insåg att de hade många gemensamma beröringspunkter. 

Även projektuppläggets fokus på ämnet var man positivt inställd till och här fanns en önskan 

om en mer fast struktur där lärare fick arbeta med exempelvis progressionen inom ämnet över 

årskurserna. Dessutom kom andra områden som betyg och bedömning kom upp som exempel 

på verksamheter som lärarna ansåg att de hade behov av att diskuteras över ålders- och 

skolgränser. Överlag menade man att föreläsningarna var tankeväckande och inspirerande.  

Det fanns dock en svår balansgång mellan alltför ämnesspecifikt och alltför generellt innehåll 

i föreläsningarna. Det uttrycktes av deltagarna som en önskan om mer fokus på just 

ämnesdidaktik samtidigt som man konstaterade att även om innehållet var kopplat till 

språkdidaktik kunde slutsatser dras som även gällde för matematikundervisningen och så 

vidare. Denna spänning som fanns inbyggd i föreläsningsserien mellan det specifika 

ämnesinnehållet och mer generella lärarkompetenser vållade inte några större problem för de 

deltagande lärarna. De ”översatte” innehållet till sitt ämne och såg ofta intressanta paralleller 

mellan ämnena. Indelningen i ämnesgrupper verkade underlätta denna ”översättning”.  

Erfarenheten av uppgifterna som deltagarna hade längs vägen var blandade och inte fullt lika 

positiv. Lärarna skulle i ämnesgrupperna bland annat blogga utifrån undervisningsinnehållet. 

Det fanns en ambition från projektledarna för LÄS att bloggarna i slutändan skulle kunna leda 

fram till intressanta mediala debattinlägg på temat lärare, skola och undervisning. Och att 

detta skulle leda till större engagemang för läraryrket lokalt. För lärarna var uppgifterna lite 

oklara och framför allt låg det i potten att man inte riktigt visste vad värdet av LÄS var i 

relation till sin yrkesposition. LÄS gav varken högskolepoäng eller självklar utdelning i 

lönekuvertet eller på andra vis för karriären vilket innebar att insatsen längs vägen var 

tvungen att vägas mot att avstå en lektionsförberedelse, ett föräldrasamtal och så vidare. Det 

vill säga att här fanns ett glapp mellan de högt ställda ambitionerna inom LÄS och den 

verklighet som lärarna befann sig i. Flera lärare vittnade om att de inte visste om de fick 

någon tid i sin tjänst för LÄS och det förekom att man inte hade vikarie i sina klasser under de 
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dagar man deltog i LÄS utan att det förväntades av lärarna att de planerade och såg till att 

undervisningen rullade på de dagar man var på fortbildning. På vissa skolor var situationen 

svår och det var mycket personal som var sjukskriven vilket satte lärarna i ett moraliskt 

dilemma: Ägna tid åt LÄS eller hjälpa till med att lösa den dagliga akuta verksamheten på 

skolan?  

Den ceremoniella examinationen som lärarna hade i slutet av LÄS visade på den ambition 

som genomsyrade projektet. Examinationen genomfördes i en pampig sal med klädkod och 

inbjuden publik. Lärarna redovisade en gruppuppgift i sina ämnesgrupper och fick diplom 

framme på ett podium. Diplomen delades ut av Uppsala universitets dekan.  

Bild 8–9: Examensdag med redovisningar och diplomutdelning.11 

 

Examinationen genomsyrades av en högtidlig stämning. Samtidigt var inte de institutionella 

ramarna på plats gällande vad fortbildningen skulle leda till. Syftena var ganska abstrakta för 

deltagarna. Målet att göra skolan bättre var förstås begripligt men vilka förutsättningar skulle 

de få för detta när de återgick till sina skolor och sin ordinarie verksamhet. På flera skolor var 

rektorerna inte involverade eller ens särskilt informerade om vad LÄS innebar. Utöver att det 

kunde vara svårt att lämna den dagliga skolverksamheten för fortbildningstillfällena fanns en 

utbredd skepsis till hur deras nyvunna kunskap skulle komma att tillvaratas på de olika 

skolorna. Här varierade det stort mellan skolorna gällnade skolledningens engagemang i LÄS. 

Det övergripande intrycket var att det inte fanns en plan för hur ämnesgrupperna skulle 

institutionaliseras eller om och i så fall hur LÄS-erfarenheterna skulle kunna operationaliseras 

och ge avtryck på de olika skolorna, i undervisningen och i den individuella karriären. 

Siktet inställt på en elitlärarutbildning  

Även om LÄS var det stora skötebarnet i starten av restaureringen av Strängnäs som skolstad 

fanns fler och högre uppsatta konkreta mål under hösten 2018 och våren 2019. Ett sådant var 

etablerande av en ny lärarutbildning i Strängnäs.  

Aktörer på den nationella nivån genomförde olika aktiviteter för att återuppbygga läraryrkets 

och indirekt lärarutbildningens status. Lärarlyft och nya karriärvägar skapades, insatser som 

ännu inte tycks ha gett särskilt stort avtryck i rekryteringen till lärarutbildningen som på flera 

                                                           
11 Bild 8 är hämtad från Europaskolans webb: https://www.europaskolan.se/strangnas/fortbildningsprojekt-for-

larare/ och kommunens webb https://www.strangnas.se/arkiv/nyheter/nyheter/2019-03-26-nu-har-de-forsta-las-

deltagarna-utexaminerats. Bild 9 är egentagen bild.  

https://www.europaskolan.se/strangnas/fortbildningsprojekt-for-larare/
https://www.europaskolan.se/strangnas/fortbildningsprojekt-for-larare/
https://www.strangnas.se/arkiv/nyheter/nyheter/2019-03-26-nu-har-de-forsta-las-deltagarna-utexaminerats
https://www.strangnas.se/arkiv/nyheter/nyheter/2019-03-26-nu-har-de-forsta-las-deltagarna-utexaminerats


11 

orter har svårt att fylla sina utbildningsplatser. I Strängnäs var LÄS ett försök att möta de 

utmaningar som framtidens skola står inför, att kunna anställa kvalificerade lärare. 

Tanken var att höja statusen och kvalitén på lärarutbildningen genom att fokusera på ämnet i 

större utsträckning, ställa höga antagningskrav, hålla en hög studietakt och erbjuda 

föreläsningar av de främsta skolforskarna i landet. Man hade ambitionen att korta tiden för 

ämneslärarutbildningen och man tänkte sig att det skulle vara ett krav att ha en 

masterutbildning i sitt ämne för att komma in på lärarutbildningen. Uppenbart är att siktet var 

inställt på att skapa en vad vi kan kalla elitlärarutbildning i bemärkelsen att kraven skulle öka 

både för att bli antagen och under själva utbildningen.  

Att inrätta en ny högskoleutbildning visade sig inte vara helt lätt och här stötte LÄS-projektet 

på patrull. Diskussioner inleddes med Uppsala universitet och efter en hel del överläggningar 

om hur ett samarbete skulle kunna utformas utvecklades ett första försök som kom att  kallas 

”KPU-s, en kompletterande pedagogisk utbildning med spets”. I presentationsmaterialet 

paketeras utbildning på följande vis: ”Bli legitimerad ämneslärare med ”spets” i skolstaden 

Strängnäs!”. Hur denna satsning föll ut faller utanför tiden jag följde projektet.  

Bild 10: Broschyr för KPU-s 

 

Konklusioner 

Inledningsvis ställdes frågan om varför LÄS-projektet sker i Strängnäs? Genomgången pekar 

mot ett antal pusselbitar som begripliggör initiativen bakom och starten av projektet hösten 

2018, pusselbitar som visar på viktiga ingångsvärden för att ett projekt av detta slag ska vara 

möjligt.  

För det första finns en historisk kontext av Strängnäs som en bildningsstad med en 

koncentration av kulturellt kapital (stiftsstad och lång historia som utbildningsort). Att 

restaurera stadens innehav av och sammankoppling med kulturellt kapital samlade aktörer 

från samhällets olika delar, fristående skolor, kommunala skolor, kyrkan, politiker och 

näringslivet. Det råder ingen tvekan om att det fanns en samlad kraft i Strängnäs vid 

tidpunkten för att åter sätta Strängnäs på kartan som en bildningsstad.  

För det andra var behovet av att få till en bättre kommunikation mellan de fristående och 

kommunala verksamheterna och en lättare styrning och samordning i stort. Strängnäs som 
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skolstad har en jämförelsevis stor andel fristående skolor och det fanns behov av en bättre och 

smidigare samordning mellan de olika verksamhetsformerna. De olika aktörerna verkade 

överens om att det fanns vinster med mer utbyten mellan skolorna. Denna aspekt bör förstås 

utifrån att de valfrihetsreformer som introducerades i början av 1990-talet i en stad som 

Strängnäs resulterat i ett förhållandevis komplext utbildningslandskap och att det över tid 

vuxit fram ett behov av att samlas kring gemensamma uppgifter.  

För det tredje råder det en strid om vad lärarutbildningen ska innehålla och vad lärares uppgift 

ska vara. Även detta bör förstås i en vidare, nationell kontext, där både läraryrket och 

lärarutbildning har tappat i status de senaste decennierna. Buden är många om vad detta beror 

på. Projektet LÄS kilar in sig i denna strid. Framhävandet av ämneskunskaper och vikten av 

att lärare hittar sin auktoritet genom gedigna ämneskunskaper i kombination med att höja 

studietakten (genom att korta utbildningstiden) och verka för att inträdeskravet till 

lärarutbildningen ska vara en masterutbildning visar hur LÄS-projektets större ambition var 

en vilja att vara en aktör på den nationella lärarutbildningsarenan. Det fanns en tilltro till att 

genom att fokusera på ämneskunskaper, skruva upp kraven, tempot och kvalitén kunde en 

elitlärarutbildningsnisch fyllas och Strängnäs kunde gå i bräschen för detta nationellt. De 

involverade i LÄS-projektet hade som en långsiktig målsättning en etablering av ett 

kompetenscentrum i Södermanland för utbildning och undervisning med en masterbaserad 

ämneslärarutbildning. Detta är en intressant ambition givet den utveckling som 

lärarutbildningen och läraryrket sett det senaste halvseklet. 

För det fjärde hade projektledarna för LÄS och den projektledargrupp de omgav sig med 

mycket egna resurser i form av högt uppsatta yrkespositioner och uppdrag som 

styrelseledamöter i Europaskolan exempelvis. Därtill kan läggas deras sociala nätverk som 

spände långt över den lokala kontexten och som underlättade när föreläsningsprogram skulle 

sättas samman. Den sociala förankringen de drivande hade var dock avgörande för att alla 

idéer skulle kunna operationaliseras. Slående var i vilket högt tempo broschyrer producerades, 

föreläsningsprogram med framstående talare anordnades, middagar med samhällets olika 

aktörer arrangerades och så vidare. Detta krävde en kontext som Strängnäs med initiativtagare 

och projektgrupp av det slag som LÄS innebar. Initiativtagarna till LÄS, Europaskolans 

position på gymnasiefältet lokalt men även nationellt, attraktionen hos platsen Strängnäs med 

dess historia som bildningsstad i kombination med ett inom akademin utbrett engagemang för 

skolfrågor och oro för den kommande lärarbristen skapade möjligheten att utveckla ett 

fortbildningsprogram av detta slag. 

 


