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Att anpassa pedagogiken till förändrad studentpopulation:  

Vad kan vi göra; och vad gör vi i praktiken? 
 

 

Fler studenter, sämre förkunskaper – en utmaning för universitetsläraren1 
ögre lärosäten i Sverige har gått från att vara elituniversitet till att bli massuniversitet. 

Detta blir givetvis alldeles uppenbart när ett längre tidsperspektiv anläggs: på 1950-

talet fanns omkring 12 000 studenter och 1 200 lärare på svenska högskolor. År 2009 

hade vi 400 000 studenter och 31 000 lärare (jämför Linder 2012). Men även i ett betydligt 

kortare tidsperspektiv blir framför allt den formidabla explosionen av antalet grundstudenter 

tydlig: jämfört med 1990-talets mitt har studentantalet ökat med mer än 100 procent (jämför 

Gustafsson et al 2010). Det finns indikationer på att en av förutsättningarna för den starka 

tillströmningen av studenter varit att flera utbildningar sänkt sina behörighetskrav för 

antagning (se t.ex. Dagens Nyheter 2009-09-01).
2
 Ur ett vidare samhällsperspektiv, såväl som 

för den enskilde universitetsläraren, väcker utvecklingen en central fråga till liv: hur kan vi 

säkra kvaliteten i utbildningen när studenterna blir allt fler?  

Frågan blir extra pregnant i ljuset av två parallella utvecklingslinjer. För det första har 

statsmakten inte låtit denna omfattande och snabba expansion matchas av mer resurser till 

universitet och högskolor. Exempelvis har lärarantalet och per capita-tilldelningen av pengar 

inte alls ökat lika snabbt som studentantalet (jämför Berggren 2012: 25; Hult 2000: 5). Allt 

annat lika torde detta försvåra utsikterna för att hålla uppe kvaliteten på utbildningarna.
3
 För 

det andra har explosionen av studenter i högre utbildning sammanfallit med en ytterst oroande 

trend inom svensk grund- och gymnasieskola: mycket tyder på att svenska elever presterar 

betydligt sämre idag jämfört med för bara 15–20 år sedan. I synnerhet gäller försämringarna 

kunskaper inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse (Skolverket 2009).
4
 

Utvecklingen väcker en misstanke om att någonting har hänt med förkunskaperna och 

motivationen hos den genomsnittlige studenten jämfört med för 15–20 år sedan. Flera 

undersökningar och ett antal debattinlägg stödjer en sådan misstanke. Bland annat visade en 

undersökning gjord av Skolverket år 2005 att över hälften av universitetslärarna ansåg att 

                                                           
1
 Tack till Björn Badersten för goda råd och tips, samt till Mikael Persson, Erika Isaksson och Per Janson för 

noggranna genomläsningar som lyft texten. 
2
 För ytterligare datapunkter som pekar i denna riktning, se Sveriges Radio 2011-12-10 (om sänkta 

antagningskrav till läkarutbildningen) och Svenska Dagbladet 2012-03-12 (om sänkta antagningskrav till 

polisutbildningen). 
3
 Detta gäller alltså även om sammansättningen på studentpopulationen förblivit oförändrad. Sett till det 

argument som här presenterats – att det skett en försämring avseende exempelvis förkunskaper och motivation – 

är det ytterst oroande att ökningen av studenter inte motsvarats av starkare resurstilldelning, eftersom det finns 

skäl att tro att de undervisningsformer som krävs för att lyfta dem med sämst förkunskaper och motivation 

sannolikt är rätt så mycket dyrare än undervisningsformer anpassade till en population med relativt sätt bättre 

förkunskaper och motivation.  
4
 Försämringen har skett i absoluta tal, men framför allt faller de svenska resultaten som en sten i internationella 

jämförelser (se t.ex. http://educationnext.org/is-the-us-catching-up/ [åtkomst, 8 december 2012], samt 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/arkiv_pressmeddelanden/2012/fjardeklassare-samre-i-

lasning-men-battre-i-no-1.187235. Se dock Gilljam och Persson (2010) för ett mer problematiserande perspektiv 

på de data Skolverket (2009) presenterar. 
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http://educationnext.org/is-the-us-catching-up/
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/arkiv_pressmeddelanden/2012/fjardeklassare-samre-i-lasning-men-battre-i-no-1.187235
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/arkiv_pressmeddelanden/2012/fjardeklassare-samre-i-lasning-men-battre-i-no-1.187235
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studenterna hade sämre förkunskaper då, jämfört med på 90-talet.
5
 Fyra år senare kom en 

rapport från Högskoleverket (2009), där intrycket förstärktes. En stor majoritet av lärarna 

ansåg att studenternas förkunskaper hade försämrats – framför allt ansågs att studenterna fått 

det betydligt svårare att uttrycka sig skriftligt, hade svagare matematikkunskaper
6
 och allt för 

ytliga kunskaper i engelska. Universitetslärarna menade också att det fanns brister i 

motivationen och ambitionerna hos studenterna. Till det senare hör att lärarna ansåg att 

studenterna numera begär mycket hjälp och därmed inte tar eget ansvar för sina studier. En 

ytterligare, och ur pedagogiskt hänseende oroande slutsats, var att glappet mellan de svagaste 

och de starkaste studenterna vuxit kraftigt (som är ett alldeles eget pedagogiskt dilemma i sig 

självt).
7
 Två färska rapporter utgivna i ESO-serien (Berggren 2012; Sonnerby 2012a) gör 

samma iakttagelser, där Sonnerby (2012b) till och med gick så långt som att i en DN-debatt 

skriva att allt ”fler studenter med allt sämre förkunskaper verkar studera allt färre timmar 

under allt fler år” (jämför Barrling Hermansson 2005: 10f; Askling 2012: 129). I en hyggligt 

färsk debattartikel kunde vi dessutom ta del av följande nödrop från ett antal lektorer i 

historieämnet vid Uppsala och Linköpings universitet: 

 

Att de flesta studenter inte har några grundläggande kunskaper inom vårt eget ämne, 

historia, har vi accepterat … Orsaken till att vi nu väljer att gå ut i offentligheten med 

ett veritabelt nödrop är att studenterna inte längre har det redskap som är nödvändigt 

för att över huvud taget kunna ta till sig humanistisk vetenskap: språket. Bland de 

studenter som nu kommer till oss direkt från gymnasiet har en majoritet problem med 

språket (Enefalk med flera 2012). 

Denna verklighetsbeskrivning utgör premissen för föreliggande artikel. Jag ämnar inte – 

åtminstone inte i första hand – att diskutera de strukturella problem som rör exempelvis 

otillräcklig resurstilldelning. Ambitionen är istället att rikta blicken mot det korta till 

medellånga tidsperspektivet och ta avstamp i den individuelle universitetslärarens situation. 

Syftet är sålunda att ringa in ett något slags principiellt svar på frågan: Vad bör man tänka på, 

det vill säga, vilken pedagogisk approach bör man försöka omfamna i en situation 

(exempelvis rörande arbetsformer) då genomsnittsstudenten tycks ha allt lägre förkunskaper, 

sämre studievanor och studiemotivation? Svaret på frågan sätts därefter i ett bredare 

sammanhang, då jag med den breda penseln ser närmare på vad som faktiskt görs (och inte 

görs) för att möta denna, vad jag menar vara enormt stora pedagogiska utmaning. 

Ökad heterogenitet i grunden positivt – men kräver anpassning 
En konsekvens av att studentpopulationen har exploderat i storlek under en relativt kort period 

är att den samtidigt har blivit allt mer heterogen. Med heterogenitet avser jag inte nu bara 

                                                           
5
 Se http://www.studentliv.se/plugga/olika-f%C3%B6rkunskaper-utmanar-4561 [åtkomst 9 december 2012]. 

6
 Just vad gäller matematik behöver vi inte bara förlita oss till universitetslärarnas uppfattningar. Det förefaller 

finnas ganska hårda data som visar att det finns ett stort glapp mellan vad studenter förväntas kunna när de tar 

sin studentexamen, och det stoff högskolan förväntar sig att eleverna kan när de påbörjar sina studier (se 

http://ncm.gu.se/media/ncm/dokument/06-2_gy-mal.pdf). 
7
 Dilemmat kan formuleras som: hur kan man som lärare på en kurs med ett stort glapp mellan dem med sämst 

och bäst förkunskaper, lyfta de relativt eftersatta utan att få de med relativt bättre förkunskaper att uppleva 

kursen som fullständigt genomtrist, menings- och innehållslös. Lägger man ribban för högt, drabbas de med 

sämst förkunskaper; lägger man ribban för långt drabbad de med bäst förkunskaper. 

http://www.studentliv.se/plugga/olika-f%C3%B6rkunskaper-utmanar-4561
http://ncm.gu.se/media/ncm/dokument/06-2_gy-mal.pdf
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förkunskaper, utan också vad gäller faktorer som exempelvis socioekonomisk bakgrund, 

studietraditioner, kulturell tillhörighet och livserfarenheter. Att öka denna heterogenitet har 

också varit ett av statsmaktens uttalade mål med den högre utbildningens expansion: 

högskolorna fick i nämligen i början av 2000-talet i uppdrag att aktivt bredda sin rekrytering, 

vilket skulle leda till ökad mångfald i de nämnda avseendena (se prop. 2001/02:15: Den 

öppna högskolan).   

Det finns mycket som talar för att heterogenitet, tolkad som mångfald, är någonting 

positivt och önskvärt. Faktum är att grundargumentet i två av 2000-talets populärare 

samhällsvetenskapliga böcker (med talande undertitlar) – nämligen James Surowieckis (2004) 

The Wisdom of Crowds: Why the Many are Smarter than the Few and How Collective 

Wisdom Shapes Business, Economies, Societies, and Nations och Scott E. Pages (2007) The 

Difference: How the Power of Diversity Creates Better Groups, Firms, Schools, and Societies 

– just är att heterogena grupper är betydligt bättre på att exempelvis lösa problem än mer 

homogena dito. Med andra ord finns det anledning att välkomna det som kommit att kallas 

”breddad rekrytering” till högre utbildning. I sig har heterogeniteten inneboende kvaliteter 

som är berikande för ”kunskapandet” när olika erfarenheter, synpunkter och perspektiv får 

mötas.  

Samtidigt kan man argumentera för att de fördelar som finns med heterogena grupper inte 

kommer att förlösas – i alla fall inte inom högre utbildning – om inte grundläggande 

förkunskaper och kompetenser är på plats bland studenterna när de gör sin debut vid 

universitetsstudier (om de inte är där redan från start, bör de åtminstone rätt så tidigt in i 

utbildningen vara det). Därför ställs universitetslärare inför en pedagogisk utmaning när 

heterogeniteten också innebär (a) sämre förkunskaper på en rad pregnanta områden (inte 

minst, visar undersökningar, inom så grundläggande områden som matematik, läsförståelse 

och skrivkunnighet) samt (b) lägre studiemotivation (bland annat i termer av färre timmar per 

vecka investerade i studierna). Poängen jag här vill göra kan kanske enklast förmedlas med 

figuren nedan (figur 1).  

 

”Relativt goda förkunskaper på genomsnittsstudenten” 

1 
                                               A  

 

2 
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              B 

4 

”Relativt sämre förkunskaper på genomsnittsstudenten” 

Figur 1: Studentheterogenitet: en (teoretiskt tänkt) rörelse från punkt A till punkt B på 20 år? 

Vad bör man då tänka på som universitetslärare när man står inför denna verklighet? Hur ska 

man förbereda och utforma kurser, samt hur ska man agera i undervisningsammanhanget, sett 

till detta teoretiskt möjliga utfallsrum? I ruta 1 har vi ett slags idealtillstånd (de flesta har 

relativt goda förkunskaper, de flesta lägger ned maximalt med tid på studierna), och i ruta 4 

har vi ett betydligt mindre gynnsamt tillstånd (där de flesta har relativt sämre förkunskaper 

Lägger ned maximalt 

med tid på studierna 
Lägger ned minimalt 

med tid på studierna 
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och lägger ned relativt mindre tid på studierna). Den utveckling jag beskrivit implicerar att 

genomsnittsstudenten (teoretiskt) rört sig från en position motsvarande punkt A i figuren till 

en position motsvarande punkt B.  

En universitetslärare idag – jämfört med för säg, 15–20 år sedan – kan inte utgå från ett 

idealtillstånd och planera för en kunskaps- och ambitionsnivå där den absoluta majoriteten av 

studenterna har vissa givna förkunskaper och samma höga grad av motivation (det vill säga, 

kommer att lägga ned motsvarande heltidsstudier á 35–40 timmar i veckan). Har man den 

attityden idag torde risken vara att man redan från start tappar en stor del av gruppen efter 1-2 

tillfällen.   

Frågan är då om inte det rimliga alternativet är att anpassa undervisningen till verkligheten 

(säg – återigen, teoretiskt – i en cirkel runt området där den vågräta skär den lodräta linjen), 

och ex ante ha beredskap för att studenter har rejält skilda förkunskaper och olika 

förutsättningar att hantera självstudier? Detta är den fråga som står i fokus här: vad bör vi som 

universitetslärare ha som grundhållning i ett läge när förkunskaper, motivation och ambition 

relativt sett har försämrats. Det finns anledning att ytterligare understryka frågans pregnans, ty 

den är nog så policyrelevant – inte minst från universitetshåll. I grunden är det egentligen två 

saker vi har att laborera med: (1) Köra på i gamla hjulspår med pedagogiska former, strategier 

och verktyg, eller anpassa detta till den nya studentpopulationen som idag tycks ha sämre 

förkunskaper och vara sämre motiverad än förr; (2) sänka kraven, behålla kraven, eller höja 

kraven för att klara tentamina och andra examinationsformer. Situationen ger oss en figur, 

som ger oss dessa övergripande strategiska vägval för den utmaning vi står inför med 

studenter som relativt sett har sämre förkunskaper och betraktar heltidsstudier i realiteten som 

halvtidsstudier:  

 Att sänka examinationskraven Att behålla examinationskraven 

Att inte anpassa 

pedagogiken 

Bibehållen genomströmning (bibehållen 

ekonomi på kort sikt), men sjunkande status för 

utbildning/universitet (sämre ekonomi på lång 

sikt) 

Sjunkande genomströmning (sämre ekonomi på 

kort sikt), på längre sikt sjunkande 

ansökningstryck till utbildningen/universitetet 

Att anpassa 

pedagogiken 

 

Rejält ökad genomströmning, men sannolikt 

sjunkande status för utbildning/universitet pga. 

urvattnat värde att ta examen vid lärosätet  

Intakt genomströmning, intakt status för 

utbildning/universitet på både kort och lång 

sikt. 

Figur 2: Strategiska vägval för utbildningar och universitet 

Implikationen av fyrfältaren är, åtminstone från mitt perspektiv, att den dominerande 

hållningen alltså att vara att finna former, strategier och verktyg som är anpassade till en 

delvis ny studentpopulation (se [den teoretiskt tänkta] rörelsen från A till B i figur 1) och 

behålla hyggligt höga krav för att samtidigt behålla en god genomströmning utan att 

utbildningarna/lärosätena tappar status och söktryck. Argumentationen och antagandena gör 

att vi nu kan vända oss till den operativa delen av uppsatsen: Vad bör man tänka på, och vilka 

pedagogiska strategier bör man försöka tillämpa i en tid då genomsnittsstudenten tycks ha 

lägre förkunskaper, sämre studievanor och studiemotivation jämfört med för 15-20 år sedan? 

Att anpassa sig till ny studentpopulation: Vad kan man göra? 
Om vi nu är överens om den grundläggande slutsatsen att det krävs en ny pedagogisk 

approach till dagens studenter, är en uppenbar ingång till vårt problemkomplex den litteratur 

som knyter an till individers ”progression i lärande” (alternativt studenternas 

”lärandeutveckling”). En diskussion om studenternas lärandeutveckling blir därför högaktuell 
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när vi som universitetslärare ska formulera lärandemål för olika delmoment och kurser. Ett, 

möjligen skolboksmässigt avstamp, är här förstås Benjamin S. Blooms taxonomi för 

lärandemål (figur 3, men det finns förstås andra, liknande alternativ)
8
:  

 

 

Faktaförståelse Förståelse Tillämpning Analys Syntes Värdering 
Komma ihåg Förstå med egna ord Använda i den 

aktuella kontexten 
Ta isär i 
komponenter för att 

förstå strukturen 

Sammanställa nya 
mönster och 

strukturer 

Bedömning genom 
kriterier 

Figur 3: Blooms taxonomi för lärandemål. 

 

Givet de resultat som presenterades i introduktionsavsnittet, finns alltså mycket som talar för 

att dagens genomsnittliga student befinner sig en bit längre ned i denna kunskapstaxonomi när 

han eller hon gör entré vid våra universitet och högskolor.
9
 Och givet att tidig utslagning av 

studenter anses vara icke-önskvärt av olika skäl (bl.a. av det enkla skälet att institutioner är 

beroende av genomströmning för resurstilldelning), följer detta axiom: som pedagoger måste 

vi vara beredda att möta studenterna tidigare i lärandeutvecklingen jämfört med, säg, i mitten 

på 1990-talet och tidigare. Exempelvis bör vi nog inte ta för givet att studenter som kommer 

direkt från gymnasiet är omedelbart redo för ”analys”- eller ”syntes”-stadierna (jämför 

Barrling Hermansson 2005); varför det sannolikt kan finnas en poäng med att snabbt försöka 

få grundkunskaper inom den aktuella kursen/ämnet på plats under introduktionskurser (det 

vill säga, faktaförståelse, förståelse och tillämpning). Emellertid gäller: om vi fortfarande 

anser att det är högre utbildning vi ägnar oss åt, ska vi nog också acceptera slutsatsen att 

studenternas progressionsutveckling då måste bli något längre, men också brantare, jämfört 

med tidigare. Vi måste alltså rimligen vilja (och aktivt arbeta mot) att snabbt bidra till att lyfta 

studenterna till de nivåer av lärandemål vi vill ha dem vid en given tidpunkt. Detta bör förstås 

få konsekvenser och få uttryck i våra lärandemål och hur vi lägger upp kursmoment, kurser 

och hela utbildningar.  

Det finns ett ytterligare spår i den här ”progressionslitteraturen”, fast med en betydligt mer 

renodlad kunskapsteoretisk inriktning, som bör framhållas i detta sammanhang. Framför allt 

är det William Perrys (1970) Forms of Intellectual and Ethical Development in the College 

Years: A Scheme som här aktualiseras. Perry argumenterar nämligen för att progression kan 

uttryckas i termer av olika kunskapsteoretiska föreställningar, från ett slags enkel ”dualism” 

(där det så att säga finns saker som är absolut ”rätt” och helt definitivt ”fel”, och där läraren 

av studenten ses som en auktoritet), till ett mer ”relativistiskt” perspektiv (där det mer handlar 

om att argumentera för en rimlig hållning i förhållande till andra mer eller mindre rimliga 

hållningar). På liknande sätt som med Blooms taxonomi, kan universitetslärarens bekymmer 

formuleras i mer kunskapsteoretiska termer. De som ägnat sig åt den här frågan talar om att vi 

ser en ”gymnasifiering” av högre utbildning (jämför Barrling Hermansson 2005), varför vi 

                                                           
8
 Figuren är ett utdrag av en försvenskning av taxonomin hämtad från 

http://www.filfak.liu.se/anstalld_vid_filfak/planer/tips/1.186853/Bloomstaxonomi.pdf 
9
 Argumentet gäller förstås oavsett om vi använder Blooms taxonomi eller om vi utgår från den så kallade 

SOLO-taxonomin (Structure of the Observerved Learning Outcome), där studentens kunskapsnivå klassificeras i 

fem slags stadier, finns bland annat beskriven här: http://www.johnbiggs.com.au/solo_taxonomy.html 

 

Lägre nivå av lärande                Högre nivå av lärande 

http://www.filfak.liu.se/anstalld_vid_filfak/planer/tips/1.186853/Bloomstaxonomi.pdf
http://www.johnbiggs.com.au/solo_taxonomy.html
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idag möter allt fler studenter med just ”dualistiska” föreställningar (förväntningar om att det 

finns tydliga rätt och fel att lära sig). Härvid blir vår uppgift som lärare att utveckla sådana 

föreställningar; och så att säga lyfta dem från sätt att se på kunskap, mot en mer sofistikerad 

syn, där analys, reflektion, kritiskt tänkande och argumentation hamnar i centrum. 

Jag har nu ringat in två grundläggande approacher, förhållningssätt, som jag tror är rimliga 

i förhållande till den nya studentpopulationen. Men om Blooms – ska vi kanske vanvördigt 

kalla det ”utvecklingsstadier”? – lär oss att vi idag sannolikt måste möta studenterna tidigare i 

deras lärande än vad fallet var förr, och Perry lär oss att studenterna också anser att de här 

tidigare versionerna av lärande de facto är vad kunskap ska vara; vad är det då för 

pedagogiska instrument, eller knep om ni så vill, som aktualiseras för att bidra till att snabbt 

få upp studenternas kunskaper?  

En tradition som här väcks till liv är den litteratur som behandlar studenters (och ja, 

individer i allmänhet) grundläggande olikhet. En av de stora auktoriteterna på detta område är 

David Kolb (1984). Den grundläggande idén är att universitetslärare – för att möta och 

hantera heterogenitet i studentpopulationer – bör göra precis motsatsen till att arbeta i gamla 

hjulspår och enligt favoritmetoder. Istället bör vi tänka så varierat som möjligt i 

undervisningen: det gäller såväl undervisningsformer som läraktiviteter och 

examinationsformer, just i syfte att möta olikhet i studentgrupper. Alldeles oavsett de 

utmaningar som följer av massuniversitetet, breddad rekrytering och ökad mångfald, är 

poängen att studenter (ja, människor i gemen) helt enkelt lär sig på olika sätt: några vill 

”lyssna”, andra vill tänka ”abstrakt”, vissa vill s.a.s. ”göra” eller ”experimentera”, ytterligare 

en andel vill ”uppleva”. Detta ska vi som universitetslärare i största möjliga mån försöka möta 

genom att arbeta så varierat som möjligt.
10

  

Parallellt med denna argumentationsström återkommer även argumentet, att trots att vi 

människor – för att tala med Kolb – har olika vägar in till kunskap och lärande, finns skäl att 

tro att ”kunskapandet” och ”lärandet” stärks om vi som enskilda individer – oavsett om vi 

gillar att lyssna, tänka abstrakt eller experimentera – tillåts angripa samma problem och frågor 

på lite olika sätt, samtidigt (eller i vart fall under samma kursmoment). I relation till det 

problemkomplex som jag behandlar här, är argumentet sålunda att formmässig variation har 

flera fördelar i undervisningen. I synnerhet gäller detta när lärare möter allt mer heterogena 

studentpopulationer med olika typer av sociokulturella bakgrunder.  

Exakt detta argument förs bland annat fram med kraft av Agourram (2009), där han menar 

att heterogena grupper med olika bakgrunder och olika lärostilar kan skapa mer kollektiv 

kunskap jämfört med homogena grupper, i synnerhet om de får möta olika typer av 

undervisningsformer, läraktiviteter och examinationsformer. Emellertid gäller följande: det är 

inte billigt att lägga upp kurser på detta sätt. Det finns skäl att tro att undervisningsformer som 

syftar till att lyfta de som kommer från studieovana miljöer och som har minst förkunskaper – 

exempelvis seminarieverksamhet i mindre grupper – också är det som drar mest resurser. Och, 

som antyddes inledningsvis, statsmakten har inte riktigt haft ambitionen att matcha den 

explosionsartade ökningen av studenter och förändringen i sammansättningen av studenter 

med ökade resurser. Detta väcker då frågan: vi kanske har en vag aning om vad som 

                                                           
10

 För mer om Kolb, se t.ex. http://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html, samt 

http://www.infed.org/biblio/b-explrn.htm 

http://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html
http://www.infed.org/biblio/b-explrn.htm
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åtminstone teoretiskt bör göras föra att möta de utmaningar förändrad studentpopulation 

kräver – men vad gör vi i praktiken? Låt oss kort uppehålla oss vid den frågan.  

Det svåra steget från böra till göra: Vad händer i praktiken? 

Högskolepedagogiska kurser och införandet av ”pedagogiska interventioner 

Det torde vara uppenbart för även den med rudimentära inblickar i undervisning vid högre 

utbildning, att den massutbildning som följer av det framväxande massuniversitetet ställer 

enormt stora krav på universitetslärares pedagogiska kompetens. Detta implicerar att 

universiteten rimligen borde arbeta hårt och medvetet för att stärka upp den pedagogiska 

verksamheten och skapa incitament för medarbetarna att utveckla sin pedagogiska skicklighet. 

Historiskt har det dock inom svensk universitetsutbildning i princip saknats incitament för 

enskilda individer att stärka upp sin pedagogiska kompetens. Det är värt att komma ihåg att 

hela universitetslärarkåren i princip kommer från en pool av individer som en gång i världen 

sökte sig till en forskarkarriär – de ville i första hand skriva en avhandling, och i många fall 

betraktas undervisning som ett nödvändigt ont, en bisyssla man har för att kunna syssla med 

kärnverksamheten (forskning). Sannolikt som en följd av detta har det länge funnits en 

förhärskande norm som, enligt Anders Persson (1997), ungefär sade att ”av vetenskaplig 

kompetens följer också pedagogisk dito”. Dock har införandet av krav på högskolepedagogisk 

utbildning samt uppgraderandet av den pedagogiska meritportföljen vid tjänsteansökningar, 

varit viktiga steg mot ett höjande av den pedagogiska medvetenheten och lärarrollens status. 

De högskolepedagogiska kurserna bereder oss dessutom utmärkt forum för utbyte av idéer 

kring forskning och teorier om vuxenlärande, samt diskussionsforum och erfarenhetsutbyte 

med kollegor. Givet att utformningen av, och kvaliteten på kurserna är god, är denna 

utveckling ett nödvändigt steg mot ett höjande av pedagogiska kompetenser, som i sig 

sannolikt är nödvändigt för att möta de utmaningar som följer av sjunkande förkunskaper 

bland studenterna.  

Om de högskolepedagogiska kurserna och höjningen av statusen på pedagogisk 

verksamhet skapar förutsättningar för universitetslärare att bättre möta den nya 

studentpopulationen, har universiteten också infört ”åtgärdspaket” (alternativt ”pedagogiska 

interventioner”) som syftar till att snabbt lyfta upp studenter vars förkunskaper i olika 

avseenden sviktar. En sådan åtgärd är införandet av Språkverkstäder. Som ett led i att bland 

annat stärka mångfalden har de allra flesta av landets högre lärosäten infört sådana. Tanken är 

att hjälpa studenter som har svårt att skriva att åtminstone skriva korrekt, och där grundtanken 

har varit att bli bättre på att ta hand om studenter från studieovana miljöer.
11

 Ett annat 

exempel är olika former av matematikstöd som universiteten erbjuder studenter som har svårt 

att klara universitetens och högskolornas förkunskapskrav inom ämnet. 

Såvitt jag förmår överblicka saknas dock utvärderingar av de här parallella insatserna (det 

vill säga [a] försök att lyfta universitetlärare som pedagoger å ena sidan; och [b] försök att 

med pedagogiska interventioner lyfta studenter med svagare förkunskaper å den andra). Vi 

kan alltså inte veta om de har fått önskad effekt, och sålunda inte veta om dessa saker 

åtminstone kan vara delrecept för att möta de utmaningar som beskrivits ovan.  

                                                           
11

 Se t.ex. hur Lunds universitet resonerande kring införandet av sin språkverkstad: 

http://www3.lu.se/info/pm/2001/325_pressm.html 

http://www3.lu.se/info/pm/2001/325_pressm.html
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De spridda, om än anekdotiska, bilderna av situationen ger dock ingen vidare upplyftande 

bild av läget. Bland annat har en amerikansk studie – som Mats Alvesson (2012) citerar 

gillande, och menar vara hyfsat översättbar till svensk kontext – visat att 4 av 10 studenter 

inte visar någon mätbar förbättring efter avslutade studier beträffande ”förmåga till att 

resonera, se mönster [och] tänka kritiskt”. Och nedslående nog är det just studenter från 

studieovana hem och med minst studieinsatser som uppvisar minst framsteg. Därför kvarstår 

alltså olikheterna som fanns innan utbildningen. Jag ska avsluta resonemanget om att vi 

kanske inte alltid har förmått kalibrera pedagogiken till den nya studentpopulationen med ett 

fall som har klara likheter med det Alvesson refererar: den svenska lärarutbildningen.  

Illustration: Lärarutbildningen, pedagogiken och de nya studenterna 

Landets lärarutbildningar är närmast ett skräddarsytt exempel för problemet som står i fokus 

för denna uppsats. Här har antalet studenter ökat mycket kraftigt den gångna 25-årsperioden – 

antalet utbildningsplatser har långt mer än fördubblats (Lärarnas tidning 2012-11-12). 

Följaktligen handlar det också om en utbildning där studentpopulationen förändrats 

dramatiskt under samma period. Exempelvis visar Jonas Vlachos och Erik Grönqvist (2008) 

att olika typer av begåvningar och förmågor
12

 är väsentligt lägre bland nybakade ämneslärare 

idag jämfört med för cirka 20 år sedan (se också Bertilsson 2009).
13

 Det är precis här, kan 

man tycka, som behovet av en ny pedagogisk approach är som störst.  

Men har det skett en sådan anpassning av pedagogiken? I en artikel med den talande titeln 

”Arbetardöttrar, post-progressivism och den förvirrande lärarutbildningen” ger Sjunnesson 

(2011) ett nekande svar. Av studien att döma verkar pedagogiken faktiskt inte ha anpassats 

alls. Om en så kallad ”skolkritisk approach” gick hem på 1970- och 1980-talet (då söktrycket 

till lärarutbildningen var betydligt högre än till juristutbildningen [Lärarnas riksförbund 

2012], de kognitiva förmågorna var väsentligt mycket högre bland studenterna än idag, och de 

lektionsledda tillfällena var mer än dubbelt så många), är Sjunnessons argument att en sådan 

approach idag bara skapar förvirring bland studenterna och därför leder till dåliga utfall. 

Sjunnesson skriver: 

 

Arbetardöttrarna med låga betyg som dominerar lärarprogrammen numera möter en 

skolkritisk pedagogik som ställer dem inför uppgiften att kritisera ett system som de själva 

knappt klarat av men valt att verka inom av skäl som sällan är relaterade till egna 

skolframgångar. Lärarutbildare och pedagoger är inte medvetna om dessa motsägelser. 

Detta är visserligen bara en studie av en utbildning. Konstateras kan dock att bilden i vart fall 

inte motsägs av den granskning som Lärarnas tidning (2012) har gjort. Där får vi bland annat 

veta att dagens lärarstudenter – som alltså av allt att döma alltså har sämre förkunskaper än 

vad motsvarande studenter hade på 1970- och 1980-talet – idag får 60 procents mindre 

                                                           
12

 De mått som använts för att mäta dessa ting är mönstringens utvärdering av kognitiv förmåga (”IQ-test”), 

ledarskapsförmåga (exempelvis ”psykisk stabilitet och uthållighet”, ”anpassningsförmåga”, ”social öppenhet”, 

”ansvarskännande”), och gymnasiets avgångsbetyg. 
13

 Bertilsson (2009) ringar in dagens studenter på lärarutbildningarna som följer: en klar dominans av kvinnor i 

sena 20-årsåldern som har hushållsansvar, och som kommer in med låga betyg och är från hem närmast helt utan 

studietraditioner. Även Lärarnas tidning (2012-11-15) pekar på detta, när de konstaterar att söktrycket till 

lärarutbildningarna på 1980-talet var stort (ungefär 10 sökande per utbildningsplats); idag kommer (i princip) 

alla som söker in på utbildningen. 
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lärarledd tid, samt att pedagognestorn Ulf P Lundgren säger att ”lärarutbildningen inte 

tillräckligt har kompenserat för den nya sortens lärarstudenter”. Väl medveten om de 

begränsningar de resultat jag här refererat har, vill jag ändå framhärda i att resultaten väcker 

viktiga frågor och borde stämma till eftertanke för oss som verkar som universitetslärare. Om 

vi ser tillbaka till figur 1: vi kan önska och drömma om att förbereda moment, kurser och 

utbildningar för studenter som befinner sig vid punkt A. Men gör vi det, och inte tänker på att 

möta studenterna där de befinner sig i sin lärandeutveckling – såsom jag argumenterade för 

ovan – då riskerar vi att misslyckas kapitalt med vårt uppdrag, och ge Alvesson rätt i sina 

dystopiska profetior rörande massuniversitetets negativa konsekvenser för högskole- och 

universitetsutbildningarna. Detta är nog tyvärr särskilt deprimerande när det kommer till 

lärarutbildningen: de individer som examineras från våra lärarutbildningar är ju de som, 

åtminstone på pappret, ska försöka vända den negativa utvecklingen rörande resultaten i 

grund- och gymnasieskola. 

Slutsatser och implikationer 
Syftet med artikeln har varit att låta en strukturell och långsiktig utveckling konkret landa i 

den situation verksamma universitetslärare idag står inför: Vad bör man tänka på, och vilken 

pedagogisk approach bör man försöka omfamna i en situation då genomsnittsstudenten tycks 

ha allt lägre förkunskaper, sämre studievanor och studiemotivation – och när statsmakten inte 

tycks kompensera denna förändring med mer ekonomiska resurser? Utgångspunkten är att 

heterogenitet bland studenter (betraktad som mångfald) är något önskvärt, men för att 

fördelarna med heterogena grupper ska förlösas, krävs att nödvändiga förkunskaper är på plats 

samt att studenterna accepterar idén att ”kunskap” vid högre utbildning är något mer än att 

lära sig skilja på rätta och felaktiga svar.  

Hur kan vi ta oss dit? På ett principiellt plan har jag argumenterat för att en väg att gå är att 

vi försöker höja vår medvetenhet om att vi idag – jämfört med för 15–20 år sedan – nog bör 

utgå ifrån att vi möter studenterna tidigare i lärandeutvecklingen. Det implicerar att vi bör 

kalibrera våra lärandemål, verktyg och strategier till där genomsnittsstudenten befinner sig då 

han/hon idag gör entré vid universitetet. Parallellt med detta har jag hävdat att vi tidigt måste 

börja bearbeta det många menar vara många studenters ”gymnasifierade” kunskapssyn, alltså, 

att sälja in idén att högre utbildning är, som den förre utbildningsministern Östros uttryckte 

det, ”en träning i förmågan att abstrahera, att försöka finna samband, att kunna använda 

teorier, att kunna akademisera och resonera kring mycket komplicerade frågor” (Evolution 

2012), och inte i första hand en fråga om skilja korrekta från felaktiga svar. Med grund i 

argument hämtade från Kolb (1984) och Agourram (2009) har jag därefter konstaterat att ett 

förslag till en konkret väg att gå för att stimulera lärandet hos dagens studenter är att omfamna 

– och i grunden gilla – det faktum att våra studentpopulationer är heterogena. Föga nydanande 

måhända, men ett konkret verktyg är då att möta och dra nytta av heterogeniteten genom att 

arbeta så varierat som möjligt i undervisningen. Detta gäller såväl undervisningsformer som 

läraktiviteter och examinationsformer. Dock gäller följande: det är dyrt att lägga upp kurser 

där lärare varierar sina verktyg, och det finns synnerliga skäl att tro att verktyg och 

angreppssätt som syftar till att lyfta de med allra sämst förkunskaper och motivation, också 

drar mest resurser. Frågan är vad vi i praktiken gör för att möta den här utmaningen. 
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Med reservation för att jag saknar full överblick över aktuell forskning och debatt, är jag – 

mot bakgrund av frågans enorma vikt – uppriktigt förvånad över hur litet den diskuteras. Egna 

erfarenheter av högskolepedagogiska kurser, och samtal med kollegor som gått dessa vid 

olika lärosäten, vittnar också om att det inte är en särskilt levande fråga ens där. Visst är det 

flera som på senare tid lyft själva problemet, men konstruktiva lösningsidéer lyser med sin 

frånvaro. Såvitt jag förstår saknas systematisk granskning av vad vi som universitet gör för att 

anpassa oss till den nya demografin. De få nedslag som empiriskt gjorts (se avsnittet om 

lärarutbildningen) antyder att det pedagogiska nytänkandet i bästa fall är begränsat – i sämsta 

fall obefintligt.  

Jag har inte någon särskilt stor erfarenhet av universitetpedagogik eller utger mig för att ha 

överblick över fältet. Men efter snart 13 år i branschen, är min bedömning att man på 

strategisk nivå på inte riktigt tar utmaningen på det allvar som åtminstone jag menar att den 

kräver. Jag är förstås medveten om att det exempelvis talas om att den nya tekniken och bättre 

studerandemiljöer ska bidra till att möta utmaningen jag beskriver, men, jag upplever inte 

riktigt att dessa saker adresserar det grundproblem jag behandlar i denna uppsats. Kanske är 

det allt för anekdotiskt, men av ”fikarumsprat” att döma är detta nog den största utmaningen 

många lärare själva upplever. Flera ger uttryck för ett ständigt pågående dilemma mellan att å 

ena sidan, upprätthålla yrkesintegritet, kvalitet och status genom att ställa krav på 

studentprestationer vid examina, men å andra sidan, dels uppleva institutionsledningens krav 

på genomströmning (och därpå följande resurstilldelning), dels inte själva vilja underkänna 

studenter i ”korrekt” utsträckning och därmed åka på en uppsjö obetalt extraarbete genom att 

tvingas tentera om studenter som inte klarar krav uppsatta i kursens mål (jämför Santesson 

2008). Det finns risk för att just denna incitamentstruktur (med resurstilldelningssystem samt 

snål arrondering av timmar till undervisning) leder till att enskilda lärare mer eller mindre 

omedvetet anpassar examinationskraven till de förkunskaper som finns i studentpopulationen, 

vilket kan leda till onda cirklar, med försämrad utbildningskvalitet (och status) som följd.  

Jag tror inte att det finns några quick-fixes – vi har att göra med något som påminner om ett 

systemfel, och sådana lagar man inte i en handvändning. Det är bra med ”pedagogiska 

interventioner” av det slag som diskuterats ovan (skrivstöd, matematikstöd etc.) för att snabbt 

försöka hjälpa och stötta studenter som har svårt med dessa saker, men med tanke på hur 

utbredd problematiken med exempelvis skrivsvårigheter tycks vara, kan jag inte se annat än 

att dessa interventioner bara hjälper på marginalen (men blir gärna motbevisad med 

utvärderingar av exempelvis skrivverkstädernas verksamhet). Det är också riktigt bra att vi 

har högskolepedagogiska kurser. De utgör forum där lärare kan utbyta erfarenheter och 

resonera kring gemensamma problem utifrån forskning och teorier och vuxnas lärande. Det är 

precis här medvetenheten om utmaningarna med försämrande förkunskaper hos studenter kan 

lyftas tydligare, för det är nog här de måste genomlysas och diskuteras. Personligen skulle jag 

tycka att det vore önskvärt att frågan lyftes tydligare för alla individuella lärare, och att vi 

lade ned betydligt mer resurser för att ta reda på hur man kan arbeta med att lyfta relativt 

svagare studenter och vilka effekter olika pedagogiska verktyg kan tänkas ha härvidlag.  

Litteratur 
Agourram, Hafid (2009). “The Quest For The Effectiveness Of Knowledge Creation”, Journal of Knowledge 

Management Practice, 10(2).  



11 
 

Alvesson, Mats (2008). “Kunskap i förfall”, Aktuella frågor, Sydsvenskan 2008-03-27. 

Alvesson, Mats (2012). “Många blir inte klokare av en högskoleutbildning”, DN-debatt, Dagens Nyheter 2012-

09-12. 

Askling, Berit (2012). Expansion, självständighet och konkurrens: Vart är den högre utbildningen på väg? 

Göteborg: Göteborgs universitet. 

Barrling-Hermansson, Katarina (2005). Akademisk frihet i praktiken. En rapport om tillståndet i den 

högre utbildningen. Rapport nr 2005:43. Stockholm: Högskoleverket. 

Berggren, Henrik (2012). Den akademiska frågan - en ESO-rapport om frihet i den högre skolan. Stockholm: 

Finansdepartementet.  

Bertilsson, Emil (2009). ”Lärarstudenterna: Förändringar i rekryteringen under perioden 1977-2007”, Praktiske 

grunde nr 4, 19-41. 

Dagens Nyheter (2009-09-01). ”Krav sänks för att få fler studenter”. 

Enefalk, Hanna med flera (2012). ”Våra studenter kan inte längre svenska”. Deattinlägg, Uppsala Nya Tidning. 

2013-01-02. 

Evolution (2012). Ett samtal om kunskap. 

Gilljam, Mikael och Mikael Persson (2010). ”Svensk skolforskning med problem”, Pedagogisk forskning, 15(4), 

279-287. 

Grönqvist, Erik och Jonas Vlachos (2008). Hur lärares förmågor påverkar elevers studieresultat. Uppsala: 

IFAU. 

Gustafsson, Christina, Göran Fransson, Åsa Morberg och Ingrid Nordqvist (2010). Att arbeta i högskolan: 

utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur.  

Hult, Håkan, red. (2000). Undervisning och lärande: 4e universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings 

universitet. Linköpings universitet: Centrum för utbildning och lärande. 

Högskoleverket (2009). Förkunskaper och krav i högre utbildning. Rapport 2009:16. Stockholm: Högkoleverket. 

Linder, P. J. (2012). “Mer högskola är inte alltid svaret”, ledarstick, Svenska Dagbladet 2012-04-29. 

Lärarnas riksförbund (2012). Lärarnas attraktionskraft på fallrepet. Stockholm: Lärarnas riksförbund. 

Lärarnas tidning (2012-11-15). ”Lärarutbildning – ett bygge i förfall?” 

Kolb, David A. (1984). Experimential Learning. New Jersey: Prentice Hall. 

Page, Scott E. (2007). The Difference: How the Power of Diversity Creates Better Groups, Firms, Schools, and 

Societies. New Jersey: Princeton University Press. 

Perry, William G. (1970). Forms of Intellectual and Ethical Development in the College Years: A Scheme. New 

York: Holt, Rinehart, and Winston. 

Persson, Anders (1997). “Den mångdimensionella utbildningskvaliteten”, paper. Återfinns på: 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=758403&fileOId=758404 [åtkomst 11 

december 2012]. 

Proposition 2001/02:15: Den öppna högskolan. 

Santesson, Peter (2008). ”En rationell förklaring till studentförfallet”, http://inslag.se/journal/2008/4/18/en-

rationell-forklaring-till-studentforfallet.html 2008-04-18 [åtkomst 12 december 2012]. 

Surowiecki, James (2004). The Wisdom of Crowds: Why the Many are Smarter than the Few and How Collective 

Wisdom Shapes Business, Economies, Societies, and Nations. New York: Doubleday 

Skolverket (2009). Vad påverkar resultaten i svensk grundskola: En sammanfattande analys. Stockholm: 

Skolverket. 

Sonnerby, Per (2012a). Lärda för livet? – En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning. 

Stockholm: Finansdepartementet. 

Sonnerby, Per (2012b). “Tre års högskolestudier borde räcka för de flesta”, DN-debatt, 2012-10-08.  

Surowieckis, James (2004). The Wisdom of Crowds: Why the Many are Smarter than the Few and How 

Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies, and Nations. 

Sveriges Radio (2011-12-10). ”Sänkta antagningskrav till läkarutbildningen”. 

Svenska Dagbladet (2012-03-12). ”Sänkta krav för att bli polis”. 

 

 

 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=758403&fileOId=758404
http://inslag.se/journal/2008/4/18/en-rationell-forklaring-till-studentforfallet.html
http://inslag.se/journal/2008/4/18/en-rationell-forklaring-till-studentforfallet.html

