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Sammanfattning

Denna studie syftar till att ta reda på varför elever i sista året på gymnasiet kan tänka sig att söka

sig  eller  inte  söka  sig  till  ett  lärarprogram.  Det  empiriska  materialet  består  av  en

enkätundersökning  där  olika  val  har  gjorts  av  elever  i  en  medelstor  kommun  i  Sverige.

Utgångspunkten är Ludwig von Mises teorier om mänskligt  agerande – praxeologi  – och dessa

ligger till grund för utarbetningen av enkäten och hur denna har analyserats; att ta reda på hur

olika  individer  väljer  och  resonerar  samt  vilka  slutsatser  man  kan  dra  av  flertalet  människors

individuella  val.  Enligt  den praxeologiska synen på incitament kommer folk  att  sträva efter  att

förbättra  sin  nuvarande  situation,  till  exempel  kommer  de  med  höga  betyg  ha  en  större

valmöjlighet när det gäller att välja en universitets- eller högskoleutbildning.

     Avstamp har tagits i Emil Bertilssons (2014) avhandling om rekryteringens förändrade mönster

för lärarprogrammen mellan 1977-2009. Där framkommer det att lärarprogrammen har haft en

social förändring gällande rekryteringen under denna tid och flera studenter kommer numera från

arbetarhem i  stället  för  akademiska  hem,  dessutom har  lärarstudenternas  betyg sjunkit  under

samma period och yrkets status har naggats i kanten, mitt syfte är att titta på varför det blivit så.

     I enkätundersökningen framkommer det att en majoritet av de tillfrågade eleverna inte väljer

lärarprogrammen med motiveringen att de saknar intresse för läraryrket och att lönerna är för

låga. Det framkommer också att det är en stor skillnad mellan de två skolorna i undersökningen –

privatskolan har en majoritet som inte väljer läraryrket, och det är också denna skola vars svar

ligger till grund för det totala resultatet medan den kommunala skolan har en liten majoritet som

kan tänka sig något av lärarprogrammen. De som däremot väljer ett av de fyra lärarprogrammen

gör det av andra skäl,  det vill  säga det är ingalunda ekonomiska incitament som dessa val  har

baserats på utan i stället intresse i barn och ungdomar och att de anser att läraryrket är viktigt

samt att det ger en möjlighet att påverka elevernas möjligheter i livet som lockar med yrket.       

     Denna studie kompletterar Emil Bertilssons avhandling genom att den visar på att en majoritet

av de tillfrågade eleverna inte väljer lärarprogrammen och av vilka orsaker de gör det – bristande

intresse  för  yrket  samt  dålig  lön.  Den  stärker  också  Bertilssons  tes  om  rekryteringsbasen  där

eleverna på den privata skolan i mycket mindre utsträckning kan tänka sig att söka ett lärarprogram

än eleverna på den kommunala skolan.  

Nyckelord: Lärarlöner, rekrytering, incitament, Ludwig von Mises, praxeologi.
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Inledning

En gång i tiden var lärarnas löner ett riktmärke för riksdagsledamöter (Sleipnes 2009) och sedan

slutet av 1960-talet har lärarnas löner sjunkit kraftigt gentemot andra akademiska grupper i det

svenska samhället.  Många säger  att  lärarnas  status har  degraderats  i  och med den bristfälliga

löneutvecklingen, och att yrket och dess utbildningar inte längre är attraktivt för högpresterande

studenter. Begreppet status är ytterst komplext och kan inkludera många olika aspekter – jag väljer

därför  att  se  begreppet  status  som en helhet  där  både den sociala  och ekonomiska aspekten

inkluderas.

     Ett avstamp i Emil Bertilssons (2014) avhandling om rekryteringen till lärarprogrammen mellan

åren 1977-2009 har tagits och där framkommer det att en social förändring skett i rekryteringen

under denna period – där syns det tydligt att studenternas sociala och kulturella kapital försämrats,

likväl deras betyg. Denna uppsats knyter an till frågorna varför det blivit så och vad det är som gör

att  potentiella  studenter  väljer  bort  lärarprogrammen,  jag  har  därför  valt  att  använda mig  av

Ludwig von Mises praxeologi  – läran om mänskligt  agerande – för att  försöka ta reda på vilka

incitament  studenter  som  går  sista  året  på  gymnasiet  har  till  sina  respektive  val  genom  en

enkätundersökning.  Det empiriska materialet kan komma att visa att lärarlönen inte är den enskilt

viktigaste  faktorn  som  driver  bort  studenter  från  lärarutbildningen,  och  är  då  debatten  om

lärarlönerna den viktigaste för  rekryteringen till  lärarprogrammen eller är det andra saker som

behöver ändras för att läraryrket återigen skall  bli  attraktivt bland högpresterande (elever med

höga betyg) gymnasieelever?

Syfte och frågeställning

Uppsatsens syfte är att undersöka varför gymnasieelever i årskurs tre väljer eller inte väljer ett

lärarprogram och en mer preciserad frågeställning undersöker lönen som specifikt incitament för

valen de gör. Även andra incitament tas upp för att bilda en uppfattning om vad som driver dessa

gymnasieelever till eller inte till ett lärarprogram. En åtskillnad har också gjorts mellan den privata

och kommunala skolan för att se hur skolornas respektive elever väljer i  fråga om att välja ett

lärarprogram eller inte samt om man kan se någon skillnad i  valen av högre utbildning mellan

eleverna som går på naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig linje. 
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Bakgrund

Lärarlönelyftet – en garanti från regeringen att höja lärarlönerna

8 juli  2015 publicerade Regeringskansliet  en text  om regeringens satsningar  på  lärarlönerna.  I

denna text framgår det att tre (3) miljarder kronor skall satsas på årsbasis för att kunna höja vissa

lärarens löner. Uträkningen som görs kommer fram till att cirka 60.000 lärare kan komma att få

3000 kronor mer i  månaden genom denna satsning.  De lärare som skall  premieras är  de som

uppvisar  bra  resultat  bland  sina  elever  –  de  kan  vara  lärare  som  prövar  och  utvecklar  olika

pedagogiska metoder eller tar på sig att agera handledare åt lärarstudenter eller nyanställda.

    Anledningen till denna satsning är målet att 2020 nå EU:s lägsta arbetslöshet. Insikten för detta

är att det görs genom en bra skola som uppvisar bra resultat och dessa goda resultat nås via bra

och duktiga lärare, vilket också forskningen visar (Hattie 2012).

    Regeringen slår också fast att endast fem procent av lärarna anser att yrket har hög status och

söktrycket  till  utbildningarna  har  ökat  något  på  senare  år  men  ligger  fortfarande  under

högskolesnittet – 1,3 behöriga förstahandssökande per antagen höstterminen 2014, medan snittet

ligger på 2,1. Man spår också en massiv lärarbrist från SCB:s sida – 65 000 lärare kommer saknas

redan 2025.

     Målet med denna satsning är  att  locka till  sig flera till  yrket genom höjd status där både

utbildningen, lönerna och arbetsmiljön skall förbättras för lärarna (Regeringskansliet 2015).

Vad sägs i den offentliga debatten om läraryrket och lärarlönerna?

Åsikterna spretar angående denna satsning regeringen gör på just lärarlönerna. I GöteborgsPosten 

kunde man 7 november 2015 läsa en debattartikel skriven av Helena Marcusson (S), speciallärare. 

Marcussons ståndpunkt är att detta inte alls kommer räcka till för att höja lärarnas status då detta 

lönelyft inte innefattar samtliga lärare utan endast de som ”är duktiga” för att använda hennes 

terminologi. Marcusson menar att lärarna i och med denna satsning delas upp i två grupper – 

duktiga och inte lika duktiga lärare.

    Vidare menar Marcusson att detta selektiva lönelyft inte kommer att råda bot på en annalkande

lärarbrist eftersom lönerna generellt är för låga för samtliga lärare, hon påpekar också införandet

av förra regeringens förstelärare också bygger på en elitistisk syn på lärarna och lärarkåren vilket

hon menar inte gynnar lärarkåren i  sin helhet samt att  dessa utnämningar ibland skett på vag

grund. Hennes slutsats är att denna elitistiska satsning och syn på yrket är en spik i kistan för kåren
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(Marcusson 2015).

     Även fackföreningen LO är kritisk till denna satsning, dock av en helt annan anledning – den

svenska modellen. Den svenska modellen bygger på att fack och arbetsgivare (Teknikföretagen)

förhandlar om industrins löneutveckling där konkurrenskraften och inflationen sätter märket för

hur mycket svenska löner skall öka under en viss period (i regel mellan 1-3 år). När nu regeringen

avsätter tre miljarder extra endast för lärarlöner menar LO att den svenska modellen är satt ur

spel.  Några  företrädare  för  LO  menar  att  denna  specifika  satsning  kommer  att  leda  till

kompensationskrav från andra yrkesgrupper, speciellt de inom offentlig sektor. LO menar att en

bättre lösning hade varit att endast skjuta till mer pengar till kommuner och landsting i form av

höjda statsbidrag i stället för specifika satsningar på en viss yrkeskategori, detta har LO lagt fram

som förslag med motiveringen att  risken finns att  både kommuner och friskolor inte satsar på

ordinarie lärarlöneökningar, vilket leder till en passivitet bland skolornas huvudmän i denna fråga.

     I en debattartikel i Dagens Nyheter 2014-08-26 skrev Anders Knape (Sveriges kommuner och

landsting, SKL) att lärarna är de stora vinnarna på arbetsmarknaden sedan 2012 (Knape 2014). Här

framkommer det att Sveriges kommuner nu satsar på lärarna och att detta kommer ge dem ett

lönelyft på 10.000 kronor i månaden om sju år genom dessa kontinuerliga satsningar. Knape lyfter

också vikten av att bevara den svenska modellen men visar också på att Sveriges kommuner och

landsting tagit till sig av den offentliga diskursen om lärarlönerna och vikten av att premiera lärare

genom höjd lön.

     SKL lyfter några positiva förändringar som skett i skolan och de påstår också i denna artikel att

den enskilt viktigaste faktorn för resultat är gott ledarskap på samtliga nivåer, från politiken till

skolledarna vidare till lärarna (Knape 2014). Detta är en sanning med modifikation då forskningen

slagit fast att lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för resultaten i skolan, forskningen lyfter inte

politikerna som en viktig faktor. I diskursen om lärarna lyfts också autonomin som någonting viktigt

för större frihet för lärarna att vara kreativa.  

   Lärarnas Riksförbunds ordförande, Bo Jansson (2014), är snabb med att replikera Anders Knapes

artikel  i  Dagens  Nyheter,  redan  dagen  efter,  27  augusti  2014,  skrev  Jansson  på  Lärarnas

Riksförbunds hemsida att ”tre goda år löser inte 40 år av svag löneutveckling för lärarna”.

     Bo  Jansson  lyfter  vikten  av  läraryrkets  attraktionskraft  för  att  kunna  bevara  Sveriges

konkurrenskraft  i  den  globala  ekonomin,  detta  är  ett  av  de  vanligaste  argumenten  för  alla

satsningar på skolan och lärarna, tillsammans med jämställdhetsperspektivet – en likvärdig skola

ger samtliga barn mer jämlika förutsättningar att klara sig i livet. Jansson menar att läraryrket skall
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präglas av frihet under ansvar och med löner som står sig i konkurrens med andra akademiska

gruppers. Jansson hyllar SKL:s arbete med att höja lärarnas löner men menar att det är alldeles för

tidigt  att  prata  om  ett  trendbrott  för  lärarna  –  lärarna  ligger  fortfarande  långt  efter.  Som

forskningen också visar har lärarnas löner halkat efter sedan 70-talet och detta kan inte rättas till

på endast tre år (2012-2015), mycket mer måste till, enligt Bo Jansson. Till exempel har inte alla

kommuner varit lika generösa i sina löneökningar och skillnaderna mellan landets skolor har ökat

dramatiskt  under  2000-talet,  Sveriges  lärare  ligger  också  en  bra  bit  efter  andra  OECD-länders

lärare. SKL:s lista på positiv utveckling kompenseras av att Lärarnas riksförbund lyfter att endast var

tjugonde lärare anser att yrket har hög status och att drygt hälften av de verksamma lärarna skulle

bli lärare igen om de fick välja om.

    Lärarnas riksförbund välkomnar de satsningar som SKL gör men menar att dessa också nu måste

realiseras i flera år framöver för att uppnå en positiv effekt för lärarna (Lärarnas Riksförbund 2014).

Lärarlönernas roll för prestationerna i skolan

Peter  Dolton  och  Oscar  Marcenaro-Gutierrez  har  studerat  vilka  effekter  lärarlönerna  har  på

skolresultaten, det som framgår är att låga lärarlöner genererar i en skola med låga elevresultat och

även motsatsen – höga/högre lärarlöner genererar i bättre skolresultat (Lärarförbundet 2012, s. 9).

Anledningen till detta är en fråga om tillgång och efterfrågan – högre löner gör att fler söker sig till

lärarutbildningarna och det leder till större konkurrens om platserna på utbildningarna vilket i sin

tur leder till att man behöver ha högre betyg för att komma in och i nästa skede blir det också

större konkurrens om arbetstillfällena i skolan vilket leder till en högre standard bland lärarkåren

(ibid,. s. 9). En annan faktor mer indirekt kopplad till lönen är den status som följer av att lönerna

stiger – det gör också att fler unga vill söka sig till yrket (ibid,. s. 10). Noterbart är att högre lön

också kan motsvaras av att löneläget förbättras gentemot andra gruppers lön, det vill säga att det

handlar om den relativa position i inkomstfördelningen i ett land (ibid,. s. 10). Det är denna relativa

position statusen härstammar ifrån. Att som i Sverige på 70- och 80-talen höja lärarlönerna men

samtidigt  låta tillväxten och inflationen äta upp löneförhöjningarna är inte en de facto-höjning

eftersom lärarnas inhemska köpkraft inte förbättrades under denna tid, snarare tvärtom. Forskarna

kommer också fram till att en höjning av lärarlönerna, och en höjning av deras relativa position i

inkomstfördelningen, på 10 procent skulle på sikt kunna ge ett höjt elevresultat med 5-10 procent

(ibid,.  s. 10). Anledningen till  att resultaten inte skulle öka direkt beror på att ett land med en

underpresterande lärarkår tar det åtskilliga år att byta ut, höjda lärarlöner handlar om att på sikt få
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in en bättre lämpad lärarkår där då resultaten kan komma att vända uppåt, detta kan dock ta cirka

30 år (ibid,. s. 11).

     Hur skall då en regering agera för att lite snabbare kunna höja resultaten i skolan? Det första är

att  se  till  att  ingångslönerna  höjs  en  aning  för  att  snabbare  få  in  kompetenta  studenter  till

utbildningarna, nästa steg är att antingen minska på klassernas storlek eller arbeta med incitament

där lärarna får betalt efter prestation – elevernas resultat ligger då till grund för lön eller bonus

(ibid,. s. 11). Idén med förstelärare som förra regeringen införde har denna tanke.

     De mönster som tydligt framgår i Doltons och Marcenaro-Gutierrezs studie är att det finns en

korrelation mellan lärarlön och elevresultat.

Läraren – den enskilt viktigaste faktorn i klassrummet

Enligt John Hattie (2012) spelar läraren en avgörande roll  för hur undervisningen faller ut – en

expertlärare kan visa upp ett betydligt bättre elevresultat gällande djupinlärning och djupförståelse

på en högre abstraktionsnivå än elever undervisade av (endast) erfarna lärare (Hattie 2012, s. 49).

     Det finns några utmärkande drag för det som Hattie (2012) benämner "expertlärare":

Expertlärarna drivs av en passion för och tilltro till  eleverna, och att utgångspunkten är att alla

elever  besitter  potentialen  att  lära  sig  det  som  undervisningen  syftar  till.  De  har  en  djupare

förståelse  för  elevernas  förkunskaper  och  de  kan  lättare  koppla  samman  dessa  med  den  nya

kunskap som skall förmedlas på den aktuella lektionen. Expertlärarna är också mer pragmatiska i

sitt sätt att utveckla sina lektioner utifrån vad som tidigare inte har fungerat respektive fungerat väl

där läraren har sett att eleverna har förstått innehållet i  lektionerna. Dessa lärare är dessutom

bättre på att organisera klassrummet samt att de är mer lyhörda för eleverna då lärarna har en

större arsenal strategier för  att  ge eleverna verktyg att förstå lektionens/ämnets innehåll  vilket

leder till en djupare förståelse av lektionerna bland eleverna (ibid,. s. 46).

       Expertlärarna har också en bättre förmåga att skapa ett gott klassrumsklimat, vilket är en viktig

komponent vid inlärning. Dessa lärare ser till att lärande är någonting bra och att eleverna vågar

säga fel utan att riskera mobbning från andra elever och att normen i klassrummet är att man är

där för att lära sig (ibid,. s. 46-47).

     Passionen är också en faktor som skiljer expertlärare från erfarna lärare – expertlärarna visar

helt enkelt upp en större passion för yrket, för eleverna och för lektionerna. Detta manifesteras
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genom att dessa lärare uppvisar bättre resultat än andra lärare, oavsett elevunderlag (ibid,. S 47-

49).

     Expertlärare visar upp resultat som stärker tesen att utmanande uppgifter är av godo – det visar

också på en tilltro till eleverna som sedermera gör att dessa elever får en djupare förståelse för det

inlärda än om läraren endast låter sig nöjas med "gör ditt bästa" när uppgifter tas fram (ibid,. s. 48,

50).

     Slutsatsen är att läraren spelar en helt avgörande roll för hur undervisningen lyckas att förmedla

det tänkta budskapet samt att få samtliga elever att nå en djupare och mer sammanhängande

förståelse  för  lektionernas  innehåll  –  läraren  är  således  den  viktigaste  faktorn  i  klassrummet.

Sammantaget med Doltons och Marcenaro-Gutierrezs studier blir slutsatsen att fokus bör ligga på

att locka till sig de absolut mest lämpade för yrket för att skolan skall uppnå bästa möjliga resultat.

Tidigare forskning – lärares löneutveckling

Enligt  en  rapport  sammanställd  av  ekonomerna  Mats  Persson  och  Eva  Skult  (2013)  kan  vissa

mönster  urskiljas  gällande  lärarnas  löneutveckling  1950-2012.  Mellanstadielärares

reallöneutveckling  åren  1955-2012  har  varit  1.19  procent  per  år  vilket  indikerar  en  faktisk

löneökning. Samtidigt har den reala BNP-tillväxten per capita för samma period varit 2.56 procent

vilket ger lärarna sänkt köpkraft under samma period. Inflationen har ätit upp löneökningar och

gjort att lärarna släpat efter lönemässigt, i synnerhet från 1970 till 1990 (Persson och Skult 2013, s.

7). Ett annat konstaterande är att lärares lönespridning har komprimerats de senaste 60 åren vilket

Lärarförbundet hävdar inte skapar en bra skola eller premierar bra lärares insatser (ibid., s. 7). Det

framgår också i en av Lärarförbundets rapporter om lärarlöner att lönespridningen skall öka, inte

minska vilket den gjort i 274 av 290 kommuner (Lärarförbundet 2012, s. 10).

      Lärarnas löneutveckling har gått igenom tre faser från 1950-talet fram till i dag; under 50- och

60-talen steg reallönerna stadigt, under 70- och 80-talen stod den still för att på 90-talet återigen

börja stiga uppåt, men då från väldigt låga nivåer. Viktigt att komma ihåg är att lärarlönerna inte

bestämdes genom marknadsmässiga principer under åren 1970-1990, utan av politiker i riksdag

och regering (Persson och Skult 2013, s. 7).

     Lärarnas löneutveckling i  förhållande till  industriarbetares visar att lärarna har halkat efter

sedan  1950  fram  till  1977  och  därefter  har  skillnaden  stabiliserats  (ibid.,  s,  9),  men  ingen
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återhämtning har heller skett på senare år (ibid., s, 9).

     I  en jämförelse med industritjänstemannalönerna och de mer erfarna mellanstadielärarnas

(folkskollärare) löner framgår det tydligt att lärarna halkat efter under 70-talet för att innan dess

legat över industritjänstemännen, tappet blev ned till 70 procent av tjänstemännens löner. Nästan

en identisk  utveckling  har  skett  för  hela  lärarkåren  gentemot  industritjänstemännen  –  de  har

halkat efter under framför allt 70-talet, det kom ytterligare ett tapp på 90-talet och trenden håller i

sig (Persson och Skult 2013, s. 11).

     Det har lönat sig dåligt att utbilda sig till lärare efter 1970 (Persson och Skult 2013, s. 13) och

lärare har halkat efter andra akademiska grupper med motsvarande utbildning (Persson och Skult

2013, s. 14).

     2014 års medellön för grundskolelärare är 26.361 kr och medianlönen är 26.400 kr. Medelåldern

för grundskolelärare är 38,9 år och erfarenheten är i snitt 9,4 år (Lönestatistik 2015). Enligt SCB

(2015a) är snittlönen för en grundskolelärare 28.000 kr/mån. Även denna fakta framkommer via

SCB: 2014 tjänar män i snitt  28.800 kr och kvinnor tjänar i  snitt  29.300 kr (SCB 2015b). Detta

vittnar också om att denna feminisering verkar ha gynna just kvinnor i detta yrke då deras löner är

högre än männens.

     Enligt allastudier.se är snittlönen för grundskollärare 27.900 kr för år 2013 (allastudier.se 2015),

SCB:s motsvarande siffra för 2013 är 28.000 kronor för kvinnor och 27.500 kronor för männen (SCB

2015b). Medianlönen för hela arbetsmarknaden för 2014 är 28.600 kr och medellönen i Sverige är

31.400  kronor  (SCB  2015c).  Det  innebär  att  lärarna  tjänar  mindre  än  genomsnittssvensken  (i

arbete) anno 2014. Annan mycket intressant fakta som framkommer när man tittar på SCB:s siffror

är  att  genomsnittlig  månadslön bland personer  med högre utbildning  längre  än tre  år  har  en

medellön på 37.700 kronor, grundskollärare har fyra års utbildning sedan 2011 och ligger därmed

en bra bit efter sina akademiska kollegor (SCB 2015c).
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Diagram 1: Medellön grupper i Sverige 2014:

Medellönen i Sverige 2014 är 31.400 kronor, medellönen för kvinnliga lärare är 29.300 kronor, för

manliga  lärare  är  medellönen  28.800  kr  för  samma  år  och  akademiker  med  mer  än  tre  års

högskoleutbildning har en medellön på 37.700 kronor.  

Emil Bertilsson – rekrytering till lärarprogrammen

Med utgångspunkt i Emil Bertilssons avhandling (2014) om hur rekryteringen till lärarprogrammen 

har förändrats under åren 1977 till 2009 kan vissa mönster skönjas. I ett historiskt perspektiv kan 

man redan på 1800-talet finna vissa rekryteringsmönster bland de olika lärarna – läroverkslärarna 

kom i regel från akademiska hem med stort kulturellt kapital och hörde allt som ofta till prästhem 

eller borgerskapet. Folkskollärarna å andra sidan kom att rekryteras från till exempel bondehem 

eller så var de torpare (Bertilsson 2014, s. 30).

     En positionsförskjutning som skett inom lärarkåren är det Bertilsson benämner harmonisering

av  lärargrupper;  de  olika  inriktningarna  –  förskollärare,  fritidspedagog,  grundskollärare,

högstadielärare och gymnasielärare – har kommit att likna varandra mer och mer. Löneskillnaderna

har  blivit  mindre  och  de  kortare  utbildningarna  har  blivit  längre  (Bertilsson  2014,  s.  244).

Feminiseringen av hela lärarkåren – som förvisso pågått under hela 1900-talet – fortsätter, men nu
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handlar  det  mer  om  att  de  inriktningar  som  tidigare  varit  manliga  domäner  nu  blir  kvinnligt

dominerade. Från slutet av 1970-talet sker också en förändring i erfarenhet hos gymnasielärarna

emedan många av de äldre gick i pension fick de yngre ta över. Detta innebar att lärarhögskolorna

behövde få fram fler lärare samtidigt  som flera förändringar inom utbildningsväsendet skedde.

Tillsammans  bidrog  det  här  till  förändrade  rekryteringsmönster  bland  lärarstudenterna  –

studenternas tidigare skolmeriter (betyg) sjönk (ibid,. s. 245).

     De tydligaste förändringarna inom rekryteringen är bland de lärarprogram som tidigare haft en

hög social status nu kommit att ändras till det sämre – fler med lägre betyg än tidigare och fler från

icke akademiska hem söker sig nu till samtliga lärarprogram (ibid,. s. 246). Värt att poängtera är att

under 1990-talet byggdes den högre utbildningen kraftigt ut och konkurrensen om eleverna ökade,

samtidigt som antalet studenter nästan fördubblades. Däremot blir det synligt att allt färre väljer

ett  lärarprogram  (ibid,.  s.  246-247).  Ett  konstaterande  som  Bertilsson  (2014)  gör  är  att  färre

lärarbarn söker sig till lärarprogrammen. Förut har det funnits en viss autoreproduktion av lärare,

det vill säga barn till lärare söker sig till lärarprogrammen, denna minskade kraftigt under 1990-

talet och framåt (ibid,. s. 247). Orsaken kan man bara spekulera i, men de teorier Bertilsson (2014 )

har är; dålig löneutveckling; försämrad arbetssituationen och; minskad autonomi (ibid,. s. 247).

    Lärarkåren  har  under  perioden  1977-2009  blivit  mer  homogen  –  det  gäller  både  lön,

utbildningarnas längd, social rekrytering och tidigare skolmeriter (betyg) bland studenterna (ibid,.

s. 248).

     Ett annat konstaterande är att avhoppen från lärarprogrammen blivit fler (ibid,. s. 251). Ett

annat konstaterande som Bertilsson gör är att de lärarstudenter från mindre bemedlade hem, som

är i majoritet av dem han intervjuar, ger uttryck för andra ideal varför man valt lärarprogrammen

än  vad  de  redan  etablerade  lärarna  gör.  De  sistnämnda  framhäver  yrkets  kärna  –

ämnesundervisning och pedagogik – som det viktigaste i yrkesutövningen, medan lärarstudenterna

med mindre kulturellt kapital hemifrån snarare lyfte fram mer personliga anledningar till att de valt

lärarprogrammen. Ofta handlade det då om att skolan framstod som en trygg plats och att de

själva  hade  haft  en  bra  skolgång  (ibid,.  s.  251).  Bland  de  etablerade  lärarna  fanns  vissa

tveksamheter  till  de  nya  studenternas  förmågor  gällande  pedagogik  och  ämneskunskaper.  En

skillnad mellan lärarstudenterna var att de med mer kulturellt kapital i bagaget inte visade samma

stress inför att hitta ett arbete, oavsett på vilken skola det skulle bli, medan de med mindre kapital

var  mer  angelägna  om att  skaffa  sig  ett  arbete  oavsett  skola  eller  arbetsvillkor.  De  med  mer

kulturell kapital var mer benägna att vara selektiva vid valet av skola, de gav också uttryck för mer

12



liknande ideal som de etablerade lärarna gjorde gällande lärarnas och skolans roll i samhället (ibid,.

s. 252).

     Det  nedslag  Bertilsson  gjorde  bland  gymnasielärarna  gav  två  motverkande  resultat  –

homogenisering och en heterogenisering. Homogeniseringen består av att gymnasielärarna närmat

sig de lärarna som arbetar mot yngre år, både när det kommer till lön och utbildningarnas längd

(ibid,. s. 252-253).  Heterogeniseringen består av att inom professionen har olikheterna ökat, både

tack  vare  en  generationsväxling  samt  ett  förändrat  skolsystem  med  fler  friskolor  och

kommunaliseringen av skolan 1991. De äldre och mer erfarna lärarna står sig betydligt bättre på

arbetsmarknaden och har generellt högre lön, medan det motsatta gäller för de yngre lärarna. Det

är också på friskolorna som de yngre lärarna i större utsträckning arbetar på och det är också där

lärarna med lägre löner påträffas (ibid,. s. 253).

     En  av  slutsatserna  är  att  det  har  skett  en  stor  förändring  gällande  rekrytering  till

lärarprogrammen  under  perioden  1977-2009,  detta  har  fått  effekter  på  yrkets  status  –  fler

studenter med mindre utbildningstillgångar/kulturellt kapital söker sig till utbildningarna (ibid,. s.

254). Det leder till en social förändring inom yrket som i sin tur skyndar på snedrekryteringen till

läraryrket då statusen försämras. Sålunda är det två faktorer som samspelar – förhållandena på

arbetsmarknaden  och  rekryteringen  till  utbildningarna.  Dessa  två  faktorer  är  avhängiga  av

varandra (ibid,. s. 255).

     Man skall också komma ihåg att under början på 1990-talet sker en hel del nedskärningar på

grund  av  90-talskrisen.  Detta  kom  att  påverka  skolan  och  lärarna  och  sedermera  blir

rekryteringsmönster allt tydligare – studenternas kulturella kapital sjunker (ibid,. s. 259).

     För  att  lyfta  en  social  aspekt  direkt  kopplad  till  status  bör  nämnas  att  läroverkslärarna,

föregångarna till dagens gymnasielärare, åtnjöt hög social status. De klassades som ett slags social

elit, och deras koppling till universiteten – både genom att de förberedde gymnasieelever för högre

studier men också för kopplingen till sitt/sina respektive ämne/ämnen och forskning inom det/dem

– gjorde att läroverkslärarna hade hög status i samhället. Den här trenden fortsatte på 1960-talet

med gymnasielärarna där söktrycket till dessa utbildningar var fortsatt högt, men någonstans på

vägen har detta kommit att radikalt förändrats. Bertilsson lyfter här flera aspekter som visar på

förändrade villkor inom yrket samt inom utbildningen (ibid,. s. 259-260).

     Bertilsson slår fast att rekryteringen till lärarprogrammen genomgått en förändring: Han lyfter

att lärarstudenternas betyg sjunkit, att studenterna har en annan social bakgrund där både det

nedärvda och det egna kulturella kapitalet är mindre, att barn till lärare i mindre utsträckning söker
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sig till yrket och att fler hoppar av lärarutbildningarna. Han lyfter några teser om varför – lönerna,

arbetsmiljön och den sociala statusen.

Teoretisk utgångspunkt – Ludwig von Mises praxeologi

Ludwig von Mises som var en österrikisk ekonom hade ett stort individuellt fokus när han drog

slutsatser om hur ekonomin fungerar och utvecklas, precis som i denna uppsats är det individerna

och deras val som står i fokus för undersökningen.

     Mänskligt agerande är meningsfullt beteende och kan ses som en människans strävan efter att

uppnå ett visst personligt mål. Agerandet är satt till att nå detta mål och har således ett specifikt

syfte – att givet omgivningens omständigheter uppnå detta med de medel som står till buds (von

Mises  1949,  s.  11).  Detta är  den definition som kommer att  användas för  mänskligt  agerande

genom denna text.

     Allting – både materiella ting och mänskliga ideal – är valbart och subjektivt för människan och

olika individer strävar  efter  olika saker,  och allt  som de strävar  efter  arrangeras  i  en subjektiv

ordning med individuella preferenser (ibid., s. 3).

     Praxeologi är en epistemologi om allt mänskligt agerande – inte bara en teori om ekonomi, eller

teorier om vad som driver folk till att söka förbättra sin materiella standard eller ställning (ibid., s.

3).  Teorierna  bygger  på  att  människor  drivs  av  incitament  som  renderar  i  ett  –  eller  flera

kronologiskt placerade – agerande med syfte till  förändring i en persons liv och tillvaro. Denna

vetenskap fokuserar inte generellt på mänskligt agerande utan i stället läggs fokus på en konkret

situation, en konkret handling utförd av en konkret person vid ett specifikt tillfälle (ibid,. s. 44).

Kopplat till denna kontext är då hur gymnasiestudenter resonerar kring valet av högre utbildning

och det eventuella val de sedermera skall göra under våren då de tar studenten. Den frågan som

praxeologin vill besvara inom ekonomi är hur det mänskliga agerandet påverkar ekonomin (ibid,. s.

6),  till  exempel  hur  politiker  väljer  att  allokera de gemensamma resurserna där  lärarnas  löner

inkluderas. Detta är en rent ekonomisk aspekt men påverkar således individers personliga val när

det kommer till (högre) utbildning. Det är mänskligt agerande som sätter prisbilden, avgör vad som

är en skälig lön eller vilka arbetsförhållanden som kan gälla under olika ekonomiska förutsättningar.

Praxeologin frågar sig också vad är det som sker i ett mänskligt agerande? Vad menas med att en

individ agerar här och nu? Vilka blir resultaten om han eller hon väljer det ena och förkastar det

andra? (ibid,. s. 45). Praxeologi fokuserar på de medel och vägar folk använder sig av för att nå sina

14



mål, inte målen i sig (ibid,. s. 21). Ett medel en student på gymnasiet kan använda sig av är att söka

sig till en utbildning som för denne fyller de krav han eller hon har på förändring av sin (framtida)

tillvaro, till exempel att skaffa sig en utbildning som syftar till att på sikt få en bättre ekonomisk

ställning, vilket kan vara målet med utbildningen. Det kan också syfta till ett personen i fråga vill

uppnå det von Mises benämner som högre ideal; att exempelvis få arbeta med någonting som

personen finner synnerligen intressant; barn, djur eller miljö, utan hänsyn till lön i det framtida

yrket, målet är intresset – inte lönen. von Mises menar dock att de allra flesta söker att förbättra

sin ekonomiska standard genom de ageranden de utför (ibid,. s. 193-194). Detta är också därför

lärarlönerna står i fokus i denna studie.

     Människan som gör aktiva val baseras sina ställningstaganden på missnöje och en vilja till

förändring  av  den  nuvarande  situationen  (Huussen  2007,  s.  129).  Ageranden  förutsätter

resonemang, man kan säga att mänskligt resonerande och agerande är två aspekter av samma ting

– först ett resonemang, sedan ett agerande (von Mises 1949, s. 39). Alla dessa handlingar som en

människa utför genom livet har både del- och slutmål. Först rangordnas de olika valmöjligheter

som finns,  sedan sätts  delmål  och  mer  långsiktiga  mål  upp,  och  agerandet  är  de  medel  som

använts för att nå dessa del- och slutmål. Detta kan ses som att människan gör rationella val och

ser långsiktigt på sitt agerande, till exempel att sätta sig på skolbänken vid ett universitet i 3-6 år

för att på så sätt uppnå en bättre livssituation eller bättra på sina ekonomiska förutsättningar på

lång sikt efter att man då gått igenom ett ekonomiskt stålbad under studietiden plus dragit på sig

studielån.  

Metodologisk individualism

Ludwig von Mises använder sig av metodologisk individualism – praxeologin syftar till  enskilda

individers handlingar, inte förrän frågan om hur dessa påverkar samhället i stort blir det en fråga

om mer universiella ställningstaganden om mänskligt agerande och hur dessa kan sättas samman i

ett mer kollektivt och socialt sammanhang (von Mises 1949, s. 41). Många kritiker av denna syn vill

påvisa att människan alltid ingår i ett socialt sammanhang, till  exempel att språket är en social

konstruktion (ibid,. s. 42). Ludwig von Mises förnekar emellertid aldrig att människan är en social

varelse och han lyfter också fördelarna att ingå i ett socialt sammanhang (ibid,. s. 143). Men frågan

om helheten eller delarna är irrelevant för honom. Först måste fastslås att allt agerande är utfört

av individer, och det som driver folk till att agera är deras egon – individens mål är det som styr

handlingarna mot ett visst mål, och målet i sig styrs av individens önskan och strävan att förverkliga
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sig själv eller målen, vilka de nu än må vara (ibid,. s. 44). Det von Mises tar fasta på är individernas

val  inom  denna  gemenskap  och  att  det  även  för  individen  är  en  stor  fördel  att  ingå  i  ett

samhällskontrakt med andra, även detta görs med egoistiska mål eftersom samhället inte drivs

som en stor gemensam maskin utan av individer inom denna gemenskap (ibid,. s. 145. ).

     I detta sammanhang kommer individernas – gymnasiestudenternas – val att sammanställas för

att på så sätt kunna synliggöra en struktur utifrån deras individuella val. Olika människor har olika

mål och använder därför olika medel för att nå dessa, de medel studenter har är sina betyg – dessa

avgör möjligheterna till valet av högre utbildning, man kan säga att ett medel för att nå målet höga

betyg är att studera hårt. Många gånger hänvisar ekonomer till de ekonomiska incitament folk har

för att förbättra sin materiella standard, von Mises menar att den ekonomiska aspekten är en av

flera och alla människor söker inte att enbart efter att bli  rika (ibid,.  s. 63). Ett kollektiv agerar

utifrån flera individers olika handlingar, det är också detta som gör praxeologi till en vetenskap där

verkliga ting kan observeras och studeras. Ett kollektiv är inte heller statiskt eftersom en individ kan

tillhöra flera olika kollektiv samtidigt, därav att man bör se till metodologisk individualism när man

studerar mänskligt agerande, ty detta möjliggör att se till en större helhet likväl som att se till vad

som driver människor till att göra som de gör (ibid,. s. 3). 

     Denna metodologiska individualism kan förklara hur de olika eleverna väljer utifrån sin egna

erfarenheter, mål och syften – svaren kan sedan sammanställas till en helhet där en (eller flera)

struktur kan skönjas även om det individuella valet ligger i fokus här. 

Ludwig von Mises fyra postulat

Ludwig von Mises har slagit  fast  fyra postulat  i  sin bok Human Action:  1)  Att  allt  agerande är

meningsfullt och ändamålsenligt. 2) Alla intentioner är subjektiva, ty endast individer kan ta sina

egna beslut. Alla sociala fenomen måste därför ses som resultat av individuella besluts utfall samt

att människan baseras sitt beslutsfattande på framtida spekulationer. 3) Allt agerande är unikt –

handlingarna  är  bundna  till  specifika  situationer  och  mänskligt  agerande  skall  inte  ses  som

någonting  övergripande  utan  som människors  enskilda  handlingar.  4)  Det  rationella  agerandet

bygger på att det överensstämmer med de skäl aktören har för sitt agerande (Huussen 2007, s.

130-131).

     Första postulatet kan ses som det val gymnasiestudenter skall göra under våren 2016 när de

skall bestämma sig för vilka utbildningar/kurser på universitetet eller högskolan de skall söka. Det
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andra motsvarar individens önskningar för vidare utbildning,  i  detta specifika fall  –  lärare eller

någonting annat. Det tredje postulatet kan likställas med att det är eleverna själva som gör sina val

utifrån  den situation  de  befinner  sig  i.  Det  sista  postulatet  syftar  till  att  studenten väljer  den

utbildning som han eller hon anser sig bäst lämpad för eller finner mest intressant.

     Ludwig von Mises syn på ekonomi är att individers val – även benämnt som egon – ligger till

grund för hur ekonomi, prissättning och utfall av olika politiska beslut utvecklas. von Mises menar

också  att  praxeologi  syftar  till  framtida  handlingar  och  tar  ingen  större  hänsyn  till  historiska

händelser – det är kausala samband som avgör individers agerande och när detta är synliggjort för

folk kommer de att agera utifrån de förutsättningar de besitter för att nå de mål de har satt upp.

Gymnasiestudenterna  kan  inte  titta  till  historisk  fakta  gällande  just  lärarprogrammens

rekryteringshistorik  då  den  förändrats  i  modern  tid,  här  måste  studenterna  använda  sig  av

kausalitet och framtida antaganden för att kunna avgöra möjligheterna till att komma in, vid vilket

universitet  de  har  störst  möjligheter  att  göra  det  på  samt  vilken  inriktning  som  har  minst

konkurrens.  Givetvis  finns  det  personliga intresset  med i  bilden men det  är  inte  det  som styr

huruvida man kommer in eller ej, det är yttre faktorer – som inte har med historia att göra – som

avgör detta. Samma slutledning måste göras gällande lärarlöner – de har en historia att vara låga

medan politiker och fackföreningar arbetar för att höjda dessa och det är detta antagande som

således bör ligga till  grund för  en bedömning av läraryrkets framtida löner – inte hur lönerna

utvecklats  historiskt.  De  gymnasieelever  som  gör  ett  antagande  om  att  lärarlönerna  faktiskt

kommer att höjas kan dra den slutsatsen medan andra elever saknar den tilltron till en framtida

löneutveckling som de anser är godtagbar. 

Metod

Det empiriska materialet består av en enkätundersökning genomförd i två skolor i en medelstor

kommun  –  en  privat  skola  och  en  kommunal  skola.  Enkäten  är  framtagen  för  att  få  en  bra

helhetsbild av elevernas respektive val, och sedan kunna gruppera eleverna utifrån den skola och

linje de går på samt möjliggöra att tidseffektivt få in en stor mängd data att analysera. 

     Den privata skolan har en annan rekryteringsbas där studenterna kommer från hem med mer

ekonomiskt  kapital  då  skolan  har  terminsavgifter.  Skillnaden  i  det  kulturella  och/eller  sociala

kapitalet skolorna emellan kan man endast spekulera i, men med stor sannolikhet har eleverna på

den privata skolan mer av dessa tillgångar. Enligt von Mises agerar folk utifrån sin sociala kontext
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varför två skolor med olika huvudmän där elevunderlagen ser annorlunda ut har valts. 

     Den enkät elever i sista året på gymnasiet besvarade baserades på två val; att välja eller inte

välja ett (av fyra) lärarprogram, och i den andra frågan rangordna tre (3) orsaker till valet i fråga ett.

Fråga två  om rangordning bygger  på att  folk  har  och tänker  olika kring  incitament  och val  av

utbildning – olika individer gör olika val, nu är tanken att ta reda på huruvida folk väljer olika eller

ej, eller om de väljer lika fast av olika skäl? Tyvärr föll detta inte väl ut – ytterst få elever gjorde

denna  rangordning  och  de  flesta  satte  endast  kryss  i  stället  för  siffror  i  dessa  kolumner.

Rangordningen mellan de olika incitament som eleverna fick välja mellan har således tagits bort i

resultatet och analysen då inga slutsatser har kunnat dras utifrån enkäterna. 

     Med  denna  metod  fick  samtliga  elever  välja  mellan  olika  alternativ;  först  de  fyra  olika

lärarprogrammen  (låg-,  mellan-,  och  högstadiet  samt  gymnasiet)  eller  att  inte  välja

lärarprogrammen sedan rangordna och motivera sina respektive val. Dessa alternativ som skulle

rangordnas är framtagna både från Ludwig von Mises syn på incitament samt från den offentliga

debatten om läraryrket – status, lön, arbetsmiljö, karriärmöjligheter – samt några alternativ som är

kopplade till högre ideal, som von Mises menar kan vara ett skäl till varför folk gör de val de gör i

livet, till dessa hör till exempel personligt engagemang i barn/ungdomar och att man ser läraryrket

som en viktig komponent i samhället. Dessa argument har sedan vänts på för dem som inte kan

tänka sig att  söka ett  lärarprogram,  till  exempel  bra lön respektive dålig  lön som skäl.  Genom

denna enkät kunde detta analyseras genom en övergripande sammanställning för att få en djupare

inblick i hur studenterna på gymnasiet tänker kring läraryrket.

Reliabilitet och validitet

För att inte påverka eleverna nämndes inte vad studiens exakta titel och syfte var – lärarlöner – för

att på så sätt inte indirekt eller undermedvetet påverka dem i deras ställningstaganden i enkäten.

Detta gjordes i stället efteråt för att förtydliga vad studien har för syfte.

     Enkäten är  utskriven på papper och fylldes  i  av  studenterna för  hand vilket underlättade

processen genom att fusk och oegentligheter beivrades.

     Ett moment som uppenbarligen var svårtolkat, trots både muntlig och skriftlig instruktion, var

rangordningen – detta var det få elever som gjorde; de skrev inte siffrorna 1-3 som de tillbads utan

de  fortsatte  att  sätta  kryss  precis  som man skulle  göra  i  fråga  1  (där  man  skulle  välja  ett  av

lärarprogrammen eller inte välja ett lärarprogram). Detta gjorde att det ursprungliga syftet att först
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titta  på  hur  de  väljer  utbildning  och  sedan  se  till  deras  rangordning  av  anledningar  till  deras

respektive val gick i stöpet, i stället blev fokus att sammanställa de olika svarsalternativen som de

valt.  Utfallet  av  några  enkäter  var  att  en  del  hade  endast  angett  ett  svarsalternativ  när  jag

uttryckligen bett om tre samt att någon elev kryssade fyra anledningar till varför hon eller han valt,

dessutom två, lärarprogram, och sedan hade denne person kryssat i fem anledningar till varför hon

eller han inte valt ett lärarprogram. Detta gjorde just denna enkät aningen svårtolkad och valet

blev att ta de första alternativet i fråga ett – lågstadielärare (vilket innebär att antal lågstadielärare

kan  behöva  reduceras  med  en  och  i  stället  ha  en  mellanstadielärare  i  resultatet)  –  samt  att

rangordningen varför man inte väljer ett lärarprogram helt ignorerades.

Resultat

Diagram 2: Kommunal skola – naturvetenskaplig inriktning:

Av totalt 17 elever väljer åtta ett lärarprogram och nio väljer inte ett lärarprogram.
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Diagram 3: Rangordning för dem som valt läraryrket inom naturvetenskaplig inriktning:

Dött  lopp  mellan  att  beredas  möjlighet  att  påverka  människors  möjligheter  i  livet  och  ett

engagemang i barn och ungdomar som främsta orsaker till att man väljer läraryrket.

Diagram 4: Rangordning för dem som inte valt läraryrket inom naturvetenskaplig inriktning:

Dålig lön är den främsta orsaken till att studenterna inte väljer läraryrket i denna kategori.
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Diagram 5: Kommunal skola – samhällsvetenskaplig inriktning:

14 av 24 kan tänka sig att studera på någon av lärarprogrammen vilket ger en majoritet av klassen

till lärarprogrammens favör.

Diagram 6: Rangordning för dem som valt läraryrket inom samhällsvetenskaplig inriktning:

Främsta orsaken bland de elever som valt någon av lärarprogrammen är fritiden/loven.
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Diagram 7: Rangordning för dem som inte valt läraryrket inom samhällsvetenskaplig inriktning:

Eleverna som valt bort lärarprogrammen har gjort det på grund av bristande intresse för yrket.
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Diagram 8:  Totalt resultat av samtliga svar på den kommunala skolan:

Sammantaget på den kommunala skolan ser fördelningen ut så här: 22 av 41 väljer ett 

lärarprogram.

Diagram 9: Privat skola – samhällsvetenskaplig inriktning:

En av 21 elever väljer ett lärarprogram.
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Rangordning för den som valt läraryrket inom samhällsvetenskaplig inriktning: 

Endast en person har valt ett lärarprogram i denna kategori och denne har valt "Bra utbildning",

"Bereds möjlighet att påverka människors möjligheter i livet" och "Anser läraryrket vara en viktig

komponent i samhället" som orsaker till  att tänka sig ett lärarprogram.

Diagram 10: Rangordning för dem som inte valt läraryrket inom samhällsvetenskaplig inriktning

Främsta orsak är att studenterna saknar intresse i yrket, tätt följt av lönen som de anser är för

dålig.
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Diagram 11: Privat skola – naturvetenskaplig inriktning:

En av 14 elever väljer ett lärarprogram.
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Rangordning för den som valt läraryrket inom naturvetenskaplig inriktning:

Endast en som valt ett lärarprogram i denna kategori, och denne har valt "Ett personligt intresse

för yrket/undervisning/pedagogik", Bereds möjlighet att påverka människors möjligheter i  livet"

och  "Anser  läraryrket  vara  en  viktig  komponent  i  samhället"  som  orsaker  till  att  välja  ett

lärarprogram. 

Diagram 12: Rangordning för dem som inte valt läraryrket inom naturvetenskaplig inriktning:

Främsta orsak i denna klass är att dessa studenter saknar intresse för barn och ungdomar.

På den privata skolan är det endast två av 35 som kan tänka sig ett av lärarprogrammen.
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Diagram 13:  Totalt resultat av samtliga svar från den privata skolan

Här följer en sammanställning av skolornas resultat.

Totalt i samtliga fyra klasser:

Diagram 14:  Resultat av samtliga elever på båda skolorna:

52 stycken väljer bort lärarprogrammen medan 24 studenter väljer någon av dem.

Sammanställning för naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig inriktning på båda skolorna:
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Diagram  15:  Antal  som  valt  respektive  inte  valt  lärarutbildning  inom  samhällsvetenskaplig

inriktning:

Samhällsvetenskaplig inriktning: 15 av 45 elever på detta program väljer någon av 

lärarprogrammen.

Diagram 16: Antal som valt respektive inte valt lärarutbildning inom naturvetenskaplig inriktning:

Naturvetenskaplig inriktning: 9 av 31 elever väljer någon av lärarprogrammen.
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Diagram  17:  Uppdelning  i  samhällsvetenskaplig  inriktning  och  naturvetenskaplig  inriktning  på

båda skolorna:

Inom den samhällsvetenskapliga inriktningen är det 15 som väljer någon av lärarprogrammen och

30 som inte väljer  dem. Inom den naturvetenskapliga inriktningen är  det 9 som kan tänka sig

någon av lärarprogrammen och 22 inte kan tänka sig ett lärarprogram.

29



Diagram  18:  Rangordning  för  dem  som  valt  läraryrket  inom  både  samhällsvetenskaplig  och

naturvetenskaplig inriktning:

Diagram 19: Rangordning för dem som inte valt läraryrket inom både samhällsvetenskaplig och

naturvetenskaplig inriktning:
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Sammanfattning av resultatet

Av  totalt  76  tillfrågade  gymnasiestudenter  är  det  24  stycken  som  väljer  något  av  de  fyra

lärarprogrammen. Det är också en stor skillnad mellan skolorna där den kommunala skolan har 41

tillfrågade elever och 22 av dem kan tänka sig läraryrket. Av de 35 tillfrågade eleverna på den

privata skolan är det endast två stycken som kan tänka sig att utbilda sig till lärare.

     Den vanligaste orsaken till att man valt något av lärarprogrammen är att man bereds möjlighet

att påverka människors möjligheter i livet med 14 stycken svar. En skillnad syns dock mellan de två

skolorna: De på den privata skolan som kan tänka sig läraryrket har valt ”Anser läraryrket vara en

viktig komponent i samhället” och ”Bereds möjlighet att påverka människors möjligheter i livet”

som främsta orsak till sina respektive val. Ingen av dem som valt ett lärarprogram har gjort det

med motiveringen att yrket har bra förutsättningar för att göra karriär. Eleverna på den kommunala

skolan som valt något av lärarprogrammen har som främsta alternativ valt fritid/loven med 13

stycken svar.

     Den vanligaste orsaken till att gymnasieeleverna i kommunen inte väljer lärarprogrammen är att

de saknar intresse för yrket, 34 har svarat så, och på andraplats är det den dåliga lärarlönen som

anges som orsak med 33 stycken svar. Ingen av eleverna har valt bort läraryrket på grund av dåliga

arbetstider, men det framkommer att det handlar om bristande intresse samt dåliga ekonomiska

förutsättningar  för  yrket  som  gör  att  dessa  elever  inte  väljer  lärarprogrammen;  första  och

tredjeplatsen handlar om just bristande intresse och; plats två och fyra är kopplade till lön och

ekonomiska förutsättningar.

Analys

Ett  första mönster som denna enkätundersökning slår  fast  är  att  främsta anledningarna till  att

faktiskt välja ett lärarprogram bygger på att gymnasieeleverna inte drivs av ekonomiska incitament,

utan det är det som Ludwig von Mises benämner högre ideal som driver dem; i detta fall drivs

studenterna till lärarprogrammen för att kunna påverka människors möjligheter i livet; för att de

anser  att  skolan  är  en  viktig  komponent  i  samhället  samt;  ett  personligt  intresse  i  barn  och

ungdomar.  Dessa  incitament  har  ingalunda  med  lönen  eller  det  ekonomiska  att  göra,  utan

benämns här som högre ideal. Ett andra mönster som synliggörs, tillsammans med att de anser att

läraren  är  en  viktig  komponent  i  samhället,  är  fritiden/loven  som  orsak  till  att  välja  ett

lärarprogram. Endast två personer anger att bra lön inom läraryrket är en av anledningarna till att

de kan tänka sig att söka ett lärarprogram.
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     De 52 av 76 som kryssade i att de inte kan tänka sig läraryrket har faktiskt inte valt ”dålig lön”

som den allmänna debatten gör gällande som främsta orsak utan det är helt enkelt att de saknar

intresse för läraryrket – 34 elever har svarat så – och bristande intresse för barn och ungdomar.

Däremot ligger ”dålig lön” på  andraplats med 33 stycken svar. Här kan man se att de ekonomiska

incitamenten är större för dem som inte väljer ett lärarprogram än för dem som väljer ett – lönerna

ligger på andraplats och avsaknaden av karriärmöjligheter ligger på fjärde plats med 20 stycken

svar. Här kan således den ekonomiska aspekten tydliggöras och man kan säga att bristande intresse

samt  dåliga  ekonomiska  förutsättningar  är  huvudorsakerna  till  att  gymnasieelever  inte  väljer

läraryrket i denna undersökning. Man kan säga att de som i undersökningen kan tänka sig söka till

lärarprogrammen inte värderar lönen särskilt högt medan de som inte kan tänka sig att söka dem

värderar den rent ekonomiska aspekten högre. Detta ger oss därför en viss selektering tack vare

lönerna – de som anser att  lön,  ekonomi och karriär  är  avgörande faktorer när man ska välja

utbildning kommer alltså att i hög grad inte välja läraryrket.

     Nu kan ingenting sägas om respektive elevs betyg, vilket brukar vara en faktor som spelar roll för

vilka val de gör enligt Bertilsson (2014), men mönstret är tydligt – bristande intresse för yrket i

kombination  med  låga  löner  driver  dessa  potentiella  studenter  till  andra  utbildningar  än  just

lärarprogrammen.

     

Diskussion

Med avstamp i Bertilssons (2014) avhandling om rekryteringen till lärarprogrammen 1977-2009,

där  en  synlig  social  förändring  skett  tillsammans  med  den  offentliga  debatten  om  läraryrkets

försämrade status i kombination med lärarnas löneutveckling sedan 1970-talet, är det tydligt att

lärarprogrammen kommit att bortprioriteras av många gymnasiestudenter. I  denna uppsats har

fokus varit att försöka ta reda på  varför ungdomar väljer som de gör – inte bara  hur de väljer.

Resultatet  bekräftar  tidigare  forskning  -  att  lönerna  har  en  viss  inverkan  på  rekryteringen  till

lärarprogrammen.  Det  som  framkommer  här  är  emellertid  att  det  bristande  intresset  är  mer

avgörande än lönen, men detta kan i sin tur bero på att lärares löner generellt är lägre än i andra

yrken som kräver en längre universitetsutbildning. Hur råder man bot på potentiella studenters

bristande  intresse?  Har  debatten  om  läraryrket  skrämt  iväg  folk  från  lärarprogrammen?  Hur

återupprättar man en yrkeskårs status? Den allmänna debatten och fackföreningarna gör gällande

att det är just lönerna som är avgörande för utfallet av söktrycket till lärarprogrammen – denna

uppsats visar till viss del detta men det beror också på hur man definierar ”bristande intresse för
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yrket”? Ser man det bristande intresset som relaterat till lönen stärks fackens och även regeringens

tes om att  lönerna spelar  en avgörande roll  för situationen för  lärarna,  ser  man det bristande

intresset som en direkt tolkning – studenterna finner inte yrket intressant – är då debatten om

lönerna aningen överdriven?

     Frågan som ändå väcks är hur politiker de senaste 45 åren valt att prioritera skolan – lönerna har

blivit  sämre,  skolresultaten  har  sjunkit  senaste  åren  (PISA  2012)  och  färre  söker  sig  till

lärarprogrammen. Forskarna Dolton och Marcenaro-Gutierrez (2012) sätter också stort fokus på

just lärarnas löner som de menar spelar en avgörande roll för elevers prestationer. Om en regering

vill ha goda resultat i skolan måste lönerna stå i paritet med utfört arbete och utförd prestation.

Man kan säga att ingenting kommer gratis; höjs inte lärarlönerna måste andra åtgärder till för att

söka behålla en skola vars resultat står sig i den globala konkurrensen (ibid,. s. 12). Hatties (2012)

forskning säger att läraren är den enskilt viktigaste faktorn i klassrummet samtidigt som lärarfacken

(Lärarförbundet  2014)  visar  på  hur  viktig  lönen  är  för  att  locka  till  sig  de  bästa  potentiella

studenterna till lärarprogrammen. Trenderna visar på raka motsatsen och för att återskapa en skola

i världsklass har den nuvarande regeringen lagt extra krut på just lärarnas löner. Gott så, men hur

råder man bot på ungdomars bristande intresse för yrket? Det är sålunda mer än enbart lönen som

spelar in, vad detta är vet bara de ungdomar som skall välja utbildning. Det verkar trots allt så att

en höjd lön för lärarkåren är ett steg i rätt riktning. Det som nu pågår är att lönesatsningarna riktas

till de lärare som utför ett gott arbete och motargumentet är att lönerna måste höja generellt,

inklusive ingångslönerna, för att locka till sig fler till utbildningarna och sedermera yrket. Var dessa

pengar skall komma ifrån är höljt i dunkel men det verkar ändå råda konsensus kring att lärarnas

löner är för låga.

     För att titta lite på hur de som då valt ett lärarprogram kan man då se att studenterna på den

kommunala skolan gör det på grund av loven - det kan bottna i flera orsaker och anledningar, men

en är  att  studenterna värnar sin ledighet  och väljer  emellertid bort  hög materiell  standard till

förmån  för  mer  fritid.  Frågan  som  väcks  här  är  om detta  är  ett  legitimt  skäl  till  att  välja  en

utbildning – att få vara ledig från sitt arbete? En personlig reflektion är att det är fel skäl till att välja

utbildning/yrke,  samtidigt  som fler  och fler  människor  värnar  sin  lediga tid  i  stället  för  utökat

ekonomiskt välstånd. Två studenter väljer ”bra lön” som anledning till att börja ett lärarprogram -

vad  som är  en ”bra  lön” är  högst  subjektivt  för  människor,  dessa elevers  utgångspunkt  vet  vi

ingenting om och kan därför bara konstatera att de anser att läraryrket betalar bra och att det är

ett av de incitament de har för att kunna tänka sig att söka ett lärarprogram. Precis som Ludwig
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von Mises hävdar kan människor göra helt motsatta val baserat på sina egna subjektiva mål och

medel därför kan man inte säga att det ena valet är mer korrekt än det andra.

      För att knyta an till Ludwig von Mises syn på mänskligt agerande menar han att de flesta vill ha

det bättre ställt – bättre mat, bättre ekonomi, snyggare kläder och mer och bättre andra materiella

ting (von Mises 1949, s. 193-194) – vilket visar på vikten av en god lön för en yrkeskår om man som

politiker ämnar att locka de bästa till just detta yrke (ibid,. s. 274). Han menar att det finns en social

konkurrens  om  denna  förbättring  då  individer  agerar  utifrån  sina  respektive  egon  i  syfte  att

förbättra sin materiella standard (ibid,.  s.  274).  von Mises syn på vad en marknadsekonomi är

(ibid., s. 258) är att den syftar till att tillfredsställa konsumenterna (studenterna) till ett pris (yrkets

utbildningen är till för) de är villiga att betala (att söka sig till och genomgå en utbildning). Man kan

därför koppla det svenska utbildningssystemet till hur en fri marknad fungerar; de med höga betyg

eller  högskolepoäng  kan  i  större  utsträckning  välja  utbildning.  På  denna  marknad  förlorar

lärarprogrammen då de inte tillfredsställer  den stora massan av potentiella  studenter (ibid,.  s.

227).

     På frågan vad som är hönan och vad som är ägget – alltså vad den sociala statusens och lönens

degradering för lärarna beror på – är svårt att fastslå. Den trend som är tydlig är att det som krävs

för att vända skutan kommer att kosta mycket pengar, och vilken politiker vill  satsa människors

skattepengar under en mandatperiod på fyra år  för  att  få ett  bättre resultat  om 30 år? Detta

kortsiktiga tänk har enligt mig nått vägs ände och nu kommer vi behöva se till vilka effekterna kan

bli på lång sikt när unga människor inte längre vill bli lärare av olika skäl.

     Denna uppsats visar att flertalet av de tillfrågade gymnasieeleverna inte väljer lärarprogrammen

av i  huvudsak  två  skäl  –  bristande intresse  för  yrket  och dålig  lön.  Yrket  behöver  återigen bli

attraktivt och eftersom många, men inte alla, drivs av just ekonomiska incitament bör politiker se

över hur de fördelar resurserna till skolan i allmänhet och lärarlönerna i synnerhet. Men hur råder

man bot på bristande intresse för yrket? Detta är mer komplext och det kan mycket väl härledas ur

att lönerna är dåliga. Här behövs mer forskning för att fastslå om så är fallet.
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Bilagor

Bilaga 1

Enkäten

Den har tagits fram genom att först ha svarsalternativ i de olika lärarutbildningarna och sedan en

valmöjlighet att välja bort dem för att kunna se till hur många ur grupperna som väljer läraryrket

eller  ej,  och  även  se  till  varför  de  gör  sina  val.  Den  teoretiska  utgångspunkten  –  praxeologi

sprungen ur Ludwig von Mises teori – benämns två olika övergripande incitamentsstrukturer; rent

ekonomiska  och  högre  ideal.  De  ekonomiska  incitamenten  är  här  lön  och  karriärmöjligheter,

medan  högre  ideal  motsvarar  svarsalternativen  anser  läraryrket  vara  en  viktig  komponent  i

samhället,  bereds  möjlighet  att  påverka  människors  möjligheter  i  livet,  bra  arbetsmiljö,  bra

arbetstider, loven/fritiden och ett personligt intresse i barn och ungdomar. I begreppet status läggs

också vikt vid socialt kapital, det vill säga utbildning och hur andra ser på yrket – här har vi då

alternativen bra utbildning och hög social status.

      För dem som inte väljer någon av lärarutbildningarna har de ekonomiska svarsalternativen varit

dålig lön och avsaknaden av karriärmöjligheter. De högre ideal som kan locka till en lärarutbildning

motsvaras av svarsalternativen ”saknar personligt intresse för läraryrket/undervisning/pedagogik”,

”har inget större intresse i barn eller ungdomar”, ”för lite fritid”, ”dålig arbetsmiljö”, ”saknar tilltro

till skolan som institution” och ”ser inte läraryrket som någonting viktigt". Kopplat till yrkets status

är det "dålig utbildning" och "låg social status".

      Enkäten har således tagits fram för att dels studera hur många ur de olika kategorierna – skola

och inriktning – väljer som de gör, samt att ta reda på vilka incitament de har för sina respektive

val.

Detta är enkäten som använts vid insamlingen av de empiriska materialet:

Skulle du kunna tänka dig att välja en av följande utbildningar?

· Lågstadielärare                                                                    [  ]

· Mellanstadielärare                                                              [  ]

· Högstadielärare                                                                    [  ]

· Gymnasielärare                                                                    [  ]

· Nej, jag kan inte tänka mig att söka en lärarutbildning [  ]
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Om du valt en av lärarutbildningarna – rangordna de tre (3) anledningarna till varför. Sätt en siffra i

kolumnen till vänster:

[  ] Anser läraryrket vara en viktig komponent i samhället

[  ] Bereds möjlighet att påverka människors möjligheter i livet

[  ] Bra arbetsmiljö

[  ] Bra arbetstider

[  ] Bra karriärmöjligheter

[  ] Bra lön

[  ] Bra utbildning

[  ] Ett personligt intresse för läraryrket/undervisning/pedagogik

[  ] Hög social status

[  ] Mycket fritid (loven)

[  ] Stort engagemang i barn/ungdomar

Om du  inte valde någon lärarutbildning – rangordna de tre (3) anledningarna till varför. Sätt en

siffra i kolumnen till vänster.

[  ] Dålig arbetsmiljö

[  ] Dåliga arbetstider

[  ] Dålig lön

[  ] Dålig utbildning

[  ] För lite fritid

[  ] Låg social status

[  ] Har inget större intresse i barn eller ungdomar

[  ] Saknar personligt intresse för läraryrket/undervisning/pedagogik

[  ] Saknar karriärmöjligheter

[  ] Saknar tilltro till skolan som institution

[  ] Ser inte läraryrket som någonting viktigt
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Bilaga 2: Information till deltagarna

Enkätundersökningen

För  att  följa  de  forskningsetiska  kraven;  informationskravet;  samtyckeskravet;

konfidentialitetskravet; nyttjandekravet (Codex, 2014) skrevs följande text ned i  enkäten för att

informera eleverna vad som gällde:

”Denna enkät är en del i en undersökning som görs inom lärarprogrammet vid Uppsala universitet

där  syftet  är  att  studera  hur  studenter  som  går  sista  året  på  gymnasiet  tänker  kring  högre

utbildningar i allmänhet och lärarutbildningarna i synnerhet, samt vilka incitament de har kring

sina respektive val av utbildning.

Era svar kommer ligga till  grund för undersökningen där dessa data skall  sammanställas för att

kunna göra en analys av dem i forskningssyfte. Svaren kommer inte värderas vid insamling utan

endast sammanställas för analys av utfallet av antal svar av de olika alternativen som finns att

tillgå.

Deltagandet i denna undersökning är helt frivilligt och anonymt – enda uppgifterna som kommer

att framgå i avhandlingen är vilken skola och vilken klass som har svarat. Ni har således rätt att

både avböja eller avbryta er medverkan i denna undersökning när ni så behagar. Informationen

som ni bidrar med genom era svar kommer endast att återges i avhandlingen som enkäten är till

för.”
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