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Gör den svenska skolan bättre



Ett decennium  
med Teach for Sweden
Årets impactrapport är speciell på flera sätt. Vi kan nu fira att 
40 000 ungdomar runt om i landet har undervisats av en lärare som 
kommer från Teach for Sweden (TFS). Och under 2023 firar vi tio år 
som stiftelse – en tio år lång resa där jag har fått förmånen att träffa 
framgångsrika chefer som sadlat om mitt i livet. Modiga ledare som 
lämnar fina karriärer bakom sig för att utbilda sig till ett helt nytt 
yrke och kliva in i ett klassrum någonstans i Sverige. Det finns lika 
många historier om varför de väljer att bli lärare som det finns TFS-
deltagare. Varje historia är unik. Men en sak har de gemensamt – de 
vill göra skillnad för ett barn. Genom att dela med sig av sin kunskap 
ger de morgondagens vuxna makten att kunna välja sin framtid. 
 
I tio år har jag också haft förtroendet att leda organisationen med 
drivna och skickliga medarbetare. I med- och motgång har vi 
samarbetat med både företag och politiker. För när vi vuxna arbetar 
tillsammans kan vi skapa förändring. Men förändring kommer sällan 
över en natt, och det sker sällan omvälvande. Det börjar i det lilla. 
För mig har det blivit särskilt tydligt när jag blickar tillbaka på starten. 
Jag minns 2013 när vi rekryterade Sanna. Hon anställdes som lärare 
på Husbygårdsskolan, och nu tio år senare är hon fortfarande där och 
gör skillnad varje dag. En av hennes elever, Banaz, studerar nu på 
Kungliga Tekniska högskolan – på ett av programmen som leder till en 
lärarlegitimation. 
 
Nu blickar jag framåt mot våra kommande år. Jag gör det med 
förväntan och en förhoppning om att TFS ska kunna bidra till 
att fler 16-åringar kan gå ut nian med gymnasiebehörighet. 
Att morgondagens utvecklingschef ska få träffa den där läraren med 
höga förväntningar som säger att jo, det går, kämpa bara lite till.

I alla stora skeenden, globalt och historiskt, har kunskapen 
varit avgörande. Och idag finns det många utmaningar 
att ta sig an – pandemier, klimatförändringar och krig. 
Vägen framåt startar med kunskap. Min mamma 
sa alltid ”jo du kan”, inte bara till mig utan även till 
barnen på förskolan i Hallonbergen där hon jobbade 
i 40 år. Om alla 16-åringar fick höra ”jo du kan”, 
och tro på det, finns hopp om en ljusare framtid. Nu 
behövs fler behöriga lärare som kan leda dem dit.  

Ida Karlberg Gidlund
Verksamhetschef Teach for Sweden

”Jag leder TFS för att 
jag vill att alla unga ska 
få uppleva att kunskap 
är en dörröppnare, en 
världsförändrare och 
en maktfaktor.”



Vi finns för att eleverna 
behöver fler skickliga lärare
Lärarbristen är ett hot mot kunskapsnationen Sverige eftersom 
det påverkar elevernas kunskap på både kort och lång sikt. Vi vet 
att den mest avgörande faktorn för om en elev lyckas i skolan är 
hens socioekonomiska bakgrund, och vårdnadshavarens förmåga 
att stötta barnet. Det kan vi tyvärr inte ändra på. Men vi vet också 
att lärarens skicklighet är den faktor som har störst möjlighet att 
jämna ut dessa ojämlikheter. Och det, kan vi faktiskt jobba med.

För oavsett varifrån man kommer, vilken utbildning ens föräldrar 
har, eller var i Sverige man bor så ska skolan vara den plattform 
som gör att varje barn ska kunna bli sitt bästa jag. Så ser det 
tyvärr inte ut idag. Det är inte rättvist. Med fler skickliga lärare 
i klassrummen kan vi se till att varje barn får den kunskap som 
krävs för att nå målen i skolan. Varje barn har rätt att kunna välja 
sin framtid. 

Idag
• går 1 av 7 elever ut nian utan gymnasiebehörighet, vilket 

motsvarar nästan 18 000 barn som inte kan fortsätta sin 
utbildning och riskerar att hamna i ett livslångt utanförskap

• är nästan var tredje lärare i grundskolan obehörig och 2035 
beräknas 12 000 behöriga lärare saknas – lärarbristen är störst 
i socioekonomiskt utsatta områden

• är andelen elever som är behöriga till gymnasiet 18 % lägre 
bland dem vars föräldrar saknar eftergymnasial utbildning

• är lärarbristen störst i matematik, naturvetenskap och teknik 
– ämnen som återkommande lyfts fram som särskilt viktiga och 
efterfrågade på framtidens arbetsmarknad.

Det här går ju inte ihop!



VÅR VISION

En dag ska alla 
barn kunna välja sin 
egen framtid
Barns framgång i skolan ska inte begränsas av deras 
socioekonomiska bakgrund. Vi vill att alla barn ska kunna 
välja sin egen framtid och vi tror på en värld där alla, oavsett 
bakgrund, har tillgång till en likvärdig skola.

Om vi ger alla barn lika förutsättningar att lyckas i klassrummet 
kan vi i framtiden bygga ett starkt demokratiskt samhälle där 
mångfald, kunskap och kreativitet präglat av ett starkt ledarskap 
driver Sverige framåt. 

Genom bra ledarskap i klassrummen, och med övertygelsen om 
att alla barn kan, verkar vi för en likvärdig skola. Det kräver lärare 
som leder, och som hjälper eleverna att nå sin fulla potential.
 

Sedan 2013 har vi 
gjort den svenska 
skolan bättre
En av de viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt skolsystem 
är att rätt personer blir lärare. För att skapa en rättvis skola 
behövs många, behöriga och ämneskunniga lärare som tror på 
varje barns förmåga – lärare som ger eleverna förutsättningar att 
lyckas och får dem att tro på sig själva och sin framtid. 

Sedan 2013 har vi rekryterat akademiker till ett tvåårigt ledar-
skaps program där de läser in lärarexamen, samtidigt som de 
arbetar på en högstadieskola med stora behov. Det betyder att de 
direkt gör viktig skillnad för de barn som behöver dem som mest. 

Sedan starten har nästan 400 akademiker gått, eller går, 
programmet. Tillsammans har de undervisat 40 300 elever på 
230+ skolor i 100 kommuner runt om i Sverige.

2022 gick 90 personer 
ledar skaps programmet 
och arbetade på 69 skolor 
i 49 kommuner.
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Ingrid Sundström
Wallenbergstiftelsen

Varför stöttar ni Teach for Sweden?
Wallenbergstiftelserna stödjer bland annat olika utbildnings-, 
lärar- och skolprojekt. Att engagera fler personer att jobba 
i skolan som lärare är viktigt och här fyller TFS en viktig 
kompletterande roll till de reguljära lärarutbildningarna.

Vad tycker ni har varit viktigast i Teach for Swedens arbete?
Det allra viktigaste, sett ur vår synvinkel, är att få fler lärare 
till skolan samt att elever i skolor i socioekonomiskt utsatta 
områden får undervisning av kvalificerade lärare.

TFS firar 10 år – vad vill du att TFS ska åstadkomma under 
kommande 10 år?
Att fortsätta arbetet med att intressera personer med olika 
bakgrund (studenter, yrkesverksamma m.fl.) att utbilda sig till 
lärare OCH motivera dem att arbeta, och stanna, i skolan.

Anna Sjöström Douagi
Vice President Strategic Initiatives, The Nobel Foundation 
Styrelseordförande 2018–2023

Varför stöttar ni Teach for Sweden?
Elevers lika rätt till utbildning är en avgörande fråga för vårt 
samhälle, på så många plan. Att få ut ämneskompetens i 
klassrum där det behövs som mest, av personer som brinner 
för läraryrket, är en vinnande kombination. Det har varit ett 
privilegium att få arbeta med denna fina organisation med 
höga ambitioner.

Vad tycker ni har varit viktigast i Teach for Swedens arbete?
Att deltagarna levererat fantastiska resultat för så många 
ungdomar, vilket gör skillnad på riktigt. Deltagarna stannar i 
skolvärlden och bidrar med en enorm kraft och kompetens som 
förhoppningsvis smittar av sig till fler runt omkring.

TFS firar 10 år – vad vill du att TFS ska åstadkomma under 
kommande 10 år?
Jag hoppas att TFS ska kunna bidra ännu mer till en jämlik 
skola med lika utbildning för alla i Sverige. Och att ännu fler 
TFS-lärare kommer ut i klassrummen. Jag hoppas också att 
TFS:s metod och arbetssätt blivit en etablerad metod som 
gör nytta för många och att organisationen, med hjälp av 
finansiering, har vuxit ytterligare.

Birgitta Bergvall-Kåreborn
Vice Chancellor and Professor in Informatics and Systems 
Science, Luleå University of Technology:

Varför stöttar ni Teach for Sweden?
Förutom att få bidra till att fler lärare utexamineras, utvecklar och 
prövar vi nydanande former för att utbilda sig till lärare på distans. 
Kombinationen av ett ledarskapsprogram och en arbetsintegrerad 
kompletterad pedagogisk utbildning 7–9 för akademiker stärker 
ledarskapet och ger möjlighet att direkt påverka i klassrummen.

Vad tycker ni har varit viktigast i Teach for Swedens arbete?
I vårt samarbete har vi tillsammans hittat vägar till att utbilda 
lärare som tar sig an de utmaningar som finns, framför allt i 
skolor i socioekonomiskt utsatta områden.

TFS firar 10 år – vad vill du att TFS ska åstadkomma under 
kommande 10 år?
Fortsätta verka för att alla barn ska ha tillgång till en likvärdig 
skola med bra ledare i klassrummet. Och att ytterligare öka 
andelen behöriga lärare i våra skolor.

Thomas Backteman
Initiativtagare och styrelseordförande 2013–2018

Varför stöttar ni Teach for Sweden?
Orsaken är given. Det svenska skolsystemet befinner sig i en 
lågfrekvent kris som utvecklats under många år, och som fort-
sätter att utvecklas i fel riktning. Det har gjort att likvärdigheten 
i den svenska skolan är hotad. Om du har oturen att växa upp i 
ett område med dåligt fungerande skolor riskerar du ett livslångt 
utanförskap. Genom att jobba mot målet att alla barn skall ha 
samma möjligheter förbättrar vi förutsättningarna för att Sverige 
skall fortsätta att vara det fantastiska land det är.

Vad tycker ni har varit viktigast i Teach for Swedens arbete?
Att vi hade modet och uthålligheten att få igång verksamheten 
trots de utmaningar vi har haft på vägen. 

TFS firar 10 år – vad vill du att TFS ska åstadkomma under 
kommande 10 år?
Om tio år hoppas jag att vi har varit med och bidragit till att det 
svenska skolsystemet är världens mest likvärdiga skolsystem 
så att alla barn, oavsett bakgrund, har samma möjligheter till ett 
gott liv. Likvärdigheten har dessutom skapat ett skolsystem vars 
kvalitet är i världsklass. 



Flera lärosäten har svårigheter att attrahera sökande 
till sina lärarutbildningar. Därför är vi extra stolta över 
att vårt program är så populärt, och att upplägget 
övertygar personer som annars kanske aldrig sökt, 
att söka sig till läraryrket.

Fler lärare 
inom matte, 
NO och teknik
Inför dagens stora samhällsutmaningar som 
klimatkris och kompetenser till framtidens 
arbetsmarknad blir STEM-kunskaper allt viktigare – 
det vill säga Science, Technology, Engineering och 
Mathematics. Samtidigt är det inom dessa ämnen 
det saknas flest behöriga lärare idag. Ämnet teknik 
är med sina 50 % behöriga lärare det ämne med 
lägst lärarbehörighet i grundskolan. Vi kommer 
behöva ingenjörer, programmerare och naturvetare 
i framtiden. Därför är det viktigt att eleverna får 
undervisning av en skicklig lärare som kan tända 
gnistan för dessa ämnen, och visa vilka möjligheter de 
kan leda till i framtiden.

2022 kom 15 % av alla 
ny examinerade NO-, matte- 
och tekniklärare, och 22 % 
av alla nyexaminerade teknik-
lärare, för årskurs 7–9 från 
Teach for Sweden. 

85 %
av våra alumner säger 

att de troligtvis inte 
hade blivit lärare utan 

Teach for Sweden.

80 %
av alumnerna arbetar 
idag inom utbildnings-
sektorn – som lärare, 

rektor eller med 
skolutvecklingsfrågor.

75 %
av alumnerna som är kvar 
i skolan jobbar på en skola 

med stora behov och 
utmaningar med resultaten.

95%
av våra alumner 
är behöriga inom 
matematik, NO 

eller teknik.

Vi attraherar skickliga 
personer till lärar yrket, 
som stannar

Jämfört med andra kompletterande pedagogiska 
utbildningar (KPU) får vi mer än tre gånger så 
många ansökningar per plats. Under rekryterings-
säsongen 2021/22 fick vi i snitt 13 ansökningar per 
plats. Andra KPU:er med 90 högskolepoäng får i 
snitt 4,5 ansökningar per plats. 

De flesta som går vårt program gör det för att 
de vill byta till läraryrket, eller för att de vill göra 
långsiktig skillnad i skolans värld. De flesta 
fortsätter som lärare och skolledare medan 
andra tar klivet över till näringslivet, politiken 
eller forskningen.



100% av rektorerna kan 
rekommendera att anställa 
via Teach for Sweden.

Trygga lärare med 
hög yrkesskicklighet
I klassrummet handlar det om så mycket mer än att lära 
ut ämneskunskap. Läraren måste kunna 

• motivera och inspirera gruppen
• se till att alla elever hänger med
• identifiera och hantera grupprocesser
• se till att alla barn når sin fulla potential. 

Återkopplingar från både elever och rektorer visar att den som går vårt 
ledarskapsprogram blir en trygg vuxen i klassrummet som eleverna 
alltid kan vända sig till. De stöttar och tror på eleverna och leder dem in i 
framtiden. 

Årets elevenkät visar att våra lärare når bättre resultat än 
riksgenomsnittet, trots kort lärarerfarenhet. Det är kvitto på att 
programdeltagarna håller en hög nivå från start.
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Fler behöriga 
lärare, där det 
behövs som mest
Lärarbristen i Sverige slår hårdast mot skolor i 
socioekonomiskt utsatta områden. Det betyder 
alltså att det finns lägst antal behöriga lärare där 
elevernas behov är som störst. 

En del av vår vision är att hjälpa de elever som mest behöver 
det. Därför arbetar våra programdeltagare just i skolor med 
stora behov av skickliga och ämneskunniga lärare. 

För att anställa en programdeltagare behöver en skola 
uppfylla vissa kriterier, till exempel att de har en stor andel 
elever som inte blir behöriga till gymnasiet. Det gör att vi kan 
säkerställa att vi finns där det behövs som mest. 

År 2022

… arbetade 65 % av 
våra deltagare på en 
skola där meritvärdet eller 
gymnasiebehörigheten är 
lägre än Sverigesnittet. 

… arbetade ytterligare 30 % 
på en skola med hög andel 
elever vars föräldrar saknar 
eftergymnasial utbildning och 
där eleverna har utmaningar 
med att nå målen.

Totalt arbetade alltså 95 % 
av våra programdeltagare 
på en skola med särskilt 
stort behov.



Gottorpskolan i Malmö

Ett exempel på 
gott samarbete
Sedan 2014 har Teach for Sweden (TFS) samarbetat med 
Gottorpskolan i Malmös stadsdel Bunkeflo strand – en 
högstadieskola med cirka 640 elever i års kurserna 7–9. Genom 
åren har skolan anställt 13 programdeltagare från vårt ledarskaps-
program och idag är åtta av de cirka 85 anställda TFS-lärare. 

– Det finns en påtaglig brist på MA- och 
NO-lärare i Sverige. Gottorpskolans 
kompetensförsörjning har underlättats 
märkbart genom samarbetet med Teach 
for Sweden, säger rektor Johan Pålsson.

Johan ser det som en stor fördel att 
TFS:s programdeltagare har med sig 
yrkeserfarenhet från tidigare jobb i 
olika branscher, och att de både är 
ämneskunniga och ämnesintresserade:

– Vi har bland annat en populär NO-klubb 
som startades av tidigare TFS-kandidater 
på skolan. Nu är de tillsvidareanställda 
och driver klubben vidare. I ämnes- och 
arbetslagen bidrar de också till skolans 
utveckling utifrån sina djupa och olika 
yrkeserfarenheter, fortsätter Johan.
 
På frågan om Johan skulle 
rekommendera andra skolor att 
samarbeta med TFS svarar han ”utan 
tvekan” eftersom han tycker processen 
är smidig och kandidaterna kvalificerade. 
I kombination med den skriande bristen 
på legitimerade lärare ser han samarbetet 
som mycket fördelaktigt för alla 
inblandade, inte minst för eleverna. 

Även TFS-lärarna på skolan ser stora 
vinster med det långsiktiga samarbetet:

– Fördelen med att vi är många som 
har gått ledarskapsprogrammet är att vi 
har ett ökat samarbete mellan MA/NO-
lärarna, och därför samplanerar i större 
utsträckning än många andra skolor. Vi 
hjälps åt och använder ofta samma prov 
och bedömningsuppgifter vilket skapar 
en större likvärdighet, säger Elin Rekke 
som gick ledarskapsprogrammet 2018 
och är kvar Gottorpskolan.

Elin trivs väldigt bra på Gottorpsskolan 
och har gjort sedan hon började här. 
När hon startade sin TFS-utbildning 
på skolan fanns en stor förståelse 
för hur programmet fungerade och 
undervisningsschemat och arbetet 
anpassades därefter:

– Nu några år senare trivs jag fortfarande 
väldigt bra även om vår skola, precis 
som alla andra, har sina utmaningar, 
avslutar Elin. 

Samarbete sedan 

2014

8
TFS lärare jobbar 
på skolan idag

13
programdeltagare



Teach for Sweden 
från norr till söder
När vi startade ledarskapsprogrammet för tio år 
sedan fanns utmaningarna främst i storstädernas 
förortsskolor. Idag har problematiken spridit sig över 
hela landet och även landsbygden kämpar med 
lärarbrist och låga skolresultat. Därför är vi stolta över 
att våra programdeltagare och alumner gör skillnad i 
hela Sverige – från Kalix i norr till Trelleborg i syd.

Distans
I resten av landet har 

våra programdeltagare 
undervisat på

38
skolor sedan 2017

Region syd
Våra programdeltagare  

har undervisat på

44
skolor sedan 2013

Region väst
Våra programdeltagare  

har undervisat på

54
skolor sedan 2013

Region öst
Våra programdeltagare  

har undervisat på

99
skolor sedan 2013

Ingenjören och 
TFS-alumnen Carl 

Jansson (C17) arbetar på 
skolan Silvertärnan i Vänersborg. 

Tack vare lärarjobbet har han 
hittat ett yrke som verkligen känns 

meningsfullt för honom:

”Om jag kan få en enda elev att 
välja en naturvetenskaplig bana 
har jag lyckats – jag gör mer 

nytta för samhället här.”

Vår alumn 
Hamse Jebrir 

(C20) gick från skoltrött 
elev, via civilingenjör, till lärare. 
Nu undervisar han i matte och 

teknik på Alviksskolan i Stockholm. 
Han har även startat ett eget företag 
för att kunna hjälpa ungdomar med 

personlig utveckling:

”Många elever ser inte meningen 
i att lära sig något. Jag vill ge 

dem ett annat perspektiv 
på utbildning och 

kunskap.”

Vår alumn 
Cecilia Eriksson 

(C19) är docent i neuro-
biologi och sadlade om till 

lärare efter mer än 20 år som 
hjärnforskare. Nu undervisar 

hon elever i Malmö inom kemi, 
biologi och fysik:

”Ett stort mål för mig är att 
väcka barnens intresse för 

naturvetenskap.” 

Programdeltagaren 
Linnéa Johansson (C21) 

arbetar på Manhemsskolan 
i Kalix som är en av våra 

nordligaste skolor. Hon lämnade 
ingenjörsbanan för läraryrket: 

”När jag jobbade som konsult 
upptäckte jag att det var just möten 

med människor som inspirerade 
mig mest, inte de tekniska 
utmaningarna som var det 

yrkets största fokus.”

*Storleken på kartans bubblor 
står i samband med antal 
skolor i kommunen.



Möt en programdeltagare

Lauresha gick från 
biomedicinsk analytiker 
till lärare
Kärleken till lärandet har vår programdeltagare Lauresha Gashi 
Krasniqi (C22) burit med sig sedan länge. Tack vare Teach for 
Sweden fick hon möjlighet att byta till sitt drömyrke.

Direkt efter studierna började Lauresha 
jobba som biomedicinsk analytiker i Lund 
där hon undersökte patientprover på olika 
bakterier. Under studietiden jobbade hon 
som vikarie på olika grundskolor i Malmö. 
Redan där och då funderade hon på om 
det var rätt att plugga till biomedicinsk 
analytiker eftersom hon tyckte det var så 
kul att jobba som vikarie: 

– Det var en speciell känsla när jag kunde 
få vissa elever att förstå något som de 
aldrig hade förstått tidigare. Det brann 
inuti mig och jag tänkte att wow, det här 
är min grej, säger Lauresha.

Trots att Lauresha trivdes så bra i 
lärarrollen ville hon slutföra sin utbildning 
och testa att arbeta med det hon valt 
att utbilda sig till. Hon ville inte ångra 
att hon inte hade gett det en chans. En 
kollega på Laureshas jobb berättade att 
hennes man läste Teach for Swedens 
ledarskapsprogram:

– Min kollega berättade att hennes man 
var väldigt nöjd med hur programmet var 
utformat och tyckte att det var det bästa 
valet han gjort, minns Lauresha. 

”Lauresha är bra på att förklara. 
Om man inte förstår så tar hon det om 
och om igen, på olika sätt, tills man 
förstår. Hon känner oss också bättre än 
vad de andra lärarna gör.”
– En av Laureshas elever, 13 år



Lauresha läste på om ledarskaps-
programmet och blev övertygad om att 
det var en bra möjligheten för henne att 
äntligen få arbeta med de hon brinner för. 
2019 fick hon en plats i programmet, men 
på grund av olika omständigheter var det 
först 2022 som hon faktiskt kunde påbörja 
sin ledarskapsresa. Under tiden läste hon 
upp några kurser och tvekade aldrig på att 
ledarskapsprogrammet var rätt för henne:
 
– Min kärlek till lärandet släcktes aldrig. 
Jag slutade aldrig känna det där jag 
kände redan första dagen jag började 
jobba som vikarie – otroligt nog på 
samma skola jag är på nu – att det är här 
jag kan göra skillnad, fortsätter Lauresha. 

Hon minns från sin egen skoltid hur stor 
skillnad olika sorters lärare kunde göra. 
Insikten om att hon var mer pigg på att 
plugga och göra bra ifrån sig när en lärare 
trodde på henne är något hon nu tar med 
sig in i yrket:

– Nu är jag lärare och kan göra samma 
skillnad för mina elever.

Lauresha går nu andra året på 
ledarskapsprogrammet och trivs mycket 
bra i lärarrollen. Programmet är intensivt 
och Lauresha berättar att det är mycket 
med arbete, studier och familj. Men 
med stöd från hennes ledarutvecklare 
Annika Enander känner hon att hon klarar 
arbetsbelastningen. Hon utvecklas i 
snabbt tempo: 

– Annika har hjälpt mig på traven, om 
hur jag kan tänka och prioritera. Hon 
har också gett mig tips och råd för 
både själva yrket och för relationer 
med elever och kollegor. Samtalen 
efter lektionsbesöken har hjälpt mig 
jättemycket i min utveckling som lärare, 
säger Lauresha.

– Men det allra, allra bästa med det här 
jobbet är kärleken man får från eleverna. 
När jag ser en liten gnista i deras ögon 
som säger att ”jag kan faktiskt, jag kan 
detta” så ger det mig ännu mer driv att 
fortsätta. Det ger mig ännu mer vilja och 
hopp om att bli en ännu bättre lärare, 
och att göra ännu mer nytta. Jag kan 
vara en del av dessa barns framgång, 
avslutar Lauresha.

”När jag ser en liten gnista 
i deras ögon som säger att 

’jag kan faktiskt, jag kan 
detta’ så ger det mig ännu 
mer driv att fortsätta.”



Vi handplockar de 
bästa talangerna …
Alla deltagare i vårt ledarskapsprogram har blivit 
noggrant utvalda bland hundratals personer som söker 
programmet varje år. Vi letar efter personer med en orubblig 
övertygelse om att alla barn kan. Eftersom vi vet att vårt 
ledarskapsprogram är en utmaning som kräver både mod 
och uthållighet genomgår alla sökande gedigna urvalstester. 
Styrkor och kvaliteter är två av urvalsmomenten – kvaliteter 
som vi vet kommer ge resultat i klassrummet.

Sökande genomför en 
skriftlig ansökan i två steg. 
Personer med rätt matchning 
bjuds in till en urvalsdag.

På urvalsdagen genomför de sökande en testlektion, 
en gruppövning och reflektioner. De som vi upplever 
är en match till programmet går vidare till en individuell 
intervju. Vi tar även referenser från tidigare arbetsgivare.

Personer med rätt matchning skickas vidare 
till vårt partneruniversitet (LTU) för granskning 
av behörighet till den särskilt kompletterande 
pedagogiska utbildningen (SKPU).

Om personen matchar vårt 
ledarskapsprogram utifrån urvalstesterna 
och bedöms behörig till KPU:n erbjuder 
vi hen en plats i programmet.

Tillsammans med deltagaren 
arbetar vi för att hitta en 
anställning på en högstadieskola 
med behov av en skicklig lärare.Anställning

Erbjudande

Behörighets-
granskning

Urvalsdag  
& intervju

  Ansökan

… som kan bidra med nya 
perspektiv i klassrummet.
Skolledare som anställt en programdeltagare lyfter ofta 
fram deltagarens yrkeserfarenhet och nya perspektiv som 
något positivt, både för eleverna och för skolutvecklingen. 
Våra programdeltagare har till exempel bakgrund inom:

Marinbiologi Samhälls-
byggnad Kemi teknik Farmaci 
Rymdteknik Elektroteknik 
Oceanografi Väg- och vatten-
byggnad Svensk litteratur-
vetenskap Industriell ekonomi 
Molekylär biologi Zoologisk 
ekologi Tysk språk vetenskap 
Design och produkt utveckling 
Data teknik Energi teknik 
Engelsk litteratur Meteorologi 
Lingvistik Neurokemi 



För lärare med ett 
samverkande ledarskap
Våra programdeltagare blir inte bara lärare – de blir även 
ledare. När de avslutar programmet har de både en lärar-
examen och en ledarskapsutbildning. Genom programmets 
aktiviteter ska deltagaren utveckla ett samverkande ledarskap 
för att kunna vara med och bidra till en system förändring.

Vi jobbar med ledarskap utifrån 
tre olika kontexter:

1. Leda sig själv
2. Leda andra
3. Leda förändring

På så sätt får deltagarna 
genomgå en tvådimensionell 
utveckling. Hela vägen fram till 
sin lärarexamen får de ta del av 
tre samverkande lärmiljöer: 

1. Teach for Sweden
2. Luleå tekniska universitet
3. Skolan där de arbetar 

måndag till torsdag

Värdegrund

Planering och 
bedömning

Relationer och 
gruppdynamik

Klassrummets 
ledarskap

Kognitions vetenskap

Metodik

Identitet som lärare 
och ledare

Utbildningshistoria

Skolan som organisation

Ämnesdidaktik

Utveckling och lärande

Specialpedagogik

Vetenskapsteori

Skolutveckling

Luleå tekniska universitet

90 hp
Verktyg för att leda lärande

Medveten träning

Självledarskap

Nätverksbyggande

Differentierad och 
utmanande likvärdig 

undervisning

Ledarskap bortom 
klassrummet

Teach for Sweden

2 år



En unik utbildning
Genom att bidra till en bredare och förnyad palett av 
framgångsrika vägar till läraryrket kan vi, tillsammans med 
LTU, vara en katalysator för lärarutbildningens utveckling. 
Någonstans längs vägen vill vi bygga den bästa lärarutbildningen 
i Sverige, Norden och Europa. Inte för att vara nummer ett, 
utan för att alla elever i Sverige ska kunna nå sin fulla potential. 
Vi jobbar hela tiden med att göra utbildningen ännu bättre och 
lyssnar på programdeltagarnas, skolornas och elevernas behov 
för att utbilda riktigt skickliga lärare. Det finns flera olika faktorer 
som gör vår utbildning unik, det här är några av dem:

Idag är vi den enda arbets integrerade 
synergiska lärarutbildningen i Sverige 
Det betyder inte bara att vi lindrar 
lärarbristen från dag ett eftersom 
deltagarna börjar arbeta i en skola direkt 
vid programstart. Det betyder också 
att deltagarna utvecklas i ett enormt 
högt tempo.

Våra programdeltagare kan tillämpa 
sin kunskap från universitetet direkt 
i praktiken. Vi arbetar utifrån Kolbs 
lärcykel som har bevisat bra effekt på 
kunskapsutvecklingen. I utbildningen 
tränar, utbildar och utvärderar vi våra 
deltagare i riktiga klassrum med riktiga 
elever. Eftersom ledarutvecklaren kan 
observera och bedöma deltagaren i en 
äkta lärarsituation kan vi säkerställa att de 
som gått vårt program är duktiga lärare. 
Vi tror att enda sättet att bli en skicklig 
lärare är att träna i riktiga miljöer.

Vi lägger fokus på ämnesdidaktiken 
Ämnesdidaktik är teorin om undervisning. 
Det betyder att deltagarna får 
handledning och praktiska verktyg för 
att kunna lyckas med undervisningen i 
ämnet. Målet är alltid att hjälpa eleven 
att själv erövra kunskapen. Till exempel 
läser alla programdeltagare med STEM-
bakgrund ämnesdidaktik inom matematik 
eftersom det är ämnet som flest elever 
har utmaningar med.

”Utbildningen är 
relevant och kopplad 
till den konkreta 
arbetssituationen, 
med verktyg som 
omedelbart kan 
användas.”

Sommarinstitutet (SI) är en viktig 
utbildningsdel i ledarskapsprogrammet 
Många deltagare har aldrig tidigare stått i 
ett klassrum som lärare men behöver vara 
redo att ta emot eleverna när läsåret drar 
i gång i augusti. Därför samlas de varje 
sommar för att förbereda sig inför arbetet i 
den nya lärarrollen. Under två veckor får de 
lära sig praktiska verktyg för undervisning 
och ledarskap i klassrummet. Det får 
också jobba med reflektion och medveten 
träning. Efter sommarinstitutet känner sig 
deltagarna trygga i att börja undervisa 
och leda eleverna.

Ledarskapsdagarna
Två gånger per termin hålls 
Ledarskapsdagarna som är tillfällen där 
programdeltagarna möts, reflekterar 
och samtalar om klassrums- och 
självledarskap. Dessutom får de lära 
sig nya verktyg och tekniker som 
förbereder dem inför kommande 
lektionsobservationer.

Ledarutvecklaren
Ledarutvecklaren (LUV) har framför allt 
två funktioner: Att stötta, coacha och 
handleda programdeltagaren under 
programmets två år, och att bidra 
med feedback och råd till deltagarens 
ledarskapsutveckling. LUV:en genomför 
både fysiska och digitala lektions-
observationer för att se hur deltagaren 
arbetar i klassrummet. Dessutom har 
LUV:en en bedömande funktion.

Feb–aug år 1 Sep år 1–jun år 3

Programstart
Utbildning påbörjas feb–apr
Webbinarium & föreläsningar
Observationsbesök på skola
Handledande gruppsamtal
Självstudier & litteraturläsning

Sommarinstitut 1
Del 1: Digitala utbildningsdagar
Del 2: Internat på Stensund folkhögskola

Sommarinstitut 2
4 dagar internat under sommaren före termin 3

Termin 1–4
Anställning 100% på en skola med en 80 % tjänst
Schemalagd och avlönad studiedag på fredagar via distans
2 fysiska utbildningsdagar per termin
Lektionsobservationer med feedback
Handledning & stöttning av ledarutvecklare från TFS

7,5
hp

82,5
hp

”Lektions  observa
tioner gav värde
full feedback. 
Ledarskaps dagar 
var lärorika och väl
strukturerade.”



Partners – för morgondagens 
medarbetare
Våra företagspartners bidrar till att förändra framtiden för 
barn i högstadieskolor med stora behov. Med sitt stöd 
och engagemang ger de fler elever möjlighet att börja på 
gymnasiet, och därmed större förutsättningar att ta sig in på 
arbetsmarknaden. 

Det gemensamma och värdefulla arbetet med att kunna göra 
skillnad för morgondagens medarbetare skapar ofta stort 
personalengagemang. Att få inspirera och kunna göra skillnad för 
barn gör partnerföretaget till en attraktivare arbetsgivare.

”Beijer Alma har valt ut några få sociala samarbeten 
som vi tycker är viktiga för samhället, professionella 
och relevanta för oss. Teach for Sweden verkar på ett 
innovativt sätt för barns lika möjligheter, med extra fokus 
på just teknisk och naturvetenskaplig utbildning. Det är 
speciellt relevant för oss inom industrin som långsiktigt 
har behov av medarbetare med teknisk bakgrund.” 
Henrik Perbeck, VD Beijer Alma

Våra partners inspirerar 
elever på Framtidsdagen
Konceptet Framtidsdagen (Future Day) innebär att medarbetare 
från partnerföretagen träffar elever i klassrummen för att 
inspirera och öppna deras ögon för framtida jobbmöjligheter. 
Medarbetarna berättar hur det var när de själva gick i skolan, 
och vilka jobb de haft under sina yrkesliv. Målet är att inspirera 
barnen att stanna i skolan och därmed öka deras chanser att bli 
anställningsbara i framtiden. Det är också ett ypperligt tillfälle för 
företagen att visa upp sin branch. 

Under 2022 anordnade vi två Framtidsdagar – på Vinsta grund-
skola västra i maj, och på Husbygårdsskolan i oktober. Iris, 14 år, 
på Husbygårdsskolan sammanfattar sin Framtidsdag så här:

– Det har varit en otroligt inspirerande dag. 
Det var roligt att vi fick träffa många olika 
människor som jobbar inom olika branscher, 
och följa deras resa från att de var i vår ålder 
tills nu. Det är inte många elever som får 
uppleva en sådan dag, det har fått mig att 
fundera mer på vad jag vill göra i framtiden. 
Jag tar med mig att man inte ska planera för 
långt i livet. Man ska leva i nuet och fokusera på 
det som kommer närmast. Och man ska göra 
det som gör en själv glad – inte det som gör 
ens kompisar glada.



Vår organisation

Grundades år: 2013
Rekrytering, 1:a cohorten: 2013
Medarbetare: 17
Verksamhetschef: 
Ida Karlberg Gidlund
Styrelse:
Anna Sjöström Douagi
Gerard De Bourbon Ponce de Leon
Frippe Stenberg
Katarina Bjelke

Marita Bildt
Rodney Alfvén
Oskar Gedda

Afghanistan
Argentina
Armenien
Australien
Bangladesh
Belgien
Bolivia
Brasilien
Bulgarien
Chile
Colombia
Danmark

Ecuador
Estland
Etiopien
Filippinerna
Frankrike
Haiti
Indien
Israel
Italien
Japan
Kambodja
Kenya

Kina
Lettland
Libanon
Liberia
Litauen
Malaysia
Marocko
Mexiko
Mongoliet
Nepal
Nigeria
Nya Zeeland

Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polen
Portugal
Qatar
Rumänien
Senegal
Sierra Leone
Slovakien
Spanien

Storbritannien
Sverige
Sydafrika
Thailand
Tyskland
Uganda
Ukraina
Uruguay
USA
Vietnam
Zimbabwe
Österrike

Finansiering
2022 var Teach for Swedens omsättning 18 500 000 kronor. 
Med fler företag som samarbetspartners, och deras finansiella 
stöd, kan vi tillsammans nå fler barn i skolor runt om i Sverige.

6% 
Företag

29% 
Organisationer

65% 
Utbildningsdepartementet

Vårt nätverk
Teach for Sweden är en del av det globala nätverket Teach 
For All med partnerorganisationer i 61 länder på 6 kontinenter. 
Tillsammans utvecklar vi ledarskap i klassrum och samhällen för 
att alla barn ska kunna nå sin fulla potential.

1 100 000+ nådda elever
15 200+ programdeltagare
82 800+ alumner

Teach For Alls partnerorganisationer finns i följande länder



Vad är du mest stolt över i din resa 
med Teach for Sweden?

”Jag är stolt och 
tacksam över att jag 

genom mitt yrke får påverka 
sam hället. Både på individnivå 
genom eleverna jag möter, och 

på en mer strukturell nivå genom 
mitt engagemang i TFS.”

Susanna Lundh, Cohort 13  
Matte-, NO- och tekniklärare 

på Husbygårdsskolan i 
Stockholm

”Jag är mest 
stolt över att jag 

är med och sprider 
glädjen och nyttan med 
kunskap. Och att jag gör 

skillnad för ungdomar varje 
lektion, varje dag.”

Christer Wingren, Cohort 17  
Matte- och NO-lärare 

på Gotland

”Jag är mest stolt 
över den återkoppling 

jag har fått från elever om 
hur jag har lyckats bredda 
deras vyer på vad som är 

möjligt, samt konkret påverka 
deras livsval i strävan mot deras 

individuella drömmar.”

Raoul Joshi, Cohort 19 
Associate partner på 
Mckinsey & Company

”Jag är stolt 
över att jag har 

behållit lugnet, trots 
att jag inte alltid vetat vad 

jag ska göra härnäst.”

Melissa Sallinen Obrou, Cohort 21  
Tekniklärare på 

Broängsskolan i Enskede

”Jag är stolt 
över att jag följde 

mitt hjärta och tog steget 
att välja en annan karriär för 

att förhoppningsvis göra skillnad 
som är påtaglig varje dag. Och 
att jag är en del av en underbar 

grupp människor som har samma 
värderingar som jag, och som är en 

del av den förändring vi vill se.”

Anna Jonebring, Cohort 22  
NO-lärare på Fagerhultsko-

lan i Mölnlycke

“Två lärorika 
och intensiva år med 
Teach for Sweden har 

givit möjlighet att varje dag leda 
förändring och skolutveckling. 
Att stärka och se mina elever 

ut veckla ämnes kunskaper och 
framtidstro gör mig stolt.”

Viktor Axelsson, Cohort 20  
Matte-, NO- och tekniklärare på 

Ryaskolan i Göteborg

”Jag är stolt över 
att alltid synlig göra 

och tro på varje barns 
förmåga att ta in kunskap, 

oavsett förutsättningar. Och 
att kunna ge dem möjlighet 

till en bredare framtid.”

Nancy Karire, Cohort 18  
Ämneslärare för engelska 

och franska i Örebro

”Att jag våga-
de byta riktning och 

göra det som jag tyckte var 
kul och inspirerande, i stället för 

det jag hade planerat för och bor-
de göra. Det är mycket som går lätt 
på jobbet (och i lärandet) när man 
jobbar med det man tycker är kul.”

Linnea Hörberg, Cohort 14  
Förstelärare på Wasasko-

lan i Södertälje

”Det jag är mest 
stolt över är upptäckten 
av, och själv förtroendet 

i, att våga göra fel – både 
för mig själv och eleverna.”

Olle Levin, Cohort 16 
Arbetsledare för introduktions-
programmet och IM på Aranäs-

gymnasiet i Kungsbacka

”Jag är stolt 
över att jag vågade 

välja bort den uppenbara 
vägen efter ingenjörsstudierna och 

i stället ta klivet in i skolans värld för att 
göra skillnad för själva fundamentet i vårt 

samhälle – barnen. Att få utvecklas och kämpa 
tillsammans med barnen i klass rummet är 

den mest meningsfulla, ut manande och roliga 
ledarskapsutbildning jag kan tänka mig. Jag 
är tacksam för att just dessa erfaren heter 

och perspektiv har format mig till den 
ledare och medmänniska jag är idag.”

Niklas Segergren Genchel, Cohort 15  
Pedagogisk utvecklare på Gö-

teborgs universitet

2013 2022
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