
TACKTAL LÄRARHÖGSKOLAN 
 
”Nöjd, nöjd, nöjd, jag är så glad för jag är nöjd!” Ja, den här sången med Anders och 
Putte går mina barn och sjunger på just nu. Och den tycker jag att vi kan stämma in i 
allihop. Jag är i alla fall både glad och nöjd och stolt att jag klarat det här året på 
Lärarhögskolan, trots att det är mer än 20 år sedan jag senast satt på skolbänken. 
 
Det har varit ett roligt, i början rörigt, ganska ofta körigt och hela tiden utvecklande år. 
Vi som inte är så studievana har ibland suckat över all litteratur och glappet mellan 
teori och praktik. Jag vet förresten inte vilka böcker jag har uppskattat mest – de som 
hållit mig vaken om nätterna eller de som fått mig att somna.  
 
Men även om inte allt i vår utbildning varit perfekt – och när är det någonsin det i livet – 
är jag mer än nöjd med det här året och jag hoppas att alla stämmer in i det. jag vill 
passa på att tacka alla medhjälpare på Lärarhögskolan som flitigt arbetat för att ge oss 
en utbildning med kvalitet trots nedskärningar i ekonomin, rekordmånga studenter och 
mässfall bland personalen. jag vill också tacka alla trevliga studerande jag mött inkl min 
egen basgrupp, jag har lärt mig massor även av er. 
 
Från och med i dag kan vi sätta lärare på visitkortet! ”Och den ljusnande framtid är vår” 
sjungs det i studentsången och det måste väl verkligen gälla oss också. För det går ju 
nästan inte en dag utan att det står i tidningarna om den stora bristen på lärare 
framöver. Nu hoppas vi att den bristen även ska återspeglas i våra plånböcker 
framöver som ju blivit ganska tunna under studietiden.  
 
I krig, kärlek och undervisning är allt möjligt sa min handledare en gång. Vi får se till att 
skaffa oss en mentor eller coach så vi inte blir utbrända eller hamnar i det tillstånd 
Robert 7 år beskriver. Jag vet inte om han hade en lärare framför ögonen när han sa: 
 
”Nerver är en sorts tröja som Gud har virkat åt oss. När en tråd går av blir man galen 
och ser konstig ut i ansiktet.” 
 
Den här Puls-utbildningen har känts väldigt kort och jag har ofta funderat över vad jag 
egentligen har lärt mig för ibland tycker jag att jag inte kan nåʼnting. Men jag inser mer 
och mer att jag faktiskt lärt mig massor. Och den här examensdagen är ju inte slutet, 
det är inte ens början på slutet, det är faktiskt bara slutet på början av vår nya 
lärarbana.  
  
Till sist vill jag att ni alla står upp för här kommer vår grupps bidrag till avskedets 
didaktik. Egentligen ska vi forma en ring, men det går inte så bra i den här lokalen så vi 
får göra så gott det går ändå. Räck upp höger hand i luften och NU för att vi med all rätt 
kan vara väldigt nöjda med oss själva så klappar vi oss själva på bröstet.  
Och så vänder vi oss mot höger och klappar vi vår granne på axeln och säger : du har 
varit jätteduktig! Glöm inte de som står längst ut på kanterna så att någon klappar på 
dom också. De flesta är ungefär så nöjda som de bestämmer sig att vara, sa Abraham 
Lincoln. Idag är det inte bara Anders o Putte som är supernöjda, det kan vi alla vara. 
Så till sist – för att vi alla jobbat så bra både studenter, lärare och övrig personal 
klappar vi i händerna åt oss själva.     
Tack ska ni ha. 

 
 
Antal ord: 600. Tid att framföra: drygt 4 min 



 
Det är enkelt att skriva om samma tal utan en massa ”jag” och dessutom korta rejält utan 
större förlust: 
 
 

”Nöjd, nöjd, nöjd, jag är så glad för jag är nöjd!” 
 
Den här populära sången med Anders och Putte kan vi alla stämma in i. Vi kan vara 
både glada, nöjda och framför allt STOLTA att vi klarat det här året på Lärarhögskolan. 
Det har varit ett roligt, i början rörigt och ganska ofta körigt år. Vi som inte är så 
studievana har ibland suckat över all litteratur och glappet mellan teori och praktik.  
Jag vet förresten inte vilka böcker jag har uppskattat mest – de som hållit mig vaken 
om nätterna eller de som fått mig att somna.  
 
Men även om inte allt varit perfekt – och är det någonsin det i livet? – så vill vi säga 
tack till Lärarhögskolans anställda som ansträngt sig för att ge oss en bra utbildning, 
trots mindre pengar, rekordmånga elever och mässfall bland personalen. 

 
Från och med i dag kan vi sätta lärare på visitkortet!  
”Och den ljusnande framtid är vår” står det i studentsången. Det bör gälla även oss, för 
det går ju nästan inte en dag utan att media skriver om den stora bristen på lärare 
framöver.  
 
”I krig, kärlek och undervisning är allt möjligt” sa min handledare en gång. Vi får se till 
att skaffa oss en mentor så vi inte hamnar i det tillstånd Robert 7 år beskriver. 
”Nerver är en sorts tröja som Gud har virkat åt oss. När en tråd går av blir man galen 
och ser konstig ut i ansiktet.”  
 
Det här året har känts väldigt kort. Men den här examensdagen är ju inte slutet, det är 
inte ens början på slutet, det är faktiskt bara slutet på början av vår nya lärarbana.  
 
Så - för att vi alla jobbat så bra klappar vi varandra på axeln och säger: du har varit 
jätteduktig!  
Och till sist kan vi alla – stolta, nöjda och glada  - klappa i händerna för oss själva. 
Tack för att vi varit så duktiga. 

 
Antal ord: 318. Tid att framföra: 2 min. 
 
 
 


