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Abstrakt 
Under min utbildning har jag märkt att det förekommer ett missnöje med lärarutbildningen på 

LTU och ville därför undersöka detta närmare. I denna C-uppsats i samhällskunskap var mitt 

syfte att få ökad kunskap om lärarrollens betydelse för studenternas attityder till 

lärarutbildningen på Luleå tekniska universitet (LTU). Tidigare forskning tyder på brister i 

lärarutbildningen och media framställer en mörk bild av den svenska skolan. Samhället vi 

lever i förändras ständigt liksom lärarrollen och synen på vad en god lärare är. Regering och 

riksdag beslutar vilka pedagogiska rön som ska ligga till grund för de lagar, förordningar och 

styrdokument som ska forma den svenska skolan. LTU erbjuder lärarutbildning utifrån 

gällande förordningar. För att ta reda på lärarstudenters attityder inom LTU så gjorde jag en 

interaktiv enkätundersökning i Maj 2004. Resultatet visar på att det finns ett utbrett missnöje 

med lärarutbildningen på LTU vilket kan knytas till studenternas förväntningar. Studenternas 

förväntningar verkar inte stämma överens med den politisk pedagogiska doktrinen för vad en 

god lärare är och det som LTU erbjuder. Resultatet visar på att lärarutbildningen misslyckats 

med sitt uppdrag och en del av missnöjet kan även kopplas till lärarutbildarnas insatser på 

LTU.
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1. Inledning 
Jag började utbilda mig till lärare på Luleå tekniska universitet (LTU) höstterminen 2001, 

samtidigt som den nya lärarutbildningen startade. Tanken att genomföra detta arbete har vuxit 

fram under mina år på LTU. De frågor jag ställer och svar jag söker är sådant som jag och 

många andra studenter på lärarutbildningen funderat över och diskuterat under många 

kafferaster och andra tillfällen under vår studietid i Luleå. 

 

Under min studietid på LTU har jag mött en massa negativa kommentarer om 

lärarutbildningen och jag har ibland själv känt tvivel inför mitt val av yrke och utbildning. 

Missnöjet kommer inte bara från studenter som jag träffat inom lärarutbildningen utan även 

från studenter från andra inriktningar och program. De ser skeptiskt på vår utbildning som 

amatörmässig, slö och flummig. Under min verksamhetsförlagda del av utbildningen (VFU) 

har jag träffat idag verksamma lärare som är utbildade inom lärarutbildningen i Luleå. De 

pratar nedvärderande om sin egen utbildning, undrar hur man kunnat välja att bli lärare och 

ifrågasätter starkt den nya lärarutbildningen. Den negativa synen kommer inte bara från 

studenter och examinerade lärare från LTU utan även från lärarutbildare inom LTU som på 

lektionstid talat om sitt förakt för dagens lärarutbildning. Detta sammanslaget målar upp en 

ganska dyster ensidig och mörk bild av utbildningen men så är givetvis inte fallet. Det finns 

dåliga kurser och bra kurser liksom bra och dåliga moment inom dessa. Jag vill ta reda på vad 

lärarstudenterna på LTU tycker om utbildningen och vad som orsakar attityderna.
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2. Bakgrund 
I undersökningen ledarskap och lärande ger civilekonomen Ewa Nisser en kort återblick på 

hur lärarutbildningen har sett ut i det förgångna. Den visar att dagens problem inte är nya. 

Lärarutbildningen har egentligen alltid legat långt efter det akademiska och ideologiska 

tänkandet kring pedagogiska tankar och idéer och det har varit stora problem med att få fram 

behöriga lärare även under tidigare epoker. Under slutet av 1950-talet och loppet av 1960-

talet genomfördes de stora och genomgripande skolreformerna som avskaffade 

parallellskolesystemet vilket ledde till ett skolsystem där alla skulle gå i förskola, nioårig 

grundskola och gymnasium. Skolreformerna ledde till att lärarutbildningen förändrades i 

grunden. Successivt ersattes folkskollärarseminarierna av lärarhögskolor. Ett viktigt steg togs 

genom 1977 års högskolereform då Universitets- och högskoleämbetet, UHÄ, blev huvudman 

även för lärarutbildningen i landet. Den nu utgående ordningen med grundskollärare för år 1 - 

7 resp. 4 - 9 infördes 1988/89. I oktober 2000 beslutades så att man skulle införa den senaste 

varianten ”den nya lärarutbildningen”. Den gamla lärarutbildningen ansågs inte 

verklighetsanpassad till det nya kunskapssamhället och skulle ersättas av en helt ny och 

revolutionerande lärarutbildning. Den skulle vara anpassad för de nya krav som ställs på 

dagens lärare i och med de besparingar, kommunaliseringar och decentraliseringar som drivits 

igenom under det senaste decenniet. www.ledarskapochlarande.se 

 

I boken Att finna balanser skriver Lars-Åke Kernell att lärarutbildningar världen över har i 

alla tider ambitiöst och förhoppningsfullt sökt förklara vad som kännetecknar den gode 

läraren. Rapporter, kriterielistor och handböcker har avlöst varandra. (Kernell, 2002) Kärnan i 

problemet och det återkommande ämnet i debatten om skolan verkar vara frågan om 

lärarrollen, det kan helt enkelt sammanfattas i en enkel fråga: 

 

- Vad är en god lärare? 
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2.1 Översiktsbild 
I doktorsavhandlingen En god lärare –några perspektiv och empiriska bidrag skriver Ulf 

Numan att lärarutbildningarna är reglerade av en examensordning som vill garantera 

likvärdighet mellan de olika lärosätena ute i landet. Lärarutbildning är en komplicerad process 

som utspelar sig i en levande social, emotionell och kognitiv miljö. (Numan, 1999) 

Problematiken med skolan, lärarrollen och lärarutbildningen är att man kan titta på den utifrån 

flera infallsvinklar beroende på vart man själv står. För att kunna förstå, förklara och tolka 

utfallet i enkätundersökningen som jag genomfört har jag skapat denna översiktsbild. 

Översikts bild 1 

 
• Formalia Lärarroll står för de ideologiska tankegångar, mål, riktlinjer, styrdokument, 

lagar och förordningar som riksdag och regering satt upp för hur en god lärare ska 

vara, hur skolverksamheten skall fungera och för att garantera en likvärdighet i 

utbildningen. 

• Förväntningar Lärarroll står för studenternas förväntningar på utbildningen, deras 

syn på vad en god lärare är och vad som kan forma dessa förväntningar och synsätt. 

• LTU Lärarutbildning står för vad som händer i mötet mellan de förväntningar som 

studenterna har och det som LTU erbjuder i sin lärarutbildning. Det är med andra ord 

en mötesplats för olika synsätt på vad en god lärare är. 

• Utfall Undersökning står för lärarstudenternas attityder till lärarutbildningen på LTU 

genom resultatet i min enkätundersökning. 

 
 
 

Formalia 
Lärarroll 

Förväntningar 
Lärarroll 

 
LTU 

Lärarutbildning 
Utfall 

Undersökning
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2.2 Tidigare forskning 
Det har länge pågått en debatt kring den svenska skolan. Media målar upp en bild av den 

svenska skolan i kris. Över tid har läraryrket blivit allt mindre attraktivt. Det kan enligt 

studieförbundet näringsliv och samhälles näringspolitiska råd, SNS, förklaras med att 

läraryrket har tappat i status och att lärares relativlöner har minskat under lång tid. Till detta 

kommer en ohållbar arbetsmiljö. Lärarna är pressade efter år av besparingar med höga 

sjukskrivningstal som följd. Sammantaget har det medfört att det har blivit svårare att 

rekrytera till lärarutbildningarna. Sett i ett längre perspektiv har högpresterande individer i allt 

större utsträckning valt andra karriärer än läraryrket. Samtidigt står skolan inför betydande 

utmaningar när 40-talisterna går i pension och en betydande lärarbrist är förestående. 

(Björklund A m.fl. 2003) 

 

I undersökningen ledarskap och lärande presenterar civilekonomen Ewa Nisser förslag för att 

förbättra lärarutbildningen. Hon menar att kraven på dagens lärare måste höjas. De som antas 

till utbildningarna måste ha en bredbildning och visa sig lämpliga eller ha naturliga 

förutsättningar för att bli ledare/lärare. När man höjer kraven och kvaliteten på utbildningen 

kommer efterhand lärarnas akademiska status att höjas. Detta leder i sin tur till högre kvalitet i 

skolan och konkurrenskraftiga löner på sikt. Dagens brist på utbildade lärare har medfört en 

snabb expansion av utbildningsplatser och därför ett lägre intagningskrav. Det finns en risk 

för att det blir hög kvantitet och låg kvalitet. För att locka fler studenter till läraryrket bygger 

den nya lärarutbildningen på att studenterna har stora valmöjligheter. Trenden visar att de 

väljer ämnen som är lätta och/eller roliga som inte har något samband med landets egentliga 

lärarbehov. Sammanfattningsvis kommer hon fram till att den nya lärarutbildningen inte 

kommer att uppfylla de höga krav som landet behöver när vi går in i kunskapssamhället. 

www.ledarskapochlarande.se 

 

I en undersökning som lärarnas riksförbund gjort under 2003 kommer det fram att hälften av 

lärarstudenterna på den nya lärarutbildningen är missnöjda över kvaliteten på utbildningen. 

Missnöjet kan spåras till brister i organisation, planering och information. De är även 

missnöjda med att de inte får praktisera på den nivå eller inom det ämne som de har 

behörighet. Detta ses som en följd av att undersökningen gjordes då lärarutbildningen var ny 

och höll på att omstruktureras. Studenterna är däremot nöjda med att de får relevanta 

teoretiska och praktiska kunskaper i sin utbildning och att lärarutbildarna är kompetenta och 

duktiga. Kritiker till lärarutbildningen brukar hävda att den kan ses som en uppsamlingsplats 
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för dem som inte kommit in på andra utbildningar. Detta påstående kan falsifieras då 90 % har 

kommit in på sitt första val och resultatet visar att studenterna väljer lärarutbildningen för att 

de vill jobba med barn och ungdomar och för att de tycker att det är roligt att undervisa.  

http://www.lrstud.nu 

2.3 Lärarrollen 
Begreppet lärarroll kan inte betraktas som en färdig och entydig roll utan är väldigt dynamisk, 

föränderlig och relativ roll. Rollen som läraren intar kan ses som en tillfällig identitet som 

uppstår för att göra mötet med sin omgivning så effektiv som möjligt.  

 

I boken Att finna balanser skriver Lars-Åke Kernell att olika generationer har skapat sig olika 

idealroller för lärare. Med lätthet urskiljs tre olika lärarschabloner utifrån vissa kännetecken 

och omdömen. 1) ”Chefen”, den självklare ledaren som visste vad som gällde. För eleven var 

det bara att höra upp lyda och tjäna. Det var chefen som drev verksamheten, styrde med fast 

hand, skipade sin rättvisa och lade ibland skulden för misslyckande på sin omgivning för att 

inte själv förlora i prestige. 2) ”Handledaren” som ville undvika ledarrollen och ville låta 

eleven söka kunskap själv. Eleven ställdes då inför en mängd valsituationer vilket gav en 

känsla av frihet men ibland även trötthet. Det var inte alltid lätt för eleverna att veta vad som 

förväntades och man vägleddes istället av sådant som andra i gruppen valde att göra. 

Handledaren följde verksamheten från sidan och om någon misslyckades så banaliserades 

detta för att undvika motsättningar. Handledaren undvek att vara en förebild och skapade 

ofrivilligt ofta en känsla av vilsenhet bland eleverna. 3) ”Coachen”. Lärarrollen idag är att 

man ska fungera som en coach med ett självklart ledarskap som är tydligt avgränsat i den 

verksamhet som bedrivs. Regler och förväntningar är tydligt formulerade och eleverna vet vad 

som gäller och varje enskilds uppgift kan diskuteras. Verksamheten leds genom att coachen 

tar egna och administrerar andras initiativ och genom att man förlitar sig på samarbete. 

Coachen kan ta misslyckanden eftersom auktoriteten inte bygger på den perfekta förebilden 

och denne skapar engagemang, tillit och vi-känsla. (Kernell, 2002) 

”Att förstå att man inte kan lära någon något, att man bara kan lära sig” 

(Kernell 2002 s 177) 

Kernell skriver att förr var läraren auktoritär, därigenom tydlig men ofta odemokratisk. 

Därefter följde några decennier med ambitionen att låta eleverna vara delaktiga, ansvariga och 

initiativtagande. Den dominerande läraren retirerade och ersattes i stället av en ny idealroll. 

Resultatet blev en demokratisk, förhandlingsvillig, mera handledande lärare. Detta var vad 

http://www.lrstud.nu
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eleverna då behövde. Denna läraridentitet symboliserade en lyckad förändring. Men med 

tiden blev eleverna som ett naturligt och önskat resultat mer frimodiga och kritiska. Alltmer 

syntes dock denna nya medaljs baksida nämligen att den tydlige auktoritäre hade ersatts av 

den förhandlingsvillige demokraten, men tydligheten gick ofta förlorad. Dagens lärare ska 

kombinera den ömsesidiga respektfullheten med kravet på tydlighet. (Kernell, 2002) 

”Att utbilda någon är inte i första hand informera utan att erbjuda upplevelser 

så att kunskap utvecklas.”  (Kernell 2002 s 180) 

 

Ewa Nisser hävdar att i den målstyrda skolan skall läraren i mindre utsträckning än tidigare 

förmedla kunskap i grundläggande ämnen och mer ägna sig åt handledning som består i att 

uppmuntra eleven att söka kunskap. www.ledarskapochlarande.se 

 

I Regeringens proposition 1999/2000:135 -En förnyad lärarutbildning kommer man fram till 

att lärarens roll som bärare av värderingar och kunskaper, med syfte att skapa kulturella och 

sociala möten, tycks bli allt mer essentiell, vilket medför krav även på ett moraliskt och etiskt 

handlande. Allt mer kommer lärarrollen att knytas till förmågan att skapa personliga möten. 

Yrkesuppgifterna blir mer individuella än rollbestämda. Snarare än att överta en roll, eller en 

tradition, måste varje lärare övervinna och förvärva sin egen roll – och därmed sin auktoritet. 

Auktoritet ska man skaffa sig i en demokratisk process. Läraren måste därför bli en 

samarbetspartner som förvärvar sin position genom förtroende, lyhördhet och ett utvecklat 

etiskt handlande. Läraren har här genom sitt uppdrag ett större ansvar för att anordna en 

verksamhet som innebär att elever och lärare utvecklar ömsesidig respekt. En sådan miljö kan 

skapas av lärare som får respekt både i kraft av sin kunnighet och genom sin personlighet. 

www.regeringen.se 

2.4 Samhälle och skola i förändring 
Skolan sägs spegla samhället vi lever i. Enligt Kernell förväntades skolan tidigare uppfostra 

lydiga blivande anställda som hade lätt att foga sig och som smidigt kunde lära in det som 

arbetsgivaren ville få utfört. I dagens samhälle förväntas människor ha utvecklat förmågan att 

fungera tillsammans med andra, ta initiativ, att vara flexibel och att kunna göra kloka 

prioriteringar. Vår uppgift idag är en helt annan än den förra lärargenerationens. Att utveckla 

elevernas förmåga att söka och sovra information istället för att samla information. Att 

förhålla sig kritiskt, förstå budskap och strukturera är viktigare i dagens kunskapssamhälle än 

att bara tacka och ta emot information. (Kernell, 2002) 
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Myndigheten för skolutveckling skriver att den pågående förändringsprocessen i skolan har 

medfört att lärarna har fått många nya arbetsuppgifter samt nya typer av ansvar och problem. 

Dessa nya krav ökar lärarnas behov av gemenskap inom arbetslagen. Det är viktigt att olika 

lärarkategorier ges tillfälle att tillsammans få reflektera över vad som inträffat i individuella 

elevkontakter och i klassrummet, i den allmänna skolsituationen samt i relationen till elever 

och föräldrar. Med hänsyn till det stigande antalet barn och ungdomar med behov av särskilt 

stöd är det särskilt betydelsefullt att stärka arbetslagens sammanhållning. Statistiska 

centralbyråns arbetsmiljöundersökning refererades i Dagens Nyheter den 25 februari 2000. 

Undersökningen visar att antalet sjukskrivningar bland lärare ökar. Orsaken till detta angavs 

bl.a. vara lärarnas nya yrkesroll. Bland annat handledning bedömdes vara betydelsefullt för att 

ge lärarna kraft att klara de nya uppgifterna och hitta den nya lärarrollen. 

www.skolutveckling.se 

 

I skriften Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv skriver Eva Gannerud att lärares arbete 

har en samhällelig och politisk bas, och det är viktigt att se individen i relation till sin tids 

historia. Lärare är i varje tid inskrivna i ett dominerande ideologiskt perspektiv, ett visst 

pedagogiskt mode, som har betydelse för deras socialisation till yrket både under 

lärarutbildningen liksom senare under deras tjänstgörings som lärare. (Gannerud, 2001)  

 

De slutsatser jag kan dra av tidigare undersökningar och ovannämnda forskare är att det pågår 

en rikstäckande debatt om lärarutbildningen och lärarrollen i media och i samhället. Detta 

faktum är av stort intresse för mig och är det varpå jag grundar min undersökning tillsammans 

med mina egna erfarenheter. 
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3. Syfte 
Samhällvetenskaplig forskning kan ses som ett försök att öka förståelsen för ett visst problem. 

Med min C-uppsats i ämnet samhällskunskap avser jag att studera vad studenterna tycker om 

lärarutbildningen på LTU. Syftet med arbetet är att få ökad kunskap om lärarrollens betydelse 

för studenternas attityder till lärarutbildningen på LTU. 

3.1  Problemformulering 
Med min undersökning hoppas jag utifrån lärarrollens betydelse att få en ökad förståelse för 

studenterna och vad de tycker om sin utbildning. För att avgränsa min undersökning så 

konstruerade jag följande frågeställning baserad på tidigare forskning och utifrån mitt syfte:  

 

• Hur har synen på lärarrollen förändrats över tid? 

• Vad är lärarrollens tänkta funktion idag? 

• Hur svarar lärarutbildningen på LTU mot lärarens tänkta funktion i teorin? 

• Vad är det som formar vår syn på lärarrollen? 

• Vad tycker lärarstudenterna om lärarutbildningen på LTU? 

• Vad formar studenternas attityder till utbildningen? 

4. Metod 
Genom litteraturstudier ska jag försöka att bilda mig en uppfattning om den rådande debatten 

inom skolvärlden och om vad lärarrollen är. Litteraturen innefattar olika undersökningar och 

forskningsresultat om de förordningar, lagar och styrdokument som ska forma 

lärarutbildningen. För att ta reda på vad lärarstudenternas attityder till sin utbildning 

genomförde jag en enkätundersökning. Genom den enkät som ska besvaras får jag tillgång till 

mätbara variabler som redovisar det genomsnittliga. Genom de öppna svarsalternativen till 

några av enkätfrågorna framkommer det unika och säregna, vilket är viktigt för att förstå 

innebörden av, meningen eller avsikten med företeelser som undersöks.  

 

Undersökningen gick ut via e-mail till 1611 stycken lärarstudenter på LTU. Adresserna till 

personerna togs via IDEAL (https://portal.student.ltu.se) och jag valde att skicka ut ett 

missivbrev (bilaga1) om min undersökning till studenter registrerade på program eller arenor 

för att avgränsa min undersökning. De inriktningar som ingick är nya lärarutbildningen 140-

220p (1202st.), grundskollärarutbildningen 4-9 (231 st.), grundskollärarlinjen 1-7 (46 st.), 

professionsinriktat lärande (42st.) samt musiklärarprogrammet (90st). Lärarstudenter som 

https://portal.student.ltu.se
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läser enskild kurs är därför inte med i urvalet. Dessutom kom en del studenter som är 

examinerade och färdiga med sin utbildning med i undersökningen.  

Observera att inom den nya lärarutbildningen ingår flera olika inriktningar. 

 

Av de 1611 studenterna som deltog i undersökningen valde 340 att svara på undersökningen 

vilket ger en svarsfrekvens på 21 %. Av dessa är sammanlagt 240 kvinnor och 100 män. 155 

studenter är 25 år eller yngre. 87 stycken är mellan 26 och 33 år. 76 stycken är mellan 34-41. 

22 stycken är över 42 år. Bortfallet kan bero på att undersökningen genomfördes interaktivt 

vilket leder till vissa bekymmer. En del studenter kanske inte använder sin IDEAL användare 

som mailadress eller kollar den inte så ofta. De kanske inte vågar läsa e-mail från okända 

personer på grund av virusrisken. Andra skäl kan vara att enkäten setts som krånglig att 

genomföra om man inte har datorvana eller att man inte haft tillgång till dator under 

undersökningsperioden. Ett annat skäl är att man helt enkelt inte känt sig motiverad att deltaga  

eller att de helt enkelt har glömt bort att göra undersökningen.  

 

Ett missivbrev (bilaga 1) gick ut via e-mail till de studenter som skulle delta i 

undersökningen. Jag grundade mitt missiv brev på vad Jan-Axel Kylen skriver i boken Fråga 

rätt om vikten av att följebrevet eller missivbrevet gör att svararna på undersökningen blir 

motiverade att delta. Detta genom att förklara vad avsikten är med undersökningen. Vem som 

ligger bakom den, vilka som får den, hur lång tid det tar att genomföra den och vad som 

händer med svaren. (Kylen, 1994) 

 

Undersökningen grundar sig på en enkät (se bilaga 2) utifrån min problemformulering. Jag 

valde att enkäten med att inleda med bakgrundsfrågor om kön och ålder. För att avgränsa 

alternativen på ålder och göra det lättare att senare sammanställa svaren så valde jag att dela 

in ålder i fyra grupper: upp till -25 år, mellan 26-33 år, mellan 34-41 år och 42- uppåt. 

Enkäten har både frågor med fasta alternativ och öppna frågor.  

4.1 Reliabilitet 
Reliabiliteten, det vill säga undersökningens mätnoggrannhet, kan sett över hela 

undersökningen ses som tämligen säker. Detta med hänsyn till det höga antalet 

försökspersoner (340) som deltog i undersökningen trots ett relativt stort bortfall. Skillnaden i 

antalet försökspersoner könsmässigt kan förklaras med att lärarstudenterna totalt sett till 

antalet domineras av kvinnor. Ser man till åldersgrupperna kan antalet i studenter som är 42 år 
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eller äldre tyckas vara för få för att få tillförlitliga svar. De flesta studenterna i 

undersökningen anser sig inte så nöjda eller missnöjda med lärarutbildningen och endast ett 

fåtal anser att de är mycket nöjda eller mycket missnöjda. Därmed kan man förmoda att 

resultatet i undersökningen inte beror på speciella egenheter hos de studenter som ingått i 

undersökningen. 

4.2 Validitet 
Validiteten, det vill säga mätinstrumentets förmåga att mäta just det som man avser att det ska 

mäta, anser jag vara säker frånsett några små undantag. Risken med en enkätstudie är att de 

svarande har möjligheter att förvränga uppgifter, då detta av någon anledning ligger i deras 

intresse. Eftersom studien låg som en hemsida och svaren kom in anonymt så finns en risk att 

studenter svarat flera gånger för att påverka resultatet. En viss osäkerhet vad gäller validiteten 

av enkätstudien kan spåras till de frågor som har femskaliga svarsalternativ, vilket kan ge en 

risk för centraltendens bland svaren. För att ge försökspersonerna den frihet som inte gavs i de 

fasta svarsalternativen finns även några öppna frågor, varav en är en direkt följdfråga. Detta 

för att ge plats för egna kommentarer och förtydligande av de fasta svarsalternativen. Vad 

gäller validiteten i fråga 7 och 8 måste man tänka på att en del studenter kanske nyss påbörjat 

sin utbildning och inte har läst så många kurser. Det finns också en risk att de kurser som man 

nyligen läst blir mer förekommande i svaren på grund av minnet. I övrigt kan utformningen 

av enkäten med så många frågor ifrågasättas. Man kan utläsa ett internt bortfall. Framförallt 

på de öppna frågorna men även i slutet på enkäten. Det verkar som om en del av studenterna 

tappat intresset och hoppat över vissa frågor. För att förhindra att allt för inkompletta 

enkätsvar skulle ingå i undersökningen sattes en spärr på att de var tvungna att svara på 

enkätfråga 1-6, 11 och 14 för att svaren skulle skickas vidare till min e-mail. 
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5. Resultat och diskussion 
Uppsatsen har växt fram under en längre tid. De första stegen togs redan under höstterminen 

2003 då jag bestämde mig för att titta närmare på lärarutbildningen på LTU. Jag har försökt 

att hänga med i den pågående mediedebatten om läraryrket och lärarutbildningen under 

arbetets gång. Jag började med att samla på sig och läsa igenom så mycket information, 

undersökningar och tidningsartiklar som möjligt för att sätta sig in i ämnet. Med en ökad 

förförståelse kunde jag avgränsa mig genom att sätta upp ett syfte och göra en relevant 

frågeställning. Efter att jag upptäckt ämnesvalets komplexitet konstruerade jag en schematisk 

bild över de parter som ingår i uppsatsen för på så sätt få en objektiv överblick. Det är runt 

denna schematiska bild som jag har konstruerat min uppsats.  

 

För att ta reda på studenternas attityder till lärarutbildningen på LTU utformade jag en enkät 

(Bilaga 2) som jag planerade att dela ut bland studenterna på universitetet. För att förenkla 

själva förfarandet och slippa drösar av papper så bestämde jag mig för att göra enkäten till en 

interaktiv undersökning via Internet. Den fungerade så att man valde passande alternativ för 

varje fråga med fasta alternativ och skrev ned svaret på de öppna frågorna i speciella rutor. 

När man sedan var klar med enkäten klickade man på skicka in och resultatet skickades till 

min E-post och en ny sida visade ”tack för din medverkan”. Här visades även en e-mail adress 

för dem som ville kontakta mig för eventuella kommentarer eller frågor om undersökningen. 

Missivbrevet (Bilaga 1) gick ut den 15 maj 2004 och svaren från enkätundersökningen 

droppade in till och med den första juni 2004. Nästa steg i undersökningen var att 

sammanställa svaren som inkommit till min e-mail. Tabeller och diagram gjordes i 

programmet Microsoft Excel för att sedan sammanställas i Microsoft Word. I detta avsnitt 

väljer jag att presentera de resultat från min enkätundersökning som jag tycker är av betydelse 

utifrån min schematiska bild, mitt syfte och min frågeställning. Övriga diagram och data från 

enkätundersökningen presenteras senare i bilaga 3. 
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5.1 Arbetslivserfarenhet 
För att få en djupare inblick i studenternas förväntningar på lärarutbildningen så frågade jag i 

min enkät om de har jobbat ute i skolverksamheten. En spekulation är att om man varit ute i 

verksamheten på riktigt så kanske man får en djupare vetskap på vad man behöver i bagaget 

för att bli en god lärare. Hur som helst borde därmed ens förväntningar på utbildningen 

påverkas. 

Diagram 1, arbetslivserfarenhet 

Har du tidigare arbetslivserfarenhet från 
läraryrket?

51%

37%

11% 1%

Nej ingen
Ja, liten kortare vik.
Ja, längre vik.
Ja, längre fast tjänst

 
Enkätundersökningen visar att hälften av studenterna inte har någon arbetslivserfarenhet. 37 

% svarar att de har prövat på i form av kortare vikariat. 11 % har haft längre vikariat. 

Resultatet visar att det är en väldigt liten del av studenterna som har erfarenhet av en längre 

fast lärartjänst. Det tycker jag är intressant eftersom det pågår en debatt om att andelen 

obehöriga lärare som får fast tjänst ökar ute i skolorna. I rapporten Vem undervisar dina barn 

som lärarförbundet gjort under 2004 kommer det fram andelen lärare som saknar pedagogisk 

utbildning har stigit kraftigt och att många kommuner i stor omfattning tillsvidareanställer 

obehöriga, i vissa kommuner så många som var femte lärare. www.lr.se  

 

Resultatet kan tolkas som att det inte är många som väljer att börja på lärarutbildningen efter 

att ha jobbat som obehörig lärare ute i verksamheten en längre tid. Eftersom så många 

studenter prövat på kortare vikariat så borde det finnas många erfarenheter av läraryrket och 

frågan blir då hur dessa har påverkat deras förväntningar på utbildningen.  
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5.2 Nöjdhet med utbildningen 
För att få svar på om studenterna tycker att utbildningen lever upp till deras förväntningar så 

frågade jag dem om de är nöjda med sin utbildning som helhet.  

Diagram 2, nöjdhet 

Är du nöjd med din utbildning på LTU?

4%

52%31%

10%

3%

Ja, absolut
Ja, i stort sett
Tveksam
Nej, knappast
Nej, inte alls

 
Resultatet av enkätundersökningen visar att hälften av studenterna i stort sett är nöjda med sin 

utbildning. En tredjedel ställer sig tveksamma till utbildningen. 10 % svarade nej knappast 

och bara 3 % nej inte alls och 4 % ja absolut. Resultatet kan tolkas som att en stor del av 

studenterna tycker att utbildningen inte levt upp till förväntningarna. Det kan jämföras med 

lärarförbundets En undersökning om lärarutbildningens kvalitet som gjorts bland 

lärarstuderande i november 2004. Där framkommer att var femte lärarstudent ger utbildningen 

betyget sämsta möjliga medan endast 17 % anger att utbildningen varit den bästa möjliga. 

www.lr.se 

  

I min undersökning kommer det fram att 96 % av studenterna tycker att det förekommer eller 

till viss del förekommer ett allmänt missnöje bland lärarstudenterna med lärarutbildningen på 

LTU. (Bilaga 3, diagram 10). Därigenom så drar jag slutsatsen att det borde klagas och pratas 

en hel del om vad man anser vara dåligt och vad som kan bli bättre med lärarutbildningen på 

universitetet. Det är intressant att notera skillnaden i resultatet mellan diagram 2 och 10. 

Nästan alla studenter tycker att det finns ett allmänt missnöje med utbildningen men när 

studenterna vänder sig till sig själva så tycker hälften att de i stort sett är nöjda med sin 

utbildning. Jag tolkar detta som att de flesta studenter har hört och pratat om vilka fel och 

brister som finns inom utbildningen men att majoriteten av studenterna inte dömer ut hela 

utbildningen. 
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5.3 Studietid och studietakt 
Enligt en undersökning som högskoleverket har genomfört bland högskolestudenter 2002 så 

framgår det att endast 29 % av lärarstudenter på universitet och högskolor runt om i landet 

lägger ned mer än 30 timmar/vecka på sina studier. De kommer fram till att studieinsatsen 

ökar med åldern och att kvinnor lägger ned mera tid på sina studier än män. Syftet med 

undersökningen är att ge ett underlag för att diskutera och vidareutveckla utbildningen vid 

universitet och högskolor utifrån studenternas perspektiv. (Högskoleverket, 2002) Eftersom 

jag själv ibland upplevt att det har klagats på att lärarutbildningen är för slapp och slö så valde 

jag att fråga efter hur mycket tid studenterna lägger ned på sina studier. 

Diagram 3, studietid 

Hur många timmar lägger du ned på dina studier i 
genomsnitt/vecka?

8%

31%

32%

23%

6%

-10
11-21 tim
22-32 tim
33-43 tim
44- tim

 
Resultatet från enkätundersökningen visar att 32 % studenterna i genomsnitt lägger ned 

mellan 22-32 timmar/vecka. 31 % lägger bara ned mellan 11-21 timmar/vecka. 23 % lägger 

ned mellan 33-43 timmar vilket motsvarar normala heltidsstudier. 8 % lägger ned under 10 

timmar/vecka på sina studier medan 6 % av studenterna lägger ned mer än 44 timmar/vecka. 

Endast 29 % av studenterna lägger ned så mycket tid som kan anses som heltidsstudier. I 

beräkningen måste man dock tänka på att räkna timmar kan vara svårt i lärarutbildningen. Det 

är svårt att mäta tiden då studenterna reflekterar och diskuterar om lärarprofessionen, 

utbildningen kan ses som en mognadsprocess och att en yrkesidentitet växer fram under 

utbildningen. Ytterst är det studenternas eget ansvar att lägga ned den tid de tycker att de 

behöver förutom den tid de lägger ned på de obligatoriska momenten. Eller som regeringen 

skriver i propositionen En förnyad lärarutbildning 1999/2000:135 att den självklara 

utgångspunkten för lärarutbildningen, liksom övrig högskoleutbildning, är att den skall vila på 

vetenskaplig grund. Lärarutbildningen bör ge de blivande lärarna ett arbetssätt och en syn på 

kunskap där självständigt sökande efter och värdering av information är grundläggande. 
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www.regeringen.se Jag tolkar det som att lärarutbildningen misslyckats med att motivera 

många av studenterna till självständigt arbete och sökande av kunskap. 

 

Vid en jämförelse framkommer det att äldre studenter i genomsnitt lägger ned mer tid på sina 

studier än yngre studenter. Det framkommer också en skillnad mellan könen. Kvinnor lägger i 

genomsnitt ned mera tid på sina studier än män. Det stämmer med högskoleverkets 

undersökning och visar på att Luleå som utbildningsort inte är unik.  

 

I samband med vissa kurser och framförallt vid kursintroduktioner har jag märkt att en del 

lärarstudenter klagar på att det är för mycket att göra och att de har svårt att hinna med alla 

uppgifter och tentor. Samtidigt finns det många andra som argumenterar för att det är allt för 

lågt tempo. Detta visar på att studenterna har olika förväntningar om studietakten på 

lärarutbildningen och därför frågade jag dem vad de tycker om studietakten. 

Diagram 4, studietakten 

Vad tycker du om studietakten?

1%
15%

49%

24%

11%

På tok för hög
Lite för hög
Lagom
Lite för låg
För låg!

 
Av undersökningen kan man utläsa att hälften av studenterna tycker att studietakten är lagom. 

En fjärdedel tycker att den är lite för låg. 15 % tycker att den är lite för hög. 11 % tycker att 

den är för låg och bara 1 % av studenterna tycker att den är på tok för hög. Vid en jämförelse 

ser man en liknande skillnad mellan könen som i den föregående frågan att fler kvinnor än 

män tycker att studietakten är för hög. Man kan tolka resultatet på olika sätt. Ett enkelt sätt är 

att studenterna är bekväma av sig och vill inte gärna studera mera än de gör idag eftersom så 

många inte lägger ned så mycket tid som räknas som heltidsstudier. Ett annat sätt kan vara att 

studenterna känner sig omotiverade att exempelvis läsa igenom all kurslitteratur eftersom de 

kan ha svårt att förstå meningen med uppgifterna. Kraven för att bli godkända är så pass låga 
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att de ändå klarar tentamen och blir godkända på obligatoriska uppgifter och moment. Detta 

argument styrks av att 85 % av studenterna tycker att kraven borde skärpas på blivande lärare. 

(se ”krav och lämplighet”, diagram 9) 

5.4 Bra och dåliga kurser 
För att ta reda på vilka kurser som studenterna tycker är bra och dåliga valde jag att göra en 

öppen fråga där man fick möjlighet att ange tre kurser som de tycker varit bra eller dåliga 

under deras tid på LTU. 

Fråga 7: Ange tre kurser som du tycker varit bra 

Nedan följer ett representativt tvärsnitt från enkätsvaren. Vid sammanställningen valde jag att 

sortera kurserna i ämnesområden för att göra det mera lättöverskådligt. De kurser som 

studenterna tycker är bäst är kurser inom ämnesområdena: 

Tabell 1, kurser som varit bra 

Mattematik Specialpedagogik LUA 100-200 Historia Musik 

Idrott Svenska Engelska Geografi  

      

Vid en jämförelse ser man att det förekommer stora skillnader mellan kvinnor och män. Bland 

männen svarar en majoritet att kurserna inom mattematik, idrott, musik, historia och geografi 

är bra. Av kvinnorna tycker en majoritet att kurser inom de humanistiska ämnena som 

engelska och svenska är bra. Många kvinnor tycker att kurserna inom det allmänna 

utbildningsområdet (LUA 100-200 serien) är bra medan det är få män som angett detta. En 

bakomliggande faktor kan vara att det är fler män som läser exempelvis mattematik än 

kvinnor och fler kvinnor som läser humanistiska ämnen än män. En möjlig förklaring kan 

vara att det är mestadels kvinnor som läser inriktning mot förskola och yngre år. 

Högskoleverket genomförde under våren 2004 en enkätundersökning bland studerande på den 

nya lärarutbildningen som visar att männen helst vill arbeta i grundskolans senare år på 

gymnasiet eller i vuxenutbildningen. Kvinnorna däremot vill i högre utsträckning arbeta med 

barn i yngre åldrar. www.hsv.se  

 

Det verkar dessutom som om studenterna allmänt tycker att kurserna inom det allmänna 

utbildningsområdet är inriktade mestadels mot yngre år. En allmän trend visar på att de kurser 

som studenterna tycker har varit bra har att göra med studenternas intresse vilket är naturligt 

och stämmer överens med Ewa Nissers tidigare forskning. www.ledarskapochlarande.se 
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Fråga 8: Ange tre kurser du tycker varit dåliga 

Vid en sammanställning visade resultatet i undersökningen att det nästan uteslutande var 

kurserna inom det allmänna utbildningsområdet första två delar, Lua100 serien och Lua200 

serien, som studenterna tycker är dåliga. Det är anmärkningsvärt med tanke på att det är det 

allmänna utbildningsområdet som ska vara den nya lärarutbildningens kärna. Enligt Ewa 

Nissers tidigare forskning måste det allmänna utbildningsområdet innehålla fyra olika block:  

1. lärande, undervisning och specialpedagogik  

2. socialisation, kulturfrågor och samhälle  

3. yrkesverksamhetens samhällsuppdrag, demokrati och värdegrund 

4. de ekologiska betingelserna för liv på jorden, baskunskaper i miljöarbete samt bevarande av 

den biologiska mångfalden.  

Det är uppenbart att kunskapsområdena återspeglar vad som idag framstår som politiskt 

korrekta värderingar. Tanken verkar vara att utbildarna skall erbjuda vad som för stunden 

ligger inom denna värderingsram. www.ledarskapochlarande.se En orsak till missnöje kan 

alltså vara att lärarstudenterna helt enkelt inte håller med om de värderingar som anses som 

korrekta och där av känner de sig vilsna och att innehållet blir svårförstått och flummigt.  

 

För en del studenter verkar problemet vara att man inte förstår varför man gör en del moment 

i utbildningen, vilket bekräftas i resultatet (se ”Andra förväntningar”, fråga 20), till exempel 

att diskutera och reflektera så mycket själva. I boken Att finna balanser skriver Lars-Åke 

Kernell att det inom det allmänna utbildningsområdet i större grad handlar om att diskutera 

och problematisera än att demonstrera och strukturera som är fallet i de mera konkreta 

ämnesstudierna. Därför kan det bli en krock när studenterna är vana vid andra arbetssätt. Om 

lärarutbildarna varit tydligare och talat mer om sina egna undervisningsstrategier hade 

förmodligen effektiviteten ökat och onödiga missförstånd undvikits. Det egna ansvaret och 

initiativförmågan är enligt många högskolelärare inom pedagogik grundläggande för en 

lyckosam kunskapsutveckling och därför ”balanserar” man examinationsdilemman utifrån 

denna insikt. Eftersom det går att undgå upptäckt då man struntat i att läsa rekommenderad 

kurslitteratur gör en del studenter detta till en strategi och man pluggar bara för att få 

högskolepoängen. Det kan bli ödesdigert eftersom man tappar en viktig del av förberedelse 

inför yrket. För att undkomma denna problematik borde alla lärare verksamma inom 

lärarutbildningen bli mera medvetna om vilka arbetssätt som råder inom olika områden och 

därav få en ökad förståelse för studenterna. Visste de studerande bättre vad som egentligen 

gällde skulle motivationen och förståelsen öka betydligt. (Kernell, 2002) 
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5.5 Får man vad som behövs? 
Lärarutbildningen har satt upp examinations mål (se bilaga 4) för att skapa bra lärare. För att 

ta reda på om det skiljer något mellan det som studenterna förväntar sig av utbildningen och 

det som lärarutbildningen erbjuder valde jag i min enkätundersökning att fråga studenterna 

om de tycker att de får de kunskaper och färdigheter de behöver för att bli en bra lärare. 

Diagram 5, kunskaper och färdigheter 

Tycker du att du i utbildningen får de 
kunskaper och färdigheter som behövs för 

att bli en bra lärare?

5%

62%

26%

7%

Ja, i höggrad
Ja, delvis
Endast lite
Nej inte alls

 
Resultatet från enkätundersökningen visar att 62 % av studenterna tycker att de delvis får de 

kunskaper och färdigheter som behövs. En fjärdedel tycker att de får endast lite. 7 % tycker 

att de inte alls får de kunskaper och färdigheter som behövs och endast 5 % tycker att de i 

höggrad får det. Det är alarmerande att en fjärdedel av studenterna tycker att de bara får lite 

av de kunskaper och färdigheter som behövs för att bli en bra lärare. Jag tolkar resultatet som 

att en stor del av studenterna inte delar eller bara delvis delar lärarutbildarnas syn på vad som 

behövs för att bli en bra lärare. En orsak till detta kan vara att lärarutbildarna har misslyckats 

med att nå ut till studenterna med examinations målen. Det kan jämföras med En 

undersökning om lärarutbildningens kvalitet som lärarförbundet har genomfört bland 

lärarstudenter som visar på att en väldigt stor del av studenterna inte anser sig ha uppnått 

utbildningens examinations mål vilket visar på att LTU inte är ensam om problemet. 

www.lr.se 
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5.6 Kvalitet på undervisningen 
Enligt lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) är kvaliteten på den utbildning som ges 

inom högskolan ytterst en funktion av de medverkande lärarnas ämneskompetens och 

pedagogiska förmåga att bedriva undervisning. Lärarna i lärarutbildningen skall, precis som 

alla andra lärare vid högskolan, bidra till att utbildningen vilar på vetenskaplig eller 

konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet. Samtidigt förväntas lärarna i lärarutbildningen 

indirekt, dvs. via de lärarstudenter de utbildar, bidra till att lärarutbildningen också utgör ett 

medel för att förverkliga samhällets intentioner med skolan. Det innebär dubbla uppdrag som 

kommittén menar skall förenas. Kvalitet i lärarutbildningen är ytterst en fråga om kvalitet i 

studenternas lärande, i de erfarenheter de gör under sin tid som lärarstudenter och i de insikter 

och den djupare förståelse av det de studerar som är generaliserbara till nya, okända 

situationer och uppgifter som de senare kommer att möta som lärare. 

Lärarutbildningskommittén hävdar att i all högskoleutbildning är den pedagogiska 

skickligheten hos lärarna en förutsättning för att kvalitet skall kunna utvecklas och bibehållas. 

Pedagogisk skicklighet eller pedagogisk kompetens lyfts därför fram i både centrala och 

lokala förordningar. Enligt huvudregeln i 4 kap. 7 § i högskoleförordningen krävs för 

anställning som universitetslektor vetenskaplig kompetens (doktorsexamen eller motsvarande) 

samt pedagogisk skicklighet. Förutom gedigna och aktuella kunskaper i det egna 

undervisningsämnet bör en lärarutbildare ha förmågan att: 

 

• strukturera och organisera ett kunskapsstoff så att detta blir till en väl utformad 

undervisning. Hit hör även förmågan att sätta in olika problem i ett större 

sammanhang och att ge logisk struktur åt svar på frågor från studenterna. 

• förmedla engagemang och intresse för ämnet till studenterna. Studenter som blir djupt 

intresserade av ämnet klarar mycket av inlärningen på egen hand och blir mindre 

beroende av lärarens handledning. 

• aktivera studenterna till eget lärande.  

• kommunicera med studenter. En lärare som kommunicerar väl med sina studenter 

fångar och behåller studenternas intresse, får förståelse för de budskap som han vill 

förmedla och stimulerar till frågor. 

• Sträva mot förnyelse. www.regeringen.se 

 

Något förenklat kan man säga att lärarna i lärarutbildningen skall lära studenter att lära sig hur 

man skall skapa förutsättningar för att elever kan lära sig. Lärarutbildarna har alltså en viktig 
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roll i utbildningen och därigenom också på studenternas attityder till utbildningen. Därför 

frågade jag vad studenterna övergripande sett tycker om kvaliteten på undervisningen på 

LTU.  

Diagram 6, kvalitet på undervisning 

Vad tycker du övergripande sett om 
kvaliteten på undervisningen?

4%

54%

36%

6%

Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dålig

 
Hälften av studenterna tycker att kvaliteten på undervisningen är bra. Mer än en tredjedel 

tycker dock att kvaliteten är mindre bra. 6 % tycker att kvaliteten är dålig och endast 4 % att 

den är mycket bra. Däremot är de flesta studenterna nöjda med den kurslitteratur som finns. 

(se bilaga 3, diagram 12) Jag tolkar mitt resultat som att en del av missnöjet med 

lärarutbildningen kan i viss mån spåras till lärarutbildarnas insatser på universitetet eftersom 

så många tycker att de är mindre bra. En tänkbar orsak skulle kunna vara bristen på 

pedagogisk kompetens hos lärare inom vissa ämnesområden på lärarutbildningen eftersom det 

inom universitetsvärlden ofta är mer meriterande att ha omfattande ämneskunskaper än just 

pedagogisk kompetens. Det framkommer även att man inte bara är missnöjd med själva 

undervisningen utan också med planering, struktur och information av kurser (se ”Andra 

förväntningar”, fråga 20), vilket ligger på lärarutbildarnas ansvarsområde och tillhör den 

pedagogsiska kompetensen. Eftersom den nya lärarutbildningen nu är inne på sitt fjärde år så 

kan man om man är kritisk tycka att sådana barnsjukdomar borde ha försvunnit vi det här 

laget. Lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) kommer fram till att för att den enskilde 

studenten aktivt ska kunna tillägna sig kunskap, krävs en miljö och en organisation som 

stödjer utforskande processer och som utvecklar hans eller hennes lärande. Det innebär bl. a. 

om kunskap skall utvecklas fordras att kunskapen upplevs som meningsfull och att det sker i 

stimulerande lärmiljöer. www.regeringen.se Utifrån lärarutbildningskommitténs betänkande 

drar jag slutsatsen att lärarutbildarna misslyckats med att ge en del studenter en miljö och en 
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organisation som utvecklar deras lärande och att de därför inte uppfattar kunskapen som 

meningsfull och motsvarar deras förväntningar. Vid en jämförelse av resultatet i min 

enkätundersökning framkommer dessutom att de är de äldre studenterna som är de som är 

mest nöjda med undervisningen. En förklaring kan vara att de är från sin egen skoltid är vana 

vid den gamla auktoritära lärarstil som ofta är förekommande inom universitetsvärlden.  

5.7 Inflytande 
I Regeringens proposition 1999/2000:135 - En förnyad lärarutbildning skriver man att ett 

viktigt inslag i förnyelsen av lärarutbildningen är den möjlighet till ett livslångt lärande som 

den föreslagna strukturen för lärarutbildning erbjuder. Begreppet livslångt lärande indikerar 

ett nytt förhållningssätt till utbildning. Det handlar bland annat om att kunna verka i ett 

lärande samhälle där medborgarna har olika förkunskaper och väljer olika vägar för att utbilda 

sig. Vidare skriver man att lärare förväntas gemensamt, och i samverkan med elever, avgöra 

hur verksamhetsmålen skall nås. www.regeringen.se 

 
Enligt lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) har studenternas brist på inflytande inom 

högskolan diskuterats i olika utredningar. Det svaga inflytandet handlar inte främst om den 

formella strukturen för studentinflytande utan om deras egna direkta möjligheter att påverka 

utbildningen och verksamheten vid högskolan. En stärkt studentrepresentation i beslutande 

organ leder inte automatiskt till att studentinflytandet i den vardagliga studiesituationen stärks 

i t.ex. undervisningen. Undervisningens uppläggning och pedagogiken visar sig påverka 

graden av studentinflytande. Exempelvis uppger såväl studenter som lärare vid de 

institutioner som förändrat sin undervisning mot en problembaserad eller problemorienterad 

uppläggning att studentinflytandet stärkts. De anser i högre grad att de hade utvecklat sitt 

kritiska tänkande än studenter som har en traditionell undervisning. De tycker också att de är 

bättre förberedda för livet efter studierna. Lärarutbildningskommittén menar att 

lärarstudenternas kunskaper och erfarenheter är betydelsefulla i utvecklingen av 

lärarutbildningen. I mångt och mycket är studentinflytandet beroende av synen på studentens 

roll inom högskolan. Kommittén anser att eftersom lärarutbildning kretsar runt studenter 

måste studenten, oundvikligen, ses som en medaktör och därmed också som medansvarig för 

verksamheten där. Som medaktör både kan och bör studenten bidra till planering och 

genomförande av undervisningen. Med detta synsätt blir studentinflytande både en 

nödvändighet och en självklarhet. Såsom medaktör och medansvarig måste studentens åsikter 

efterfrågas och beaktas. Detta innebär inte enbart rättigheter utan även skyldigheter att delta i 

verksamheten i vid bemärkelse inom högskolan. Högre utbildning innebär inte bara att läsa 
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för en examen utan också att vara medaktör i, och medansvarig för, det akademiska lärosätets 

inre liv. www.regeringen.se  

 

Kortfattat kan man säga att studentinflytande är viktigt inom lärarutbildningen och en 

rättighet för studenterna. Därför frågade jag studenterna om de tycker att de har något 

inflytande och möjlighet att påverka sin utbildning. 

Diagram 7, inflytande 

Tycker du att du har inflytande, möjlighet att 
påverka din utbildning?

3%

35%

43%

19%

Ja
Ja, till viss del
Knappast
Nej

 
Resultatet visar att en majoritet, 62 %, av studenterna svarar nej eller knappast på frågan om 

de tycker att de har något inflytande eller möjlighet att påverka sin utbildning. 35 % svarar att 

de tycker att de har en viss möjlighet medan bara 3 % av de tillfrågade svarar klart ja på 

frågan. Det är anmärkningsvärt att så stor del av studenterna tycker att de inte har någon eller 

bara vissa möjligheter att påverka sin utbildning. Jag tolkar resultatet som att bristen på 

inflytande är en stor del av missnöjet med utbildningen. Historiskt sett har lärarens roll varit 

att lära ut och ensidigt styra undervisningen. I dag betonas inlärningen och förmågan att göra 

elever delaktiga i undervisningens uppläggning som en mycket viktigare del av 

undervisningen. Därför är det förståeligt att många studenter känner sig vilsna och missnöjda 

när de kommer till universitetet och inte har en chans påverka. Här kan det dock skilja ganska 

mycket i uppfattningen eftersom studenterna har en väldigt varierande egen skolbakgrund. Jag 

vet inte hur mycket inflytande och chans att påverka varje individ har haft under sin egen 

skolgång och där av kan man inte dra någon säker slutsats på om det påverkat deras 

förväntningar. En spekulation är att de yngre studenterna torde vara mera vana än de äldre 

studenterna med inflytande eftersom de har haft sin skolgång efter den senaste läroplanens 
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införande och därför känner en uppgivenhet och maktlöshet när de kommer till 

universitetsvärlden. Att studenterna inte har något inflytande kan också kopplas till att så få 

studenter vill engagera sig för att utveckla lärarutbildningen på LTU. (se bilaga 3, diagram 

11) Dessutom framkommer i resultatet att de finns de som vill engagera sig men de vet inte 

vart de ska vända sig vilket tyder på en brist på information från ansvarig studentkår. En 

annan möjlig orsak kan vara att studenterna inte tagit ställning i frågan tidigare och blivit 

motiverade av min undersökning.  

5.8 Verksamhetsförlagd utbildning 
En av grundpelarna i den nya lärarutbildningen är den verksamhetsförlagda delen av 

utbildningen, VFU. Eftersom den är en så stor och viktig del av lärarutbildningen tycker jag 

att det är av vikt för mitt arbete att ta reda på vad studenterna tycker om VFU:n. 

Diagram 8, VFU 

Hur tycker du att den verksamhetsförlagda 
utbildningen, praktiken fungerar?

24%

47%

20%

9%

Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt

 
Resultatet visar att nästan hälften av studenterna tycker att deras VFU fungerar bra. Nästan 

var fjärde student tycker att den fungerar mycket bra. Var femte student tycker att den 

fungerar mindre bra. Bara 9 % tycker att VFU:n fungerar dåligt. Genom VFU är det tänkt att 

teori och praktik ska sammanflätas och avståndet mellan lärarutbildning och skolan minska. 

Kritiken från studenterna har bland annat legat i att man inte fått göra sin praktik i de ämnen 

eller årsgrupper som man avser att sedan bli verksam lärare i. Det här kan från universitetets 

och från högre instans vara: 1) En riktad åtgärd för att öka intresset för bland annat förskolan 

som har haft svårt med rekryteringen av behörig personal. 2) En åtgärd för att studenten ska 

”vidga” sina vyer inom skolans värld och få en förståelse för hela verksamheten oavsett 

vilken inriktning som man valt. 3) En brist på lämpliga praktikplatser åt alla studenter när så 

många ska ut på praktik samtidigt. Här borde dock universitetet ta sitt ansvar och lösa 
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problemet eftersom VFU:n är en så viktig del i den nya lärarutbildningen. Resultatet kan 

jämföras med En undersökning om lärarutbildningens kvalitet som lärarförbundet genomfört. 

Jag tolkar resultatet som att Luleå som utbildningsort ligger över riksgenomsnittet vad det 

gäller nöjdheten med VFU. www.lr.se 

 

Studenterna på LTU verkar i alla fall vara rörande överens om att andelen VFU i utbildningen 

inte är för stor. (Se bilaga 3 diagram 13) En anledning till missnöjet med utbildningen kan 

vara bemötandet av studenter på skolorna under VFU:n. (se ”Andra förväntningar”, fråga 20) 

I många fall verkar handledarna och lärare ute på skolorna nedvärdera den nya 

lärarutbildningen. Man kan tolka det som att det råder en ömsesidig brist på information 

mellan lärarutbildningen och skolorna. Både om meningen med VFU:n och på vad VFU:n ska 

innehålla och ytterst vad lärarutbildningen bör innehålla. I en artikel hävdar lärarhögskolan i 

Stockholm att missnöjet med VFU i många fall i grunden verkar bero på att varken studenter 

eller handledare riktigt förstår tanken med den verksamhetsförlagda utbildningen som en 

integrerad del i det nya lärarprogrammet. Skillnaden mellan den gamla praktiken och den nya 

verksamhetsförlagda utbildningen är inte bara en förändring av namn utan ett helt nytt sätt att 

tänka och se på utbildning. Inom det äldre lärarprogrammet lärde man sig att lära och under 

praktiken skulle lärarkandidaterna ut och praktisera teorin. Nu är det tänkt att VFU ska bilda 

grund för teorin, och att det ska ske en växelverkan mellan praktik och teori. Utbildningen ska 

spegla hela läraryrket och hela skolans arbete varför studenterna nu istället får inblick i hela 

läraruppdraget och inte bara i klassiska undervisningssammanhang. Den gamla praktiken hade 

en klar fokus på undervisningsrollen vilken är central men endast en del av läraryrket. 

www.lhs.se 
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5.9 Krav och lämplighet 
Studenternas förväntningar för utbildningen hör till stor del ihop med de krav som de tycker 

borde ställas på dagens lärare. Därför valde jag att fråga studenterna om det borde införas 

större krav på lärarstudenterna och deras lämplighet. 

Diagram 9, krav och lämplighet 

Tycker du att det borde införas större krav 
på lärarstudenter och deras lämplighet?

47%

38%

15%

Ja, absolut

Ja 

Nej

 
Resultatet visar på att de flesta studenter tycker att kraven på lärarstudenterna bör skärpas. 

Bara 15 % tycker inte att det borde införas större krav. Här hade det varit intressant att ha en 

följdfråga för att få reda på vad det är för krav som man vill ska skärpas. Att en så stor 

majoritet tycker att kraven borde skärpas tyder på studenterna är missnöjda med att det inte 

finns någon kontroll över om alla studenter verkligen är lämpliga att bli lärare. Lärarrollen 

idag handlar om dagliga möten med barn och ungdomar och därför blir det allt viktigare för 

dagens lärare att ha en social kompetens så att de kan fungera ute i skolvärlden. Eftersom 

läraryrket är så komplext och till stor del handlar om att forma nästa generation till att bli 

goda samhällsmedborgare förstår man att det finns en viss oro för vad som kan hända om 

olämpliga människor hamnar bland våra barn och ungdomar ute i skolorna. Men häri kommer 

man återigen tillbaka till problemet för vad som anses vara en god och lämplig lärare. Till 

exempel kan en person som varit med om samhällets baksida och kanske dragit på sig ett 

brottsregister, men ändrat sig till det bättre, mycket väl bli en bra förebild och använda sina 

erfarenheter på ett gott sätt om denne bara får de rätta verktygen.  
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5.10 Andra förväntningar 
För att ta reda på yttre orsaker som påverkar studenternas förväntingar på sin utbildning så 

valde jag att fråga dem om hur de ser på möjligheterna på att få jobb då de är färdiga med sin 

utbildning. Resultatet visar att hälften av studenterna tycker att möjligheterna till jobb är goda 

eller mycket goda medan en förhållandevis stor del känner sig osäkra på deras möjligheter till 

jobb. (se bilaga 3, diagram 16) Denna osäkerhet kan i viss mån vara en orsak till missnöje. 

Många studenter har börjat utbildningen i tron att de är garanterade jobb när de är färdiga med 

utbildningen medan situationen på arbetsmarknaden kan visa sig vara en annan.  

Läraryrkets status är något som debatteras i samhället och därmed kan studenternas 

förväntingar på yrket och utbildningen påverkas av detta. I min enkätundersökning visar det 

sig att mer än hälften av studenterna tycker att läraryrkets status ute i samhället i dag är 

ganska låg eller katastrofal. (se bilaga 3, diagram 16 ) En spekulation är att problemet ligger i 

bilden av ett lågavlönat yrke med stor arbetsbelastning och utan karriärmöjligheter som media 

har skapat. En svårtolkad utbildning som ger en bild av flummighet och missnöje bland 

studenterna höjer knappast läraryrkets status och kan ytterligare förstärka studenternas 

negativa inställning till utbildningen. 

 

Om studenternas förväntingar inte överensstämmer med utbildningens utbud kan det leda till 

missnöje och därmed kanske studenterna funderar på om de verkligen vill bli lärare. Jag 

tyckte att det skulle vara intressant att veta om studenterna tvekat på sitt val av yrke. I min 

enkätundersökning visar resultatet att hälften av studenterna inte ångrat sitt val av utbildning 

och att 37 % ångrat sig någon enstaka gång medan bara 8 % svarar att de ofta ångrat sitt val 

av utbildning. (se bilaga 3, diagram 15) Jag tolkar resultatet som att studenterna, oavsett om 

de är nöjda med utbildningen eller inte, verkligen vill jobba som lärare trots allt eftersom de 

flesta inte ångrat sitt val av utbildning.  

 

För att få reda på mera om studenternas förväntningar och missnöje frågade jag som en 

följdfråga efter orsaker till varför de ångrat sitt val av utbildning. 

Nedan följer ett representativt tvärsnitt från svaren i enkäten. De vanligaste orsakerna till att 

studenterna ångrat sitt val av utbildning är att: 

 

• lärare har för låg lön i förhållande till arbetsbördan och längden på utbildning 

• lärares status är alldeles för dålig 
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• de får ett dåligt bemötande på VFU av verksamma lärare. De har en negativ attityd 

och är negativa till utbildningen 

• man har tappat intresset och känner otillräcklighet. De vet inte om man passar som 

lärare och har det som krävs. De funderar på om det är värt studielånet. 

• lärarutbildningen är dålig och för lång. Det verkar som om många har högre 

förväntningar på utbildningen och vill få mer relevant kunskap med 

verklighetsförankring. De tycker att det är för lite metodik och didaktik. Det är dålig 

struktur, dålig information och planering. Det är för låga krav och för slappt. Dålig 

kontakt mellan VFU platser och LTU. Lärarutbildarna är oengagerade och dåliga. 

• läraryrket är ett krävande yrke. Man har ett stort ansvar och en hög arbetsbelastning. 

Man ska uppfostra istället för undervisa eleverna. 

• arbetsmiljön på skolorna är dålig. Det är stressigt, psykiskt tungt, otacksamt och utsatt 

yrke.  

• det är en dålig arbetsmarknad. 

• framtidsutsikterna inte ser bra ut med nedskärningar och brist på satsningar. 

 

Man kan spekulera i hur mycket den rådande skoldebatten speglar svaren i undersökningen 

eftersom de vanligast förekommande orsakerna som anges är lönen, statusen, utbildningen 

och arbetsmiljön. Jag tolkar svaren som att många av dem som har ångrat sitt val av 

utbildning har en annan syn än lärarutbildningen på lärarrollen och vad en god lärare är. Det 

finns med anda ord brister i lärarutbildningen på LTU vad gäller information och 

undervisning om själva läraruppdraget eftersom en del studenter inte har fått grepp om den 

kunskapen. Vidare är det intressant att lägga märke till hur studenterna känner sig bemötta ute 

i skolorna. Min tolkning blir att många skolor ute i verksamheten inte stöder den nya synen på 

lärarrollen som lärarutbildningen förespråkar eller att det råder en bristfällig information om 

detta. 
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6. Avslutande diskussion 
Syftet med min C-uppsats i samhällskunskap var att få ökad kunskap om lärarrollens 

betydelse för studenternas attityder till lärarutbildningen på LTU. Jag tycker att jag genom 

min undersökning fått större kunskap om studenternas attityder till sin utbildning och vad som 

påverkar dessa. För att fläta samman uppsatsen börjar jag med att återgå till de olika delarna i 

min översiktsbild (se ”Bakgrund”, översiktsbild 1) för att sammanfatta uppsatsen. 

• Formalia Lärarroll: Grundar sig på den rådande ideologisk-pedagogiska 

forskningens senaste rön av lärarrollen och hur en god lärare ska vara. Denna har 

arbetats fram av regeringen och godkänts av riksdagen. 

• Förväntningar Lärarroll: Studenternas förväntningar tycks i många fall inte stämma 

överens med vad LTU erbjuder och den rådande politiska-pedagogiska doktrinen som 

råder för tillfället. Deras förväntningar på utbildningen varierar väldigt mycket och 

bottnar i deras egna erfarenheter från läraryrket, från deras egen tid som elev och på 

hur de ser på lärarrollen. Dessutom verkar de vara påverkade av den allmänna media 

debatten om läraryrkets dåliga status, dåliga lön och den dåliga arbetsmiljön. 

• LTU Lärarutbildning: LTU erbjuder en utbildning som förordningarna föreskriver 

enligt gällande examens mål och krav på likvärdighet. I denna mötesplats av olika 

synsätt på vad en god lärare är skapas en grund till missnöje och 

meningsskiljaktigheter. 

• Utfall undersökning: Resultatet från enkätundersökningen visar på att det finns ett 

allmänt missnöje med lärarutbildningen på LTU. Resultatet går att knyta till 

studenternas förväntningar, tidigare forskning på området och lärarutbildarnas insatser 

på LTU. 

 

Varför skiljer det då så mycket mellan studenternas förväntningar på lärarutbildningen, det 

som erbjuds av LTU och den rådande politiska och pedagogiska förhållningssättet?  

Utifrån resultatet i undersökningen kan man inte dra några säkra slutsatser om studenternas 

förväntningar på utbildningen eller deras syn på lärarrollen påverkas av om de har 

arbetslivserfarenhet. Det beror helt och hållet på vilka upplevelser varje individ varit med om. 

En del har bra upplevelser och andra dåliga och arbetsmiljön varierar. De som däremot inte 

har någon arbetslivserfarenhet borde i första hand grunda sina förväntningar på deras 

erfarenheter som elev eller förälder i skolan. Däremot kan jag konstatera att det finns en stor 

kunskapskälla i alla de som prövat på kortare vikariat. En spekulation kan vara att eftersom 
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det kommer fram att man inte har något inflytande så kan det vara en källa till missnöje att 

man inte får ventilera sina egna erfarenheter från skolan. 

 

Undersökningen visar att nästan hälften av studenterna är missnöjda med utbildningen och 

utifrån det drar jag slutsatsen att utbildningen inte lever upp till många av studenternas 

förväntningar. Att dessutom 96 % av studenterna tycker att det förekommer ett allmänt 

missnöje med utbildningen styrker ytterligare denna slutsats.  

 

Det är vanskligt att dra några slutsatser vad det gäller lärarstudenters studietid eftersom det 

inom lärarutbildningen är svårt att räkna antalet studietimmar. Resultatet visar dock på att 

majoriteten av studenterna inte lägger ned den på sina studier som räknas som heltid. Därför 

är det anmärkningsvärt att en majoritet av de studerande tycker att studietakten är lagom eller 

för hög. Jag tolkar resultatet som att många lärarstudenter inte förväntat sig att lägga ned tid 

motsvarande heltidsstudier på lärarutbildningen. En annan tolkning är att en viss del av 

missnöjet med utbildningen kan komma från den del av studenterna som tycker att 

studietakten är lite för låg eller för låg eftersom de har förväntat sig en högre studietakt. En 

orsak till att studenterna inte lägger ned den tid som förväntas vara heltidsstudier kan vara 

lärarutbildarnas insatser. Det är deras uppdrag att stimulera och motivera studenterna till att 

tillägna sig kunskap. Därför drar jag slutsatsen att lärarutbildningen har misslyckats med att 

nå ut till en stor del av studenterna.  

 

Det är intressant att notera den skillnad mellan könen som presenteras i resultatet vad gäller 

vilka kurser som studenterna tycker är bra och dåliga. I den nya lärarrollen ingår att man ska 

motverka traditionella könsroller och tänka på genusperspektivet. Därav drar jag slutsatsen att 

lärarutbildningen misslyckats med sitt uppdrag och kan bidra med en ytterligare feminisering 

av läraryrket. I undersökningen kommer det fram att det nästan uteslutande är kurser inom det 

allmänna utbildningsområdet som studenterna tycker är dåliga. Därutav drar jag slutsatsen att 

en stor del av studenterna inte håller med om lärarutbildningens syn på lärarrollen och att det 

allmänna utbildningsområdet inte motsvarar en stor del av studenternas förväntningar. Det 

verkar som att studenterna som har valt inriktning mot yngre år känner mer igen sig i den nya 

lärarrollen och är därför mer positiva till det allmänna utbildningsområdet än de som har 

inriktning mot äldre år eller gymnasiet. Forskningen tyder på att de som är inriktade mot äldre 

år eller gymnasiet tycker att ämnesstudierna och didaktiken, hur man lär ut, är viktigast. De är 

efter deras ämnesstudier vana vid ett annat förhållningssätt till lärande och kunskap och därför 
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mer negativa till det allmänna utbildningsområdet. Slutsatsen blir att man inom 

lärarutbildningen inte jobbar på ett enhetligs sätt vilket kan medföra en viss förvirring och 

skepsis bland studenterna. 

 

Det är svårt att dra några konkreta slutsatser på resultatet från om studenterna tycker att de får 

de kunskaper och färdigheter som behövs för att bli en god lärare. Här har varje deltagare i 

enkäten fått väga in sin egen syn på lärarrollen och sina egna förväntningar på utbildningen. 

Resultatet tyder dock på att många studenter tycker att det saknas vissa bitar i utbildningen. 

Jag tolkar det som att problemet ligger i att studenterna inte delar högskolans syn på 

lärarrollen eller som att lärarutbildarna misslyckats med sitt uppdrag. Oavsett om det är 

studenterna som har fel syn på lärarrollen och vad en god lärare är så är det lärarutbildarnas 

och utbildningens uppgift från staten att studenterna får upp ögonen. Om detta inte är fallet 

har således lärarutbildningen och lärarutbildarna misslyckats med sitt uppdrag eftersom 

studenterna därmed inte når upp till de examinations mål som finns. 

 

Kvaliteten på undervisningen inom lärarutbildningen svarar inte upp till många av 

studenternas förväntningar och är därför en källa till missnöje. Studenterna saknar relevant 

kunskap med verklighetsförankring och tycker att det är dålig struktur, information och 

planering. Jag tolkar det som att en del lärarutbildare inte håller måttet, de är deras uppgift att 

skapa lärande miljöer och engagera studenterna, och resultatet tolkar jag därför som ett 

misslyckande från lärarutbildningens sida. Som jag ser det så erbjuder LTU de nya 

pedagogiska tankarna i gammal skepnad. Det är en tydlig bild av den gamla handledarrollen 

som genomsyrar hela verksamheten och i vissa fall den ännu äldre auktoritära lärarrollen. Det 

är därför förståeligt att så många studenter inte greppar innehållet i undervisningen som 

handlar om den nya lärarrollen eftersom den genomförs på ett gammalt sätt. Med dessa 

slutsatser som grund kanske det vore på sin plats att utvärdera lärarutbildarnas pedagogiska 

kompetens. Ett förslag till lärarutbildningen är att lärarstudenterna liksom studenter på andra 

program får utse årets lärarutbildare som kan få någon sorts hederspris eller liknande. 

 

En av de mest anmärkningsvärda saker som kommer fram i undersökningen är att studenterna 

inte tycker att de har något inflytande eller möjlighet att påverka sin utbildning. Det i sig 

borde vara en stor källa till missnöje om de har förväntat sig att kunna påverka sin utbildning. 

En spekulation är dock att många studenter inte vågar ifrågasätta undervisningen på 

akademisk nivå utan de förväntar sig den gamla sortens skola. Slutsatsen blir att 
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lärarutbildningen har missat en viktig del av sitt uppdrag genom att förbise studenternas 

rättigheter och skyldigheter till inflytande i lärarutbildningen.  

    

Huvuddelen av studenterna tycker enligt undersökningen att VFU:n fungerar bra eller mycket 

bra. Det finns dock en tendens till missnöje som grundar sig på bemötandet ute på 

praktikplatserna och att det råder delade meningar och brist på information på vad som är 

meningen med VFU:n. En annan orsak till missnöje kan vara att studenterna förväntat sig att 

göra sin praktik på den nivå eller det ämne som man valt som inriktning och att så inte blivit 

fallet. 

 

De flesta studenterna tycker att det borde ställas högre krav på lärarstuderande och deras 

lämplighet. Därav drar jag slutsatsen att studenterna förväntar sig att det ställs högre krav 

inom lärarutbildningen. Det är svårt att tolka den här frågan eftersom det finns så många olika 

aspekter och varianter av vad en lämplig lärare är.  

 

Andra yttre faktorer som styr studenternas förväntningar på utbildningen verkar vara 

möjligheter till jobb, lönen, läraryrkets status ute i samhället och den massmediala debatten 

om den svenska skolan. 

 

Sammantaget är dessa slutsatser allvarliga med tanke på den rådande debatten om status som 

omger läraryrket. En spekulation kan vara att dagens låga status, de ökande sjukskrivnings 

talen och den allmänna otrivsel som råder inom skolan är en direkt orsak av den moderna 

lärarutbildningen. Många av lärarstudenterna får inte det som de behöver och förbereds för 

dåligt för att klara situationen i skolan i sin utbildning. Dessutom sker inget urval och man har 

låga krav, dels för antagning dels inom utbildningen, så att personer som inte är lämpliga som 

ledare och att jobba med barn och ungdomar ändå kommer igenom utbildningen med fullgod 

examen. Det kan även vara en förklaring till den ökande mängden obehöriga lärare ute i 

skolorna och den ökande mängden arbetslösa behöriga lärare eftersom skolledare väljer att 

anställa dem som de anser vara lämpliga. 

 

Uppsatsen har utgått från de gällande styrdokument och lagar som skapats av regering och 

riksdag och som ska forma den svenska skolan. Man får inte bortse från möjligheten att 

expertisen kan ha fel och att intentionerna med skolan och därmed lärarutbildningen är ute på 

fel spår, men det är förstås en helt annan fråga… 
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Avslutningsvis vill jag säga att avsikten med uppsatsen inte har varit att smutskasta 

lärarutbildningen och gå till angrepp på enskilda lärarutbildare, utan att istället få en bild av 

studenternas syn på utbildningen. Därför hoppas jag att denna uppsats möts med en 

professionalism och att man på lärarutbildningen tar åt sig av resultatet för att i längden kunna 

utveckla verksamheten och på det sättet på ett bättre sätt möta studenternas förväntningar. Det 

som skiljer den här undersökningen från en vanlig enkel kursutvärdering som många 

lärarutbildare kan luta sig säkra mot är att den är ett försök att ge studenternas helhetsbild av 

utbildningen. Vad man måste komma ihåg är att många studenter inte känner igen sig i den 

kritik som många studenter framför och de slutsatser jag kommer fram till i uppsatsen 

eftersom de är nöjda med sin utbildning. Det i sin tur är ett lika intressant och viktigt område 

att undersöka eftersom man kan säga att lärarutbildningen lyckats nå ut till dessa studenter 

och därför rekommenderar jag en fortsatt forskning på detta område.  
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Missivbrev  Bilaga 1 

 

Hejsan! 

 

Jag heter Linus Partanen och går tredje året på lärarutbildningen här på LTU och ska skriva en 

C-uppsats om lärarstudenternas åsikter kring utbildningen.  

 

Varför göra en enkät om lärarutbildningen på LTU? Jo, jag har genom min studietid mött en 

massa negativa kommentarer om utbildningen, både från studenter och verksamma lärare som 

är utbildade på LTU. Därför bestämde jag mig för att titta lite närmare på det i form av en C-

uppsats i samhällskunskap. Tycker vi studenter att utbildningen är usel eller är den fantastiskt 

bra? Samtidigt pågår det en debatt om läraryrkets låga status och låga löneläge ute i samhället. 

 

Enkäten ligger som en hemsida. Läs frågorna och välj det alternativ som passar dig bäst till 

höger på hemsidan. 

 

Adress: http://www.ludd.ltu.se/~pyssling/linus/ 

 

Med frågorna i den här enkäten vill jag ta reda på vad studenterna tycker om lärarutbildningen 

på LTU och vad det kan bero på. Jag skickar enkäten till ett urval av klasser för att få ett brett 

spektrum att jämföra mellan. Enkäten tar 5-10 minuter att svara på. Jag kommer att 

sammanställa svaren och förhoppningsvis få svar på min frågeställning så att jag kan 

presentera en innehållsrik C-uppsats i samhällskunskap. 

 

Ta chansen och visa universitetet vad du tycker! 

 

Med vänliga hälsningar /// Linus 

http://www.ludd.ltu.se/~pyssling/linus/


Enkät  Bilaga 2 

 

1. Kön? Man (  ) 
Kvinna (  ) 

 
2. Ålder?-25 (  ) 

26-33 (  ) 
34-41 (  ) 
42- (  ) 

 
 3. Har du tidigare arbetslivserfarenhet 

från läraryrket? 
 
 Nej, ingen  (  ) 
 Ja, liten. T.ex. kortare vikariat (  ) 
 Ja, längre vikariat   (  ) 
 Ja, längre fast tjänst  (  ) 

 
4. Är du nöjd med din utbildning som 

helhet? 
  
 Ja, absolut (  ) 
 Ja, i stort sett (  ) 
 Tveksam  (  ) 
 Nej, knappast (  ) 
 Nej, inte alls (  ) 
 

5. Hur många timmar lägger du ned 
på dina studier i genomsnitt/vecka, 
inklusive lektionstillfällen? 

 
 -10 (  ) 
 11-21 (  ) 
 22-32 (  ) 
 33-43 (  ) 
 44- (  ) 
 

6. Vad tycker du om studietakten? 
 
 På tok för hög! (  ) 
 Lite för hög (  ) 
 Lagom  (  ) 
 Lite för låg (  ) 
 För låg!  (  ) 

 
7. Ange tre kurser som du tycker varit 

bra 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 

  
 

 8. Ange tre kurser som varit dåliga 
 .............................................................. 

 .............................................................. 
 .............................................................. 
 

9. Tycker du att du i utbildningen får 
de kunskaper och färdigheter som 
behövs för att bli en bra lärare? 

 
 Ja, i hög grad (  ) 
 Ja, delvis  (  ) 
 Endast lite (  ) 
 Nej, inte alls (  )  
 

10. Vad tycker du om övergripande sett 
om kvaliteten på undervisningen? 

 
 Mycket bra (  ) 
 Bra  (  ) 
 Mindre bra (  )  
 Dålig  (  ) 
 

11. Uppfattar du att det bland 
lärarstudenterna vid LTU finns ett 
allmänt missnöje med 
lärarutbildningen? 

 
 Ja, definitivt (  ) 
 Ja, i viss grad (  ) 
 Nej, inte på något sätt (  ) 
 

12. Tycker du att du har inflytande, 
möjlighet att påverka din 
utbildning? 

 
 Ja  (  ) 
 Ja, till viss del (  ) 
 Knappast  (  ) 
 Nej  (  ) 
 

13. Skulle du vilja engagera dig aktivt 
och på så sätt hjälpa till och 
utveckla lärarutbildningen och föra 
fram studenternas åsikter? 

 
 Ja      (  ) 
 Ja, men vet inte var man ska vända sig (  ) 
 Nej, har inte tid     (  ) 
 
 



Enkät  Bilaga 2 

 

 
14. Vad tycker du om kurslitteraturen? 

 
 Bra  (  ) 
 Ok  (  ) 
 Dålig  (  ) 
  

15. Hur tycker du att den 
verksamhetsförlagda utbildningen 
(VFU), praktiken, fungerar? 

 
 Mycket bra (  ) 
 Bra  (  ) 
 Mindre bra (  ) 
 Dåligt  (  ) 
 

16. Vad tycker du om andelen VFU 
eller praktik i utbildningen? 

 
 För stor  (  ) 
 Lagom  (  ) 
 För lite  (  ) 
 

17. Tycker du att det borde införas 
större krav på lärarstudenter och 
deras lämplighet? 

 
 Ja, absolut (  ) 
 Ja  (  ) 
 Nej  (  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18.  Vad tycker du läraryrket har för 

status ute i samhället idag? 
 
 Hög  (  ) 
 Medel  (  ) 
 Ganska låg (  ) 
 Katastrofal (  ) 
 

19. Har du någon gång under din 
utbildning ångrat ditt val att bli 
lärare? 

 
 Ja, varje dag (  ) 
 Ja, ofta  (  ) 
 Någon enstaka gång (  ) 
 Nej  (  ) 
 

20. Om du ångrat ditt val av yrke och 
utbildning,  nämn kortfattat tre 
orsaker varför. 

 
 ................................................................ 
 
 ................................................................ 
 
 ................................................................ 
 

21. Hur ser du på dina möjligheter att 
få jobb inom din inriktning när du 
är utexaminerad? 

 
 Mycket goda (  )  
 Goda  (  )  
 Vet ej  (  ) 
 Små  (  ) 
  
 
 
 
Tack för din medverkan 

 

 



Diagram  Bilaga 3 

 

Diagram 10, missnöje 

Uppfattar du att det finns ett allmänt missnöje 
med lärarutbildningen?

47%
49%

4%

Ja, definitivt

Ja, i viss grad

Nej, inte på något sätt

 
Diagram 11, engagemang 

Skulle du vilja engagera dig aktivt och på så sätt 
hjälpa till och utveckla lärarutbildningen och föra 

fram studenternas åsikter?

11%

13%

76%

Ja

Ja, men vet inte vart
man ska vända sig

Nej, har inte tid

 
Diagram 12, kurslitteratur 

Vad tycker du om kurslitteraturen?

30%

54%

16%

Bra
Ok
Dålig
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Diagram 13,  andelen VFU 

Vad tycker du om andelen VFU, praktik i 
utbildningen?

4%

48%
48%

För stor
Lagom
För lite

 
Diagram 14, läraryrkets status 

Vad tycker du läraryrket har för status ute i 
samhället idag?

3%

43%

44%

10%

Hög
Medel

Ganska låg

Katastrofal

 
Diagram 15, ångrat studieval 

Har du någon gång under din utbildning ångrat 
ditt val att bli lärare?

8%

37%55%

Ja, ofta

Någon enstaka gång

Nej
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Diagram 16, möjligheter till jobb 

Hur ser du på möjligheten att få jobb inom din 
inriktning när du är utexaminerad?

22%

35%

37%

6%

Mycket goda
Goda
Vet ej
Små

 



Examinations mål  Bilaga 4 

 

Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen). För att få lärarexamen ska 

studenten ha de kunskaper och de färdigheter som behövs för att förverkliga förskolans, 

skolans eller vuxenutbildningens mål samt att medverka i utvecklingen av respektive 

verksamhet enligt gällande föreskrifter och riktlinjer. Studenten ska vidare kunna: 

1. omsätta goda och relevanta kunskaper i ämnen eller ämnesområden så att alla elever 

lär och utvecklas, 

2. bedöma och värdera elevers lärande och utveckling samt informera och samarbeta 

med föräldrar och vårdnadshavare, 

3. förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund, 

4. orientera sig om, analysera och ta ställning till allmänmänskliga frågor, ekologiska 

livsbetingelser och förändringar i omvärlden, 

5. inse betydelsen av könsskillnader i undervisningssituationen och vid presentation 

av ämnesstoffet, 

6. självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och 

utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet samt delta i ledningen av 

denna, 

7. tillvarata och systematisera egna och andras erfarenheter samt relevanta 

forskningsresultat som grund för utveckling i yrkesverksamheten, 

8. använda informationsteknik i den pedagogiska utvecklingen och inse betydelsen 

av massmediers roll för denna. 

Av första stycket har ett nionde mål uttolkats: ”… ha de kunskaper och färdigheter som 

behövs för att förverkliga skolans mål…” och det åttonde målet har delats upp i två delar. 

Slutligen har, utifrån Högskolelagen (1 kap 9 §) ett elfte mål med lärarutbildningen 

definierats: Har utbildningen fått studenterna att vilja forska? 

 

 

 

 

 


