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Sammanfattning 

 

Syftet med föreliggande uppsats är att, utifrån den kritik som ofta riktas mot lärarutbildningen, 

undersöka hur lärarutbildningen tar form via hur studenter uppfattar dess innehåll.  För att 

nå syftet har vi valt att dela upp uppsatsen i tre delar. Till att börja med har vi beskrivit de 

befintliga styrdokumenten för lärarutbildningen samt dess uppkomst. Vidare har vi gjort en 

kvantitativ enkätundersökning på lärarstudenter som läser Pedagogik med didaktisk inriktning 

vid Örebro universitet vårterminen 2007. Denna undersökning har vi avslutningsvis satt i 

relation till de befintliga styrdokumenten. Resultatet av vår undersökning visar att 

utbildningen tar form genom beslutsfattarna men även genom studenternas tillgodogörande av 

och därigenom deras tal om den. Vi konstaterar att det vare sig är beslutsfattarnas eller 

studenternas fel att utbildningen fått utstå så mycket kritik, utan att det snarare är 

föreställningarna om utbildningen som är den starkast bidragande orsaken till kritiken.  
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INLEDNING 
 

Under 1980-talet gjorde Gerhard Arfwedson (1984) en studie av lärarstudenters syn på sin 

utbildning utifrån den kritik som då fanns mot lärarutbildningen. Titeln på studien var: Det är 

inte lärarutbildarnas fel. Studien kom fram till att det inte är lärarutbildarnas fel att 

utbildningen fått utstå så mycket kritik, utan att det snarare är föreställningarna om 

lärarutbildningen som måste ändras. Men vems är då felet? Och hur tar lärarutbildningen 

form? 

 

Lärarutbildning kan ta form på olika sätt, som i Arfwedsons fall, genom lärarstudenter eller 

som Owe Lindberg (2002) anför i sin avhandling genom talet om lärarutbildningen, där han 

pekar på att utbildningen formas genom talet om den.  Detta innebär att lärarutbildningen inte 

enbart är den utbildning som erbjuds, utan den tar också form genom dess historiska 

förutsättningar, genom lärarutbildare, men också genom lärarstudenters uppfattning och 

mottagande av den utbildning de genomgår.  

 

Under hela vår egen lärarutbildning har vi och våra studiekamrater regelbundet, i skolan och 

på fritiden, diskuterat utbildningens delar och innehåll och vad vi anser är dess starka och 

svaga punkter. Den återkommande kritik som lärarprogrammet får i media och de otaliga 

debatterna om outbildade lärares vara eller icke vara har bidragit ganska mycket till dessa 

diskussioner; med studiekamraterna har diskussionerna om lärarprogrammet ibland varit 

mycket kritiska medan diskussionerna med släkt och vänner mer har handlat om att förklara 

och försvara utbildningen och lärarkårens legitimitet mot medias negativa syn.  

 

I kontrast till de heta diskussioner som ständigt förekommer inom lärarprogrammet, vill vi nu 

granska innehållet i vår utbildning med hjälp av en enkätundersökning utförd på studenter på 

Örebro universitet inom lärarprogrammet på kursen Pedagogik med didaktisk inriktning C, 

för att få reda på deras uppfattning om innehållet i sin utbildning under något mer 

kontrollerade former som en uppsatsstudie. Vi vill i denna studie förhålla oss öppet, men även 

kritiskt såväl till utbildningen som till den kritik som riktats mot den, och på så sätt undersöka 

hur lärarutbildning tar form genom studenternas uppfattning av den. 
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Syfte 
 

Vårt övergripande intresse i vilket denna uppsats bottnar, är lärarstudenters syn på 

lärarutbildningens innehåll. Vi vill därmed titta på styrdokumenten för lärarprogrammet, i det 

här fallet vid Örebro Universitet, för att se vad det står att utbildningen skall innehålla. I 

kontrast till de diskussioner som ständigt förekommer inom lärarprogrammet, vill vi vidare 

med hjälp av en enkätundersökning utförd på studenter inom lärarprogrammet på kursen 

Pedagogik med didaktisk inriktning C, ta reda på deras uppfattning om innehållet i sin 

utbildning. Vi har valt att fokusera på fyra huvudsakliga områden: VFU, ämneskunskaper, 

pedagogik, samt betyg och bedömning. Dessa tre områden motiveras dels av de 

undersökningar som tidigare behandlat kritiken mot lärarutbildningen, men även av att dessa 

områden är de huvudsakliga målen för de diskussioner vi själva har deltagit i och upplevt 

under vår tid som lärarstudenter vid Örebro universitet. Syftet med uppsatsen är således att 

undersöka hur lärarutbildningen tar form via hur studenter uppfattar dess innehåll. Vi har 

valt att ej ta in fler frågeställningar, då syftet i sig är formulerat som en frågeställning, och 

istället delat upp undersökningen i tre delar: 

 

1. Beskrivning av de befintliga styrdokumenten för lärarutbildningen samt dess 

uppkomst.  

2. Enkätundersökning samt analys av lärarstudenternas uppfattning om sin 

utbildning 

3. Styrdokumenten i relation till studenternas uppfattningar 

 

Utifrån detta kommer vi att kunna få en överblick av dels till vilken grad utbildningen lever 

upp till de befintliga styrdokumenten, dels hur den tar form genom studenternas uppfattningar 

om innehållet i den.  
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Disposition  
 

Vi presenterar inledningsvis i avsnittet Lärarutbildningen en historisk överblick av 

lärarutbildningen och dess traditioner samt redogör för ett urval av de tidigare undersökningar 

som gjorts om studenters syn på sin utbildning och hur lärarutbildningen på så sätt tar form. 

Sedan lyfter vi fram vad som ledde till den reformering av lärarutbildningen som trädde i kraft 

2001, samt presenterar den nya lärarutbildningens mål och innehåll. Slutligen redogör vi för 

en del av den kritik som den nya lärarutbildningen fick riktad mot sig.  Därefter följer vår 

metod där vi beskriver det tillvägagångssätt vi använt oss av för att på bästa sätt kunna 

uppfylla vårt syfte; en kvantitativ enkätundersökning utförd på studenter inom 

lärarprogrammet på kursen PDI C, för att få reda på deras uppfattning om innehållet i sin 

utbildning. Vi avlutar metodavsnittet med en metoddiskussion. I vårt Resultat redovisar vi 

produkten av vår undersökning samt jämför och analyserar resultatet med de verktyg vi valt 

att använda oss av. Vi väljer att redovisa resultatet efter de fyra områden vi presenterar i vårt 

övergripande syfte: VFU, ämneskunskaper, pedagogik samt betyg och bedömning. I vår 

Avslutande diskussion diskuterar vi resultatet utifrån vårt syfte hur lärarutbildningen tar form 

via hur studenter uppfattar dess innehåll. 

 

 

LÄRARUTBILDNINGEN 
 

Det är få utbildningsområden som i så stor utsträckning som lärarutbildningen har granskats 

och blivit anbefallda förändringar. Det stora intresset för just lärarutbildningen kan härledas 

till den kritik som riktats mot skolan och mot lärarutbildningen som sådan och att 

lärarutbildningen är ett av de få kvarvarande områden varigenom staten kan styra 

skolsystemet (Jedemark, 2007). 

 

Vi har i kommande avsnitt för avsikt att presentera en historisk överblick av lärarutbildningen 

och dess traditioner samt redogöra för ett urval av de tidigare undersökningar som gjorts om 

studenters syn på sin utbildning och hur lärarutbildningen på så sätt tar form. Slutligen  
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kommer vi att lyfta fram vad som ledde fram till den reformering av lärarutbildningen som 

trädde i kraft 2001, samt presentera den nya lärarutbildningens mål och innehåll. 

 

Historik  
 

Diskussionerna kring lärarutbildningens utformning och vilket professionskunnande som 

utbildningen förväntas leda till har formats i ett kulturellt och historiskt sammanhang. Skolans 

framväxt har utvecklat olika professionella profiler som har sin grund i både materiella villkor 

och olika föreställningar om vad som leder till samhällets fortbestånd och utveckling 

(Jedemark, 2007). För att kunna förstå lärarutbildningarna, måste kunskap innehas om hur de 

har formats av såväl sin härstamning i olika traditioner som av de reformer som stegvis har 

format dem till att bli vad de är idag (Carlgren & Marton, 2000). 

 

 

Folkskole- och läroverkslärartraditionerna 
 

Dagens lärarutbildningar är resultatet av en successiv sammanslagning av olika 

utbildningstraditioner i vilka de två största är folkskollärartraditionen och 

läroverkslärartraditionen (klasslärare och ämneslärare) (Carlgren & Marton, 2000). 

 

Sverige fick genom 1842 års folkskolestadga en allmän folkskola och staten tog initiativet 

från kyrkan när det gällde folkundervisningen (Marklund, 1984). Folkskolan blev en 

kommunal skolform som länge kom att drivas med små kommunala medel och där 

lärartillsättningen ägde rum genom val av sockenstämman. Läroverken var en statlig skolform 

med förhållandevis goda ekonomiska villkor och med kunglig lärartillsättning (Jedemark, 

2007). 

 

Lärarutbildningen och läraren sågs som det viktigaste redskapet för att genomföra 1842 års 

folkskolereform. I mitten av 1800-talet inrättades folkskoleseminarier för utbildning av 

folkskollärare. Dessa hade till en början ungefär samma innehåll och arbetsformer som det var 

tänkt att folkskolan skulle ha och det praktiska undervisningsarbetet låg i fokus. Till skillnad  
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från folkskollärarna hade läroverkslärarna till en början ingen särskild lärarutbildning, utan 

med en universitetsexamen kunde de efter ett provår få en anställning som lärare. Bortsett från  

universitetskursen i pedagogik ansågs inte någon särskild pedagogisk och metodisk utbildning 

behövas (Carlgren och Marton, 2000). 

 

Klyftan mellan de båda skolformernas lärarkårer var stor när det gällde utbildning och 

arbetsvillkor men både folkskollärarna och läroverkslärarna var kritiska till den 

grundläggande lärarutbildningen.  Florin och Johansson pekar på att det under 1800-talets 

senare hälft fanns professionella strategier både bland folkskollärarkåren och bland 

läroverkslärarna som innebar att kårerna försökte utveckla yrkets kunskapssida genom att 

förbättra den egna utbildningen och skapa nya karriärvägar (Florin & Johansson, 1993). 

 

Skog-Östlin (1999) pekar på de väsentliga skillnader mellan hur de två lärargrupperna såg på 

sina respektive yrkesidentiteter. För folkskollärarna var det praktiskt pedagogiska och 

metodiken som värderades högst bland yrkeskunskaperna. Läroverkslärarna däremot, 

värderade de ämnesteoretiska kunskaperna högst. Skog-Östlin (1999) menar utifrån detta att 

läroverkslärarna inte tycktes vara lika angelägna om förändring som folkskollärarna var. 

Orsaken till detta menar hon kan vara det faktum att folkskollärarna och läroverkslärarna på 

grund av att de förstod sitt läraruppdrag olika, och därför prioriterade olika. Det gemensamma 

för de två kategorierna var, menar Skog-Östlin (1999), att de båda ansåg sig vara i besittning 

av en central roll och att sättet på vilket de utförde sitt uppdrag som lärare var avgörande för 

utfallet av skolans verksamhet. 

 

Lärarhögskolor inrättades 1968. Dessa kom att utgöra en gemensam institutionell ram för 

lärarutbildningen som dock fortsatte att vara innehållsligt delad i två skilda utbildningar - 

klasslärare och ämneslärare; nio år senare blev de en del av universitetssystemet. 1977  

integrerades så lärarutbildningen i högskolan, och syftet var att all utbildning på högskolenivå 

skulle bygga på en vetenskaplig grund (Eriksson Arreman, 2005).  

 

Först genom grundskollärarreformen 1988 kom utbildningen att bli gemensam för hela 

grundskolan. Denna reform skulle förena det bästa ur två utbildningstraditioner genom att 

knyta samman teori och praktik (Carlgren & Marton, 2000). I och med  
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grundskollärarreformen 1988 skapades en gemensam lärarutbildning för hela grundskolan, 

grundskollärarlinjen, som ersatte de tidigare klass- och ämneslärarutbildningen. Samtidigt  

inrättades en ny gymnasielärarlinje. Syftet var att komma bort från de skilda traditioner som 

utbildningen till klasslärare och ämneslärare vilade på och istället skapa en utbildning som 

motsvarade grundskolans struktur. Reformen betonade vikten av lokal skolutveckling, att 

lärare gavs goda kommunikativa färdigheter i utbildningen och att det i utbildningen skulle 

råda god balans mellan den praktikförlagda och den högskoleförlagda delen av utbildningen. 

Den nya lärarrollen sågs som bredare med en starkare knytning mellan teori och praktik. 

Genom att förena det bästa ur de två utbildningstraditionerna skulle en ny gemensam 

grundsyn kunna utvecklas som kunde utgöra en gemensam referensram för alla 

grundskollärare (Jedemark, 2007).  

 

 

Studenters tal om lärarutbildningen innan reformen 2001 
 

Vi vill här förevisa ett urval av tidigare undersökningar som behandlar studenters tal om sin 

utbildning. Vi har utifrån vårt syfte att undersöka hur lärarutbildningen tar form via hur 

studenter uppfattar dess innehåll gjort ett medvetet val där vi har fokuserat oss på 

undersökningar och rapporter som beskriver lärarstudenters syn på sin utbildning på olika sätt.  

 

Innan grundskollärarreformen 1988 gör Arfwedson (1984) en enkätundersökning utförd på 

lärarstuderande vid två högskolor i Mellansverige, vars syfte är att kompilera en analys av det 

han kallar ”lärarutbildningsproblematiken” (s.1). Arfwedson (1984) belyser i sin rapport Det 

är inte lärarutbildarnas fel, bland annat praktikens betydelse i lärarutbildningen, då 

utbildningen i sig inte tillhandahåller tillräckligt med element för att en fullbordad 

lärarutbildning skall kunna erhållas. Även de lärarkandidater som tillfrågas under 

enkätundersökningen betonar starkt vikten av praktik, då det är där man får knyta ihop de 

teoretiska delarna i sin utbildning med det praktiska.  

 

Arfwedson (1984) menar vidare att missnöjet med lärarutbildningen har existerat så länge en 

”organiserad lärarutbildning funnits” (s 63). Rapporten omfattar en enkätundersökning som 

gjorts på lärarutbildningen vid två mellansvenska högskolor. Dessa enkäter innefattar frågor  
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som behandlar lärarstuderandes syn på sin utbildning, de beståndsdelar vilka inryms i den, 

samt den debatt som fördes i skolan i början av 80-talet. Syftet var från början att en  

uppföljning, senare då respondenterna blivit yrkesverksamma skulle göras. Dock räckte inte 

tid och resurser till för en systematisk uppföljning av enkäten.  

 

Titeln på Arfwedsons (1984) rapport (Det är inte lärarutbildarnas fel), syftar på att kritiken 

ser ut som den gör, och fungerar som en sammanfattning av själva enkätundersökningens  

utfall. Arfwedson (1984) menar att ”det är föreställningarna om lärarutbildningen som måste 

ändras” (s 79), och inte själva utbildningen eller de som förmedlar kunskapen. 

 

Arfwedson (1984) åsyftar även att lärarutbildningens vetenskapliga grund på åttiotalet var i 

behov av en tydligare forskningsanknytning och att det fanns ett krav på en utvidgning av 

dess vetenskapliga grund. Majoriteten av de tillfrågade i enkäten ansåg därtill 

ämneskunskaperna tillsammans med social träning, vara de mest essentiella verktygen för ett 

fullgjort läraruppdrag. Arfwedson (1984) betonar dock starkt att vikten av 

kunskapsförmedlande accentuerar i och med stigande stadier. Det vill säga att de dåvarande 

ämneslärarna i större utsträckning samt av naturliga skäl var tvungna att fokusera mer på 

kunskapsförmedling och mindre på social träning.  

 

På frågan: ”Vilka av de olika delarna i lärarutbildningen tror du att du kommer att få mest 

nytta av som färdig lärare?” svarade en uteslutande majoritet ”praktiken”. Bland de dåvarande 

ämneslärarna, återfanns även en ganska hög procent som även markerat alternativet 

”metodikundervisningen”. Endast ett fåtal av de tillfrågade hade markerat alternativet 

benämnt ”pedagogikundervisningen”. 

 

Efter grundskollärarreformen 1988 visar undersökningar ändå på liknande resultat som 

Arfwedsons. Persson och Tallberg Broman (1998) har gjort en kombinerad intervju- och 

enkätundersökning med 22 lärare och 21 förskollärare där det visade sig att de flesta av de 

yrkesverksamma upplevde det sociala arbetet i klassrummet som något man inte varit 

förberedd på. Det vill säga att utbildningen inte har levt upp till de krav som ställs på 

yrkesverksamma lärare.  
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Claesson (1999) undersöker om det går att se några avtryck i undervisningen av de teorier 

som lärare har påträffat under sina studier. Resultatet påvisar att det inte är möjligt att göra en 

studie av hur en teori kommer till uttryck hos en enskild individ. Claesson (1999) menar att 

lärare har erhållit inflytanden från flertalet håll och att även varje individs personlighet och 

temperament kommer till uttryck i undervisningen. Hon påpekar till följd av detta att både 

yrkesverksamma och blivande lärare för att kunna utvecklas fordrar kunskap om olika teorier 

samtidigt som de får redogörelser från den praktiska scenen för att kunna förena de båda. 

 

Jönsson (1998) har gjort en studie om vad lärarutbildningen bidrar med i socialiseringen till 

lärare. Studien består av en enkätundersökning som utförts vid två tillfällen på 100 

lärarstudenter om hur de uppfattar och förhåller sig till problematiska skolsituationer. Det 

första tillfället var i början av utbildningen och det andra i mitten av utbildningen. Studenterna 

fick svara på frågor om hur de tyckte utbildningen påverkat dem, vad de var osäkra inför i sin 

blivande lärarroll samt hur de bedömer sin lärarutbildning i helhet. Utifrån enkätsvaren 

identifierades olika aspekter på lärarsocialisering. De studerande tyckte att utbildningen hade 

bidragit till personlig utveckling och ökad medvetenhet samt ett förändrat synsätt på bland 

annat yrket och lärandet. De studerande kände sig osäkra vid båda tillfällena inför möte med 

mobbning, utagerande elever samt elever med behov av särskilt stöd. Utbildningen var många 

missnöjda med och de efterlyste mer ämnesdidaktik och tydligare krav i utbildningen 

 

Säll (2000) har genom dagboksanteckningar och intervjuer följt fjorton studenter under sin 

lärarutbildning och sammanställt deras föreställningar om lärarrollen och hur dessa 

föreställningar ändrats under utbildningens gång. De intervjuade värdesatte praktikperioderna 

de haft under utbildningen och såg dem som givande samtidigt som de gärna skulle ha sett att  

kontakten mellan universitetet och  skolans verksamhet varit starkare. Ingen av de tillfrågade i 

studien ansåg att de efter utbildningen haft för lite teoretiska kunskaper men tyckte samtidigt 

att de saknade vissa kunskaper – bland annat djupare kunskaper i barns behov, sociala 

situationer och konflikthantering. Säll (2000) betonar vidare att studenterna borde ges chansen  

att problematisera och teoretisera de praktiska erfarenheter som gjorts ute på skolorna. Säll 

(2000) upplever att lärarutbildningen borde innehålla en återkommande termin där den nya 

läraren får chansen att efter något år i verksamheten återkomma för att bearbeta och 

teoretisera gjorda upptäckter. Detta för att gynna lärarens utveckling och höja kompetensen.  
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Sammanfattningsvis kan vi se att det under åttio- och nittiotalet bland studenter varit stor 

efterfrågan på mer social träning i form av en mer praktiskt förankrad utbildning. 

 

Den nya lärarutbildningen 2001 
 

Här har vi för avsikt presentera den nya lärarutbildningen som trädde i kraft 2001. Vi gör 

nedslag i de två av de huvudsakliga dokument och förslag som ledde fram till införandet av 

denna, och vill med detta visa på orsakerna till den nya lärarutbildningens utformning, då vi i 

presentationen av vårt resultat kommer att hänvisa till den nya lärarutbildningen samt de 

styrdokument som skapade den. 

 

 

Inför den nya lärarutbildningen 
 

1997 tillsattes en parlamentarisk utredning, Lärarutbildningskommittén (LUK), vars syfte var 

att komma med förslag till förnyelse av lärarutbildningen. En grundläggande orsak var de 

förändrade villkoren för lärares arbete som ägt rum genom bland annat decentraliseringen av 

skolan. Decentraliseringen innebar att staten lämnade över huvudansvaret för skolorna till 

kommunerna. Mål- och resultatstyrning ersatte den tidigare regelstyrningen och detta innebar 

att läroplaner och betygssystem förändrades. Staten fastställde mål och innehåll för skolan och 

de enskilda kommunerna och skolorna tolkade dessa direktiv och sammanställde dem i lokala 

arbetsplaner. Decentraliseringen förutsatte att lärarna själva utvecklade nya sätt att organisera 

och leda arbetet i skolan. En mål- och resultatstyrning förutsatte att de som skulle genomföra 

målen också ägde ett inflytande över hur målen konkretiserade och hur mål och innehåll 

valdes. Detta i sin tur ställde krav på att lärares professionskunnande motsvarade de 

förändringar som ägt rum.  Läraren förväntades alltså ta ansvar för övergripande såväl som 

ämnesspecifika mål (Jedemark, 2007). 

 

Kommitténs slutsats presenterades i en statlig offentlig utredning med namnet Att lära och 

leda - En lärarutbildning för samverkan och utveckling, vilken förordade att en omfattande 

förnyelse av lärarutbildningen var nödvändig utifrån den nya lärarrollens krav på analytisk 

förmåga, kommunikativ kompetens och ett reflekterande arbetssätt. I Att lära och leda  
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uttrycktes även skäl för att lärarutbildningen skall bygga på en vetenskaplig grund samt 

beprövad kunskap. De förändringar som föreslogs av lärarutbildningen omfattade en strävan 

att skapa en starkare koppling mellan teori och praktik samt mot en förändring mot en uttalad 

reflektionsorientering. Kommittén menade att om yrkesförankring saknas kan utbildningen 

upplevas för abstrakt i förhållandet till yrkesuppdraget och saknas förankring till relevant 

forskning upplevs utbildningen abstrakt i relation till teoribildning och det kan innebära att ett 

vetenskapligt förhållningssätt uteblir. Kommittén ansåg att ett reflekterande arbetssätt utgör 

en grund för det nya läraruppdraget. Det poängterades även att yrkesverksamma lärare i sitt  

uppdrag skall ha adekvata kunskaper om lokal måltolkning och utvärdering samt lokalt 

kursplanearbete, och förmåga i att kunna planera egna läroprocesser (SOU 1999:63).  

 

Lärarutbildningskommitténs arbete låg till grund för den proposition som regeringen lade 

fram och benämnde som En förnyad lärarutbildning (Prop. 1999/2000:135). 

 

I samband med organisationsarbetet av den omarbetade lärarutbildningen väckte regeringen 

ett förslag om att utbildningen skulle formuleras som en samlad lärarexamen. Detta skulle 

innebära att alla som genomgått lärarutbildning skulle kallas lärare, men de skulle ha en 

inriktning mot endera förskolan, fritidshemmet eller skolan. Inom skolan skulle de studerande 

sedan kunna utbilda sig mot tidigare år, senare år eller mot gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Detta innebar för samtliga studerandegrupper, oavsett inriktning att utbildningen fick en helt 

ny struktur samtidigt som den medförde en ökad valfrihet att studenterna genom individuella 

val av kurser själva nu kunde utforma sin utbildning. Motiveringen till detta var bland annat 

att en samlad lärarexamen ger en stor flexibilitet att utbilda lärare med ett flertal olika 

inriktningar och kompetensprofiler. Lärarutbildningens nya uppbyggnad ger möjlighet att 

utbilda en lärarkår som får stora gemensamma yrkeskunskaper men samtidigt innehåller stor  

individuell variation genom sammansättningen av inriktning och specialisering. (Prop. 

1999/2000:135). 

 

I propositionen 1999/2000:135 används begreppet verksamhetsförlagd utbildning istället för 

praktik. Den verksamhetsförlagda utbildningens avsikt är enligt denna proposition att göra 

möjligt för studenterna att förena ämnesstudierna och de pedagogiska teorier som studeras 

med det praktiska yrkeslivet. 
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Propositionen gick igenom, och de lagändringar som tillstyrktes, trädde i kraft den 1 juli 2001. 

 

 

Styrdokumenten och utbildningens områden 
 

De styrdokument som existerar för lärarutbildningen är högskoleförordningen som klargör de 

huvudsakliga mål som är gemensamma för all utbildning på högskolenivå. Examensordningen 

är en bilaga i högskoleförordningen som reglerar lärarutbildningens uppbyggnad, organisation 

och innehåll. Dessa ligger till grund för och finns med i de lokala utbildningsplaner som varje 

högskola/universitet utformar. Till dessa tillkommer sedan kursplaner för respektive kurs 

 

Nedan presenteras de för studien relevanta utdragen ur utbildningsplanen för lärarprogrammet 

120-220 poäng från Örebro universitet som är fastställd av sektionsnämnden för 

lärarutbildning 2001-11-28.  

 

 

Utbildningsplanen för lärarprogrammet vid Örebro universitet 2001-11-28 
 

I den allmänna delen i utbildningsplanen nämns att lärarprogrammet omfattar all 

grundutbildning av lärare vid Örebro universitet och täcker hela verksamhetsfältet från 

förskola till kommunal vuxenutbildning. Utbildningen skall omfatta tre integrerade 

utbildningsområden: ett allmänt utbildningsområde, ett utbildningsområde med en eller flera 

inriktningar mot ämne eller ämnesområde och ett utbildningsområde med en specialisering. 

Den profilering studenterna sedan väljer utifrån vilka skolår och ämnen de avser att undervisa 

inom efter avslutad utbildning, sker genom de val de gör inom ramarna för sina studier inom 

de tre utbildningsområdena. Nästan hela universitetets kursutbud är öppet för lärarstudenter 

förutsatt att behörighetsvillkoren uppfylls. Detta skapar således en stor möjlighet för den 

enskilde studenten att själv konstruera sin utbildning. 

 

Under rubriken ”utbildningens mål” beskrivs inledningsvis mål för grundläggande 

högskoleutbildning. Där står även att utöver kunskaper och färdigheter skall den 

grundläggande högskoleutbildningen ”ge studenterna förmåga till självständig och kritisk  
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bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa 

kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen avser. Utbildningen bör också 

utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå” 

(Utbildningsplanen för lärarprogrammet 120-220 poäng från Örebro universitet s. 1). 

 

Därefter beskrivs målen för lärarexamen på följande sätt: 

 

För att få lärarexamen skall studenten ha de kunskaper och de färdigheter som behövs för att förverkliga 

förskolans, skolans eller vuxenutbildningens mål samt för att medverka i utvecklingen av respektive verksamhet 

enligt gällande föreskrifter och riktlinjer. Studenten skall vidare kunna  

 

 - omsätta goda och relevanta kunskaper i ämnen eller ämnesområden så att alla elever lär och utvecklas,  

 - bedöma och värdera elevers lärande och utveckling samt informera och samarbeta med föräldrar och 

vårdnadshavare,  

 - förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund,  

 - orientera sig om, analysera och ta ställning till allmänmänskliga frågor, ekologiska livsbetingelser och 

förändringar i omvärlden,  

 - inse betydelsen av könsskillnader i undervisningssituationen och vid presentation av ämnesstoffet,  

 - självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och 

annan pedagogisk verksamhet samt delta i ledningen av denna,  

 - tillvarata och systematisera egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat som grund för 

utveckling i yrkesverksamheten,  

 - använda informationsteknik i den pedagogiska utvecklingen och inse betydelsen av massmediers roll för 

denna. (Utbildningsplanen för lärarprogrammet 120-220 poäng från Örebro universitet s. 2)  

 

Det allmänna utbildningsområdet som är 60 poäng, har i sitt innehåll två kärnor; en vilken 

utgörs av centrala kunskapsområden och en andra som utgörs av tvärvetenskapliga 

ämnesstudier. De centrala kunskapsområdena tar upp frågor om demokrati och värdegrund, 

socialisation, lärande, kommunikation, specialpedagogik, utbildningsverksamheternas 

samhällsuppdrag samt om ekologiska betingelser och biologisk mångfald. De 

tvärvetenskapliga ämnesstudierna hanterar frågor av tvärvetenskaplig karaktär kopplade till 

inriktningarnas innehåll, men även frågor av en mer för lärare gemensam karaktär. 10 poäng 

inom det allmänna utbildningsområdet skall vara verksamhetsförlagda.  
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I utbildningsområdet med inriktningar, som skall omfatta minst 40 poäng, står 

ämnesinnehållet i fokus, men man studerar även betingelserna för hur lärande hos barn och 

elever sker. Beroende på åldersgrupps- och verksamhetsfältsinriktning, varierar innehållet i  

inriktningsstudierna. I dessa ingår verksamhetsförlagd utbildning omfattande 10 poäng och 

didaktiska studier omfattande minst 10 poäng. 

 

Utbildningsområdet med specialiseringar, som skall omfatta minst 20 poäng, innehåller två 

typer av kurser; antingen kurser som är särskilt framtagna för lärarprogrammet eller andra 

kurser utgör en breddning och/eller fördjupning och/eller perspektivering. 

Specialiseringsstudierna skall omfatta minst 20 poäng. 

 

Lärarexamen uppnås efter 120, 140, 160, 180, 200 eller 220 poäng.   

För behörighet i  

- förskola, förskoleklass, grundskolans tidigare år och fritidshem samt för undervisning i modersmål krävs 

minst 140 poäng,  

 - grundskolans senare år och i gymnasieskolan, dock inte yrkesämnen i gymnasieskolan, krävs 180 poäng 

inklusive en respektive två fördjupning(ar) till minst 60 poäng i relevant(a) ämne(n) eller ämnesområde(n). 

(Utbildningsplanen för lärarprogrammet 120-220 poäng från Örebro universitet s. 5) 

 

Vid utformandet av den nya lärarutbildningen som trädde i kraft 2001, var examensordningen 

ännu ej skriven. I och med att det dessutom var brådskande att få fram den nya utbildningen, 

blev man vid pedagogiska institutionen ansatta att göra sin egen tolkning av de SOU-texter på 

vilka examensordningen skulle komma att byggas. 

 
 

Efter den nya lärarutbildningen 2001   
 

Efter ikraftträdandet av den nya lärarutbildningen gjorde Högskoleverket (2005) en 

utvärdering i vilken man även fick i uppdrag att genomföra en reformuppföljning. 

Högskoleverket behandlar alla de aspekter för vilka reformen genomfördes. Bland annat 

behandlas att utbildningen skulle ha en gemensam kärna för alla lärare, samt att  
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forskningsanknytningen skulle armeras och därmed ge utbildningen en tydligare 

yrkesrelevans. Högskoleverket framställer även det problem som fanns med att förändra  

utbildningen på en kort tid. Man beskriver även den kritik som uppstod beträffande 

samverkan mellan den universitetsförlagda och den verksamhetsförlagda utbildningen. 

 

Utifrån de huvudsakliga områden vi presenterat i vårt syfte - Ämneskunskaper, pedagogik, 

VFU samt betyg och bedömning - har vi valt att ur Högskoleverkets rapport lyfta fram de 

frågor som behandlar utbildningshistoria, forskning om lärande samt prov- och 

kunskapsbedömning, utvärdering och betygssättning.  

 

Vad gäller utbildningshistoria och forskning om lärande, visar Högskoleverkets rapport att 

lärarstuderande vid Örebro universitet anser sig ha fått en mycket god utbildning inom dessa 

områden. Endast 15 procent angav att de inte fått någon utbildning alls inom forskning om 

lärande. Antalet lärarstudenter som angett att de ej erhållit någon utbildning inom utvärdering  

var högst vid Örebro universitet (drygt 40 procent). Detta att jämföra med ett annat 

mellansvenskt lärosäte där procenttalet var 15. Dock visar genomsnittet bland alla lärosäten 

på att ca 20 procent saknar undervisning om utvärdering. Ändå påpekas det i rapporten att 

kraven på kunskaper i utvärdering i och med olika reformer har eskalerat de senaste 

decennierna. Inom prov- och kunskapsbedömning visade det sig även där att antalet 

lärarstuderande som ansåg att de ej fått någon utbildning inom området var högst vid Örebro 

universitet. Närmare 60 procent tyckte sig sakna dessa moduler. Högskoleverkets rapport 

framhäver vikten av utbildning inom just prov- och kunskapsbedömning, och uttrycker oro 

över att totalt sett cirka 45 procent av de tillfrågade ansåg sig totalt sakna utbildning inom 

området.  

 

I Rätt utbildning för undervisning. Statens insatser för lärarkompetens (2005) hanteras 

kritiken av den nya lärarutbildningens utformande. Det framkommer bland annat att det varit 

svårt för universiteten att kontrollera huruvida de studerande tillgodogör sig de kunskaper 

som enligt examensordningen krävs för en fullgjord utbildning.  Det avses bland annat att den 

utökade valfriheten har medfört att studenter har gjort val som kan göra svårare för dem att 

efter avlagd examen få arbete. Det uppenbarar sig även i denna rapport att studenter anser 

kravnivåerna inom det allmänna utbildningsområdet vara för låga samt att det mest har  

 



 16 

 

fokuserats på den verksamhetsförlagda utbildningen på bekostnad av innehåll och 

dimensionering (Riksrevisionen, 2005). 

 

Englund (2005) kritiserar dock Högskoleverkets utvärdering. Han menar att många 

lärarstudenter kommer från familjer utan akademisk tradition, vilket skulle kunna vara en 

bidragande orsak till att kritik har riktats mot lärarutbildningens låga krav eller låga antal 

studietimmar per vecka. Han menar vidare att det i rapporten lyfts fram fler brister än positiva 

aspekter och att skillnader borde ha påvisats i lika hög grad som de brister man hittat. Englund  

(2005) är även kritisk till undersökningens reliabilitet, då den byggts på relativt lösa grunder 

eftersom den inte tar hänsyn till några uppsatser eller examensarbeten, utan att fundamentet 

endast utgörs av studenters lösa svar vid en enkätundersökning.  

 

Under 2005, efter Högskoleverkets utvärdering av lärarutbildningen, utökades 

examensbeskrivningen med ytterligare mål, vilka innebar att lärare mot förskola, fritidshem 

och tidigare år i skolan skall ha ”… fördjupad kunskap i läs- och skrivinlärning och i 

grundläggande matematikinlärning” och ” fördjupad kunskap i att analysera och bedöma 

elevers kunskapsutveckling samt ha god kunskap i betygssättning.” (SFS 2005:401). 

 

 

Studenters tal om lärarutbildningen efter reformen 2001 
 

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund (2005) redogör i en debattartikel på sin hemsida för 

två undersökningar som gjorts på lärarstudenter om hur de ser på sin utbildning. Den första 

undersökningen gjordes 2004 på lärarstudenter från den första kullen på den nya 

lärarutbildningen och den andra 2006 på studenter från den andra kullen. De noterade en 

markant förbättring när det gällde studenternas övergripande åsikter om lärarutbildningen. 76 

procent gav utbildningen godkänt, jämfört med 62 procent i den förra undersökningen. 

Undersökning visar också att studenterna fortfarande var mer nöjda med sina ämnesstudier än 

med det allmänna utbildningsområdet. Studenternas svar visade på brister på en rad områden 

inom det allmänna utbildningsområdet. 56 procent angav att de inte fått någon utbildning alls 

i konflikthantering, vilket var en försämring jämfört med den tidigare undersökningen. 50 

procent svarade att de inte fått någon utbildning i utvecklingssamtal och 54 procent att de inte 

fått utbildning i föräldrakontakt. Förmågan att utforma skriftliga prov är viktig, kanske  
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framförallt för lärare med inriktning mot grundskolans senare år och gymnasieskolan. Här är 

resultatet nedslående. Av samtliga studerande angav 73 procent att de inte fått någon sådan 

utbildning. Mer än var fjärde lärarstudent som avser att arbeta i grundskolans tidigare år  

angav att de inte har fått tillräcklig utbildning i att lära eleverna läsa, skriva och räkna och 

endast 17 procent av studenterna ansåg att de har fått tillräcklig utbildning i betygsättning.    

 

Avslutningsvis nämns att det allmänna utbildningsområdet är i behov av en växelverkan 

mellan praktiska och teoretiska kunskaper, och att en sådan endast kan ske då den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen förankrats i teori och forskning(Lärarförbundet 

och Lärarnas Riksförbund, 2005).   

  

 

METOD  
 

I det följande avsnittet beskriver vi det tillvägagångssätt vi använt oss av för att kunna besvara 

vårt syfte. Vi redogör kort för val av metod, validitet och reliabilitet, population och urval, 

distribution och insamling, utformning och etik samt bearbetning av data. 

 

Val av metod  
 

Vi har med anledning av att vi har en sluten, större population som respondenter, valt enkät 

som undersökningsmetod. En enkätundersökning är en kvantitativ datainsamlingsmetod och 

Trost (2001) anser att en kvantitativ studie bör användas om forskarens syfte är att ta reda på 

en grupps åsikter om valt ämne.  

 

Utifrån vårt syfte och vår tidsram för arbetet, anser vi att en enkät fungerar bättre än 

exempelvis en intervju, där Kvale (1997) menar att all data är avsedd att skrivas ut och sedan 

bearbetas. Den stora arbetsbördan när det gäller enkät, ligger däremot i att formulera frågorna 

och svarsalternativen så att de är tillämpliga och anknytbara till själva forskningsfrågan.  

 

Trost (2001) anser att man genom att använda sig av enkät som undersökningsmetod, minskar 

det problem med subjektivitet som man till exempel kan ha vid en intervju. Han menar att en  
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enkät med såväl en hög grad av strukturering och standardisering, i och med att man använder 

sig av samma frågeformulär till samtliga respondenter, och strävar efter att situationen i  

vilken enkäten besvaras, skall vara så lik som möjligt för alla, minimerar 

subjektivitetsdilemmat. I och med att dessa subjektiva komponenter minimeras, ökar således  

undersökningens reliabilitet. Enkät som undersökningsmetod lämnar följaktligen större 

möjligheter att genomföra undersökningen med hög grad av standardisering och strukturering 

(Trost, 2001). 

 

En nackdel med enkät som undersökningsmetod, är dock att det inte finns något utrymme att 

ställa följdfrågor till respondenterna och på så vis få mer ingående svar. Vi söker dock inte 

denna karaktär på respons i denna undersökning. 

 

Validitet och reliabilitet  
 

För att undersökningen skall hålla en så hög precisionsgrad som möjligt, valde vi att 

inledningsvis läsa in oss på termerna validitet och reliabilitet. Trost (2001) påpekar att 

validitet är ett uttryck vilket inrymmer undersökningens gångbarhet. Det vill säga att enkäten i 

detta fall mäter vad den är avsedd att mäta. Validiteten är bunden till vad som är avsett att 

mätas i undersökningen, vilket är menat skall framgå tydligt i frågeställningen (Holme & 

Solvang, 1997).  

 

Trost (2001) förklarar termen reliabilitet med synonymen tillförlitlighet. Det vill säga att 

undersökningen skall vara pålitlig samt att alla respondenter skall få samma frågor under så 

lika förhållanden som möjligt och att liknande mätningar skulle ge samma resultat. Han 

menar följaktligen att om frågan har en hög reliabilitet, skall det slumpmässiga felet vara 

ytterst minimalt. Reliabiliteten fastställs av hur undersökningarna utförs samt av precisionen 

av omarbetningen av informationen (Holme & Solvang, 1997). 

 

Validitet och reliabilitet har fått fungera som utgångspunkt till population och urval, 

distribution och insamling, samt enkätens utformning. 
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Population och urval  
 

Den population vi har valt till vår undersökning är de 55 studenter som läser pedagogik med 

didaktisk inriktning C vid Örebro Universitet under vårterminen 2007. Vi har valt detta 

urvalsunderlag på grund av att det är en sluten populationsgrupp och kursen ligger sent i 

utbildningen, vilket medför att respondenterna har tillgodogjort sig en helhet inom det 

allmänna utbildningsområdet. 

 

Distribution och insamling  
 

Trost (2001) behandlar två olika distributionsformer för enkäter: postenkät och gruppenkät.  

Vi har bestämt oss för att dela ut enkäterna till de berörda studenterna på plats, vilket gör att 

enkäten hamnar under kategorin gruppenkät, vilket enligt Trost (2001) är den vanligast 

förekommande enkätformen inom skolan.  

 

Gruppenkät utgör på flertalet sätt skäl för vårt val av distribution. Det primära motivet är att 

respondenterna är samlade och på så vis lätt att komma åt. Dessutom bereder det möjlighet att  

om nödvändigt förklara innehållet i enkäten samt att eventuellt tillhandahålla utfyllande 

information om undersökningen. Därtill minimeras bortfallet genom att vi både delar ut och 

samlar in enkäten på plats. 

 

 

Enkätens utformning  
 

Bell (1993) skriver att alla enkäter bör utprovas för att mäta den tid det tar för de tilltänkta 

respondenterna att fylla i enkäten, samt för att eventuellt upptäcka om någon av frågorna 

verkar vara svårtolkade eller på annat vis olämpliga att ta med i den slutgiltiga 

enkätversionen. Vi gjorde därför en så kallad testenkät, vilken vi prövade på ett litet antal 

respondenter som står utanför den slutgiltiga undersökningen. Vi ändrade utefter detta på de 

frågor som verkade dubbeltydiga eller var svåra att svara enkelt på. Detta resulterade slutligen 

i den enkät vi bifogat (se bilaga). 
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Vi har valt att utifrån Trosts (2001) rekommendation, låta missivbrevet i vilket vi skriver ut 

undersökningens syfte, hänga samman med frågeformuläret. Vi har även i paritet med Trost 

(2001) valt att använda oss av en strukturerad enkät med fasta svarsalternativ. Dock avslutar  

vi enkäten med en öppen fråga. Även detta enligt Trost (2001), som anser att respondenterna i 

slutet av enkäten bör få tillgång till just en sådan. Detta för att de skall kunna ha möjlighet att 

utveckla sina svar. Dock påpekar han att en enkät ej bör byggas på öppna frågor, då  

människors varierande handstil samt olika syn på förkortningar kan bidra till en viss 

otydlighet i svaren. Vi valde således enligt Trosts (2001) rekommendationer att avsluta 

enkäten med en öppen fråga just för att ge respondenterna den möjligheten att kunna utveckla 

sina svar något mer. 

 

I valet mellan udda eller jämnt antal svarsalternativ i vår enkät, valde vi att ha ett jämnt antal 

svarsalternativ. Ejlertsson (2005) skriver att en vanlig motivering för att ha ett jämnt antal  

svarsalternativ, är att respondenterna tvingas ta ställning. Han menar att om antalet 

svarsalternativ är ojämnt, skulle de svarande ha ett neutralt alternativ att välja. Detta menar 

han dock kan ställa till problem, då respondenterna, då de inte vill ta ställning i en fråga, 

väljer det neutrala svarsalternativet. Vi anser emellertid att vårt tänkta urval, på förhand har så 

pass mycket åsikter i ämnet, att ett jämnt antal svarsalternativ är att föredra.  

 

Vi inleder enkäten med ett antal demografiska frågor. Dessa anser vi vara av vikt, så vi med 

hjälp av dem kan undersöka eventuella skillnader i studenternas uppfattning utifrån vilken 

inriktning samt specialisering de har på sin utbildning. Därutöver menar Trost (2001) att lätta 

frågor inledningsvis kan verka motiverande för respondenten, och kan fungera som en lätt och 

enkel ingång till enkätens huvudfrågor.  

 

Då vi i största möjliga mån vill behålla objektiviteten, har vi även valt att formulera frågor 

istället för påståenden, som enligt Trost (2001) ofta tenderar att uttrycka någon sorts 

ståndpunkt, eller i viss mån vara värdeladdade. Detta anser vi kunna bidra till en ökad 

reliabilitet i enkäten. 
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Motivering till enkätfrågorna 
 

Nedan ger vi kort motiv till de frågor vi valt att ställa i vår enkät.  

 

Vilket år påbörjade du dina lärarstudier vid Örebro Universitet? 

Denna fråga har vi med för att kunna urskilja huruvida studenterna går det gamla eller det nya 

lärarprogrammet, då detta i och med att de har olika högskoleförordningar, examensordningar 

och kursplaner, kan påverka svaren på de övriga frågorna.  

 

Hur många terminer har du kvar till din lärarexamen? 

Denna fråga motiveras av att vi vill ta reda på hur långt studenterna har kommit i sin 

utbildning, då man innan 2005 kunde välja fritt i vilken ordning man läste sina ämnen, samt 

för att se huruvida de svarande har läst sin inriktning och specialisering eller ej. 

 

Vilka åldrar avser du undervisa inom när din utbildning är fullgjord? 

Här vill vi göra vår första kategorisering för att få en huvuduppdelning på respondenterna. 

Detta vill vi göra för att se om utbildningens längd gör att svaren på de övriga frågorna skiljs 

åt. 

 

Vilken inriktning har du på din lärarutbildning? 

Svaren på denna fråga utgör en sekundär kategorisering, då de olika ämnesinriktningarna har 

olika kursplaner, och därmed gör att svaren kan skilja sig. 

 

Vilken specialisering har du valt? 

Denna fråga använder vi oss av för att i efterhand kunna bedöma om några svar har påverkats 

av ett val av specialisering.  

 

Vilken av de olika delarna i lärarutbildningen tror du att du kommer att få mest nytta av som 

färdig lärare? (sätt kryss för ETT alternativ) 

Denna fråga har vi med för att kunna jämföra svaren med Arfwedsons (1984) undersökning 

från 1981. 
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Vilken eller vilka av de olika delarna i lärarutbildningen skulle du vilja ha haft mer av?  

Här vill vi på eget initiativ se huruvida studenternas förväntningar på utbildningen stämmer 

överens med svaren på föregående fråga. 

 

Till vilken grad tror du att du kommer att ha användning av följande element ur din 

utbildning: 

Demokratifrågor, kunskap om lärande, allmändidaktik, ämnesdidaktik samt ämneskunskaper? 

Frågorna om ämnesdidaktik och ämneskunskaper finns med i Arfwedsons undersökning från 

1984. Vi vill här göra en jämförande studie av denna. Vi har valt att komplettera med 

demokratifrågor, kunskap om lärande och allmändidaktik, då de alla finns med i det allmänna 

utbildningsområdet, vilket vi vill betrakta sida vid sida med ämneskunskaperna och 

ämnesdidaktiken. 

 

Till vilken grad anser du att du har fått utbildning inom:  

Prov- och kunskapsbedömning, utvärdering, betygssättning, ämneskunskaper, 

utbildningshistoria, forskning om lärande, demokratifrågor, kunskap om lärande och 

allmändidaktik? 

Prov- och kunskapsbedömning, utvärdering och utbildningshistoria och forskning om lärande 

finns med i Högskoleverkets rapportserie från 2005. Vi vill här huruvida uppfattningarna 

sedan dess har förändrats, samt kontrollera huruvida resultaten stämmer överens med vårt 

urval. Vi vill här precis som i föregående fråga göra en komparativ analys med vårt urval. 

Betygssättning har vi tagit med för att konkretisera begreppen prov- och kunskapsbedömning 

i enkäten. Vi har vidare valt att komplettera med frågor rörande demokrati, kunskap om 

lärande och allmändidaktik för att se om studenterna eventuellt gör någon skillnad på dessa 

moduler och det allmänna utbildningsområdet som behandlas i fråga 1 och 2. Slutligen har vi 

tagit med en fråga om ämneskunskaper för att kunna göra en jämförelse med föregående fråga 

om hur stor användning studenter anser sig ha av olika moduler. 
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Etik 
 

Vid de forskningsetiska överväganden som gjordes rättade vi oss efter de forskningsetiska 

principerna för forskning inom human- och samhällsvetenskap; Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). I 

samband med utlämnandet av enkäten skickade vi i paritet med Trost (2001) med ett 

missivbrev. Där informerar vi respondenterna om syftet med vår undersökning, samt gör 

gällande att undersökningen är fullständigt anonym.  Detta vill vi mena bidrar till en trygghet 

för respondenterna, vilket i sin tur kan bidra till mer sanningsenliga svar och i slutändan får vi 

således en undersökning med en högre validitetsgrad. 

 
 

Bearbetning av data  
 

För förädling av den data som vi tillgodogjort oss genom enkätinsamlingen, har vi valt att 

använda oss av Microsoft Excel, som är ett program avsett att bearbeta enkätsvaren med och 

sammanställa dem i form av diagram.  

 

Trost (2001) antyder att den kvantitativa enkäten bör användas när frekvenser, siffror eller 

procenttal skall redovisas. Är det däremot människors uppfattningar eller resonemang av 

intresse som ligger till grund för enkäten, menar han att en kvalitativ studie är att föredra. Han 

påpekar dock att det är näst intill omöjligt att strikt hålla sig till den ena eller den andra 

metoden, men att man tenderar att luta åt det ena eller det andra hållet. Därför valde vi att för 

att underlätta för läsaren, samt för överskådlighetens skull, redovisa våra resultat såväl i 

diskuterande som i tabellarisk form. 
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Metoddiskussion 
 

Vi valde alltså att göra en kvantitativ enkätundersökning på studenter inom lärarprogrammet 

på kursen PDI C för att undersöka hur lärarutbildningen tar form via hur studenter uppfattar 

dess innehåll. Detta i paritet med Trosts (2001) resonemang om att kvantitativ studie bör 

användas om forskarens syfte är att ta reda på en grupps åsikter om valt ämne. Utifrån vårt 

syfte och vår tidsram för arbetet, anser vi att vi valde rätt metod.  

 

För att minska subjektivitetsdilemmat, som Trost (2001) menar kan uppstå om situationen i 

vilken enkäten besvaras inte är den samma för alla respondenter, valde vi att på plats lämna ut  

och samla in enkäterna.  Vi tog kontakt med handledarna för respektive seminariegrupp och 

avtalade en tid under pågående seminarium under vilken vi lämnade ut enkäten samt kort  

presenterade dess syfte och innehåll för att sedan samla in den för sammanställning. Detta 

förfarande gjorde att undersökningen precis som Trost (2001) förespråkar, genomfördes med 

hög grad av standardisering och strukturering.  

 

PDI C bestod inledningsvis av 55 studenter och av dessa fick vi in 38 enkäter, vilket ger en 

svarsfrekvens på 68 procent. Bortfallet berodde delvis på frånvaro. Men även på att ett litet 

antal enkäter som lämnades ut till handledare ej blev vidarebefordrade till studenterna inom 

våra tidsramar.  

 

Vi vill här återigen påtala att vi i vårt urval riktat oss mot enbart studenter som läser PDI C 

vårterminen 2007, vilket torde bidra till en minskad grad av risk för missvisande svar. Vi 

menar således att de studenter som svarat på vår enkät, till skillnad från dem som agerade 

respondenter för Högskoleverkets utvärdering 2005 har fått adekvat utbildning inom sina  

respektive inriktningar, samt inom pedagogik med didaktisk inriktning och således ej saknar 

särskilt stora fragment ur sin utbildning. Detta menar vi bidrar till undersökningens 

reliabilitet, då majoriteten av respondenterna tillgodogjort sig alla de element vilka inryms i 

enkäten. 

 

Trots att vi gjorde en så kallad testenkät upptäckte vi att frågan om inriktning och 

specialisering kunde missförstås, då flertalet studenter själva inte kunde skilja på sin  
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inriktning och sin specialisering. Här kunde vi dra se fördelen med att göra en enkät på plats 

istället för exempelvis en mailenkät, då vi kunde förklara skillnaden på plats.  
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RESULTAT 
 

I det kommande avsnittet presenterar vi resultatet av vår undersökning samt jämför och 

analyserar resultatet med de verktyg vi valt att använda oss av. Det vill säga först och främst 

med Arfwedsons (1984) undersökning samt Högskoleverkets rapportserie från 2005 och de 

tidigare undersökningar vi har redogjort för i bakgrunden. Sedan analyserar vi resultatet med 

de befintliga styrdokument som har bidragit till att utforma lärarutbildningen vid Örebro 

Universitet.  

  

Vi ser inledningsvis att av 38 respondenter, har endast en av dem påbörjat sin lärarutbildning 

vid Örebro universitet innan ikraftträdandet av den nya lärarutbildningen. Vi ser även att 

merparten av de tillfrågade tar sin examen till sommaren, och således har läst både sin 

inriktning och specialisering.  

Av våra 38 respondenter läser 22 med inriktning mot senare åldrar, och således har vi 16 

svarande som ämnar undervisa i de lägre åldrarna då de tagit sin examen. Vad gäller 

inriktning och specialisering visade enkätsvaren på mycket spridda skurar. Vi har därför valt 

att dra generella slutsatser utan att gå in på de kursplaner som är specifika för varje inriktning. 

 

Vi har valt att redovisa resultatet efter de fyra områden vi har presenterat i vårt övergripande 

syfte: VFU, ämneskunskaper, pedagogik, samt betyg och bedömning. Efter att ha 

sammanställt enkätsvaren, ser vi dock att svaren på de två områdena VFU och 

ämneskunskaper har starka kopplingar till varandra. På grund av detta har vi valt att 

presentera VFU och ämneskunskaper under samma rubrik.  

 

Vi har i sammanställningen av vårt resultat använt oss av två kategoriseringsbegrepp för att 

ställa upp svaren; Tidigarelärare, som avser de studenter som ämnar undervisa inom 

förskolan samt grundskolans tidigare år, och senarelärare, vilket således åsyftar de studenter 

som har för avsikt att bedriva sin undervisning inom grundskolans senare åldrar eller 

gymnasieskolan/vuxenutbildningen. 
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Sammanställning och analys 

 

VFU/ ämneskunskaper 

 

På frågan om vilken av de olika delarna man anser sig ha mest användning av som färdig 

lärare, visade det sig i vår undersökning precis som i Arfwedsons (1984) dito för tjugosex år 

sedan, att lärarstudenter fortfarande anser att VFU (dåvarande praktik) och ämneskunskaperna 

är de viktigaste elementen i lärarutbildningen. 

 

Vilken av de olika delarna i 
lärarutbildningen tror du att du 

kommer att få mest nytta av som 
färdig lärare?
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Fig. 1 

 

Detta är precis som 1981 särskilt utmärkande bland de studenter som avser att undervisa inom 

de senare åldrarna (dåvarande ämneslärare). Här bör även poängteras att bland dem som 

ämnar undervisa inom de lägre åldrarna, har cirka tjugofem procent svarat pedagogiken. Vi 

kan här se att Skog-Östlins (1999) resonemang om hur folkskol- respektive läroverkslärare 

såg på sina respektive yrkesidentiteter kan sägas leva kvar än idag när det gäller 

ämneskunskaperna. Senarelärare värderar dessa högt till skillnad från tidigarelärare, där 

endast en av 16 respondenter i vår enkätundersökning ansåg sig ha mest nytta av 

ämneskunskaperna. När det gäller VFU visar vår undersökning på en förändring; Skog-

Östlins (1999) avhandling pekade på att läroverkslärarna till skillnad från folkskollärarna inte 

värderade det praktiska undervisningsarbetet högt. Vår undersökning pekar dock i samma  
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riktning som Arfwedson (1984) på att senarelärare nu värderar detta till lika stor grad som 

ämneskunskaperna. 

 

På frågan beträffande vad de studerande eventuellt skulle vilja ha haft mer av i 

lärarutbildningen, har majoriteten av de studenter som avser att undervisa inom senare år  

svarat VFU. Av dessa är den övervägande delen samma respondenter som på föregående 

fråga svarat att de anser VFUn vara den del i lärarutbildningen de som färdiga lärare har mest 

nytta av. Bland de studenter som skall komma att undervisa inom de lägre åldrarna är även 

ämnesundervisningen överrepresenterad som svar.  

 

Vilken eller vilka av de olika delarna i lärarutbil dningen 
skulle du vilja ha haft mer av? (flerval)
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Fig. 2 

 

En intressant aspekt vid jämförandet av de två inledande frågorna, är att vikten av VFU och 

ämneskunskaper enligt senarelärare i vår undersökning är jämnt fördelade, medan det i 

påföljande fråga beträffande vilka delar i lärarutbildningen studenterna skulle vilja ha haft 

mer av framkom att senarelärarna uttrycker önskemål om en utökad VFU. När det gäller 

tidigarelärarna angav endast en av 16 respondenter att de ansåg ämneskunskaperna vara det 

viktigaste elementet i lärarutbildningen. Samtidigt var antalet studenter som skulle vilja ha 

haft mer ämnesundervisning lika högt som antalet som svarat VFU.  

 

Några av kommentarerna vi fick på den sista enkätfrågan där vi lämnade utrymme för egna 

kommentarer löd: ”Bra VFU, gärna mer men utan så mycket teoretiska inslag/ Konkreta 

exempel, även de didaktiska bitarna är väldigt vetenskapliga. /Föreläsningar med lärare från 
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”verkligheten” som har erfarenheter av vissa frågor och problem/ Ämnesstudierna har hela 

tiden varit tillfredställande/ Hands-onupplevelser/Utbildningshistoria skulle kunna tonas ner”.  

 

Utifrån dessa svar, kan vi se att de flesta var nöjda med upplägget på VFUn och 

ämnesstudierna. Likväl gavs det uttryck för en utökad verksamhetsförlagd utbildning, och 

framför allt mer en praktiskt förankrad sådan, då avsaknaden på metodik var ett 

återkommande svar. Flera studenter ger uttryck för en önskan om en mindre teoretiskt 

förankrad VFU, då de anser att de teoretiska momenten i den verksamhetsförlagda 

utbildningen sker på alldeles för stor bekostnad av den  

praktiska. Detta att jämföra med Säll (2000) som i sin studie påpekar vikten av att teoretisera 

de praktiska erfarenheter studenterna gör under sin VFU.  

 

Vad gäller ämneskunskaper visade det sig att tidigarelärarna känner ett behov av en bredare 

ämnesutbildning, medan senarelärarna snarare vill ha en starkare fördjupning i 

ämnesstudierna. Många av tidigarelärarna uttrycker att de saknar en utbildning mer anpassad 

till lärare inom förskolans samt grundskolans tidigare år. De beklagar sig över att utbildningen 

för deras del har en alldeles för snäv och djup riktning, då det i skolan förväntas att lärarna 

skall inneha kunskaper inom alla de ämnen de avser att undervisa. Det uttrycks även en 

önskan om en mer strukturerad utbildning överhuvudtaget, då studenterna inte anser sig själva 

vara de mest kompetenta att besluta hur en komplett lärarutbildning bäst bör se ut.  

 

 

Pedagogik 
 

Inom pedagogik har vi valt att rubricera några beståndsdelar som återfinns inom det allmänna 

utbildningsområdet; demokrati, kunskap om lärande, allmändidaktik, utbildningshistoria samt 

forskning om lärande. I avsnittet som behandlar till vilken grad de studerande som färdiga 

lärare anser sig ha användning av demokrati, kunskap om lärande och allmändidaktik, är de 

flesta rörande överens. En majoritet av de svarande i vår undersökning anser sig se ett lika 

stort värde i alla tre beståndsdelarna i utbildningen (se fig. 3,4 och 5). 
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  Fig. 5 

 

Inom områdena forskning och kunskap om lärande, tycker 75 procent av de svarande på vår 

enkät att de fått stor eller mycket stor grad av utbildning. Vi drar här paralleller till 

högskoleverkets rapporter från 2005, där det visade sig att Örebro universitet redan vid 

införandet av den nya lärarutbildningen låg i topp vad gäller utbildning inom just forskning 

om lärande. Högskoleverkets rapporter grundar sig dock på svar från elever inskrivna år 2001,  

vilket får till följd att många av de svarande ej hade nått särskilt långt i sin utbildning vid 

genomförandet av enkäten. Intressant här var att det framkom att det var de studenter som  

avser att undervisa inom de högre åldrarna som stod för den stora procentandelen. Bland 

övriga studenter var det endast 60 procent som ansåg sig ha fått tillräckligt med utbildning 

inom området.  

 

Vad gäller frågan om demokrati och allmändidaktik, har en övervägande majoritet svarat att 

de fått stor eller mycket stor grad av utbildning inom detta. Det fanns inga skillnader mellan 

undervisningsåldrarna här, vilket torde verifiera att alla lärarstuderande får samma grad av 

utbildning inom det allmänna utbildningsområdet. Detsamma gäller utbildningshistoria. Dock  

med ett fåtal övervägande ”stor eller mycket stor-svar” hos senarelärarna.  
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I de egna kommentarerna kunde vi konstatera en tydlig önskan om en mindre teoretiskt 

baserad pedagogik. De flesta ansåg att delmoment som utbildningshistoria och demokrati tar 

upp alldeles för stor plats i PDI-kurserna. Många av de tillfrågade framhävde istället en stark 

önskan om till exempel en obligatorisk kurs i konflikthantering, möte mellan föräldrar och 

skola samt mobbningshantering, då de anser att läraruppdraget till stor del inom de lägre 

åldrarna har en stark fokus på social fostran. Detta talar som påvisat både Jönsson (1998) och 

Persson & Tallberg/Boman (1998) om. Båda undersökningarna visar på att såväl  

 

 

lärarstuderande som yrkesverksamma lärare känner sig osäkra i det sociala arbetet, och då 

framför allt inom mobbning och konflikthantering. 

 

Betyg och bedömning 
 

Vad beträffar frågan om till vilken grad studenterna i vår undersökning anser sig ha fått 

utbildning inom prov och kunskapsbedömning, utvärdering samt betygsättning har nära 90  

procent av respondenterna i vår undersökning svarat att de bedömer utbildningen inom dessa 

tre områden som otillräcklig (se fig. 6,7 och 8). 
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Detta kommer dock inte som någon större överraskning, då Högskoleverkets utvärdering av 

den nya lärarutbildningen påvisar samma resultat. Örebro Universitet låg där högst vad gäller  

antalet studerande som svarat att de anser sig ha fått en alltför liten undervisning i just prov- 

och kunskapsbedömning. Dock förklaras fenomenet i Högskoleverkets utvärdering med att en 

majoritet av de tillfrågade avsedde att arbeta inom grundskolans tidigare åldrar när de tagit sin  

 

 

examen, och således ej skulle ha varit i behov av adekvat utbildning inom just prov- och 

kunskapsbedömning (Högskoleverket, 2005). 

 

I vår enkätundersökning svarade runt 80 procent att de anser sig fått liten eller mycket liten 

utbildning inom utvärdering, och närmare 90 procent lutade åt samma håll när det gäller prov- 

och kunskapsbedömning. Detta verifieras ytterligare i den sista frågan där studenterna fick 

utrymme att motivera vad de saknade i sin utbildning. En stor majoritet hade där på ett eller 

annat sätt nämnt avsaknaden på en kurs i betyg och bedömning. Denna problematik grundar 

sig i den lokala utbildningsplanen från 2001 för Örebro universitet, där det saknas en konkret 

målbeskrivning för prov- och kunskapsbedömning. Där står endast att studenten för att få 

examen skall kunna ”bedöma och värdera elevers utveckling” (s. 2 ).  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att vår undersökning liksom Arfwedsons (1984) dito visar på 

att de viktigaste elementen i lärarutbildningen enligt lärarstudenterna själva är VFU och 

ämneskunskaper. Tidigarelärarna eftersöker en bredare utbildning, medan senarelärarna 

snarare vill ha ett större djup inom ämneskunskaperna. Inom pedagogiken ser vi att 

forskningsbasen vid Örebro universitet är enligt såväl vår undersökning som Högskoleverkets 

(2005) rapporter stor. Detta uttrycks det bland studenterna ett visst missnöje över, då de själva 
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vill ha en mer praktiskt förankrad utbildning. Vad gäller betyg och bedömning, saknar de 

flesta en utbildning inom detta område. Något som även framkommer i Högskoleverkets 

(2005) utvärdering. 
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DISKUSSION  
 

Syftet med denna undersökning var att undersöka hur lärarutbildningen tar form via hur 

studenter uppfattar dess innehåll. Tanken med den nya lärarutbildningens gemensamma 

upplägg och individuella valfrihet, var att den samlade lärarexamens flexibilitet att utbilda 

lärare med olika inriktningar och kompetensprofiler skulle alstra en yrkeskår med ett brett 

spektra av ämneskunskaper och sammansättningar av ämnen. Resultatet av vår 

enkätundersökning visar dock på ett missnöje med detta. Studenterna uttrycker en önskan om 

en mer strukturerad lärarutbildning, då de själva inte anser sig inneha tillräcklig kompetens 

för att kunna avgöra hur deras egen utbildning bäst bör se ut. Riksrevisionsverkets rapport 

(2005) påpekar att den öppna valfriheten har medfört att studenter gjort val som försvårat för 

dem vid framtida arbetssökande. Här ser vi att riksrevisionsverkets redogörelse från 2005 

ligger i paritet med vad studenter två år senare fortfarande anser om sin utbildning.  

 

Både tidigare- och senarelärarna uttrycker en önskan om en utbildning mer inriktad mot 

respektive undervisningsåldrar inom varje kurs istället för som det i dagsläget ser ut – där det 

är antalet poäng som avgör åldersinriktningen på examen. Detta torde vara möjligt, då 

lärarutbildningen på grund av all kritik den får utstå är under ständig utveckling. Men vi 

ställer oss frågande till hur en utbildning utformad på det sättet skulle se ut. Visserligen skulle 

majoriteten av de studerande vara nöjd. Men utbildningen skulle inte längre vara det man så 

länge har eftersträvat – gemensam, utan vi skulle ha ett antal inriktningar inom varje 

inriktning. Vi ser här ett glapp mellan vad utbildningsbestämmarna respektive studenterna vill 

uppnå, och kan konstatera att studenternas tal om sin utbildning i detta fall ej stämmer 

överens med beslutsfattarnas visioner. 

 

Vi kan i vår undersökning även se att en mycket stor majoritet är nöjd med den 

verksamhetsförlagda utbildningen, men vill ha mer av den varan. Framför allt är det den 

praktiska förankringen i VFUn som det verkar råda brist på. Riksrevisionsverkets rapport 

(2005), framhäver att den verksamhetsförlagda delen av utbildningen har betonats starkt på 

bekostnad av både innehåll och utformning.  Här pekar vår undersökning i en annan riktning. 

Man vill ha mer av den verksamhetsförlagda utbildningen, men man är relativt nöjd med dess  
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gestalt. I Sälls (2000) undersökning för sju år sedan påtalades behovet av en mer teoretiskt 

baserad VFU. Vår enkätundersökning visar även här på raka motsatsen; studenterna vill ha en  

mer praktiskt förankrad VFU. Sälls (2000) undersökning gjordes innan ikraftträdandet – och 

förmodligen under utvecklingsfasen av – den nya lärarutbildningen, vilket gör att vi ställer oss 

frågan hur det såg ut innan utformandet av den nya lärarutbildningen. Det som studenterna i 

Sälls (2000) undersökning gav uttryck för en avsaknad av (en mer teoretiskt baserad VFU), 

verkar studenterna i vår undersökning ha fått ta del av, och uttalar nu ett missnöje över. Det 

vore därför intressant att göra en studie över den verksamhetsförlagda utbildningens 

utveckling i lärarutbildningens historia. Detta är dock ej möjligt inom ramarna för denna 

uppsats, utan vi ser det som ett möjligt framtida projekt. 

 

Inom det allmänna utbildningsområdet har vi påtalat att Örebro Universitet ligger i toppen 

bland de svenska högskolorna och universiteten vad gäller forskning och kunskap om lärande 

samt utbildningshistoria och demokrati. Högskoleverkets undersökning gjordes visserligen 

som vi redan redogjort för, på studenter inskrivna år 2001. Undersökningen är utförd och 

sammanställd under 2004, vilket borde innebära att vi med säkerhet inte kan fastställa att alla 

studenter hade tillgodogjort sig alla delmoment inom det allmänna utbildningsområdet vid det 

tillfälle då de fick svara på enkäten. Vi ser därför våra enkätsvar som ett komplement till 

Högskoleverkets utvärdering av den nya lärarutbildningen. Det vi fått fram under ovanstående 

rubrik är i stort sett samma sak som Högskoleverkets undersökning kom fram till för 3 år 

sedan. Vi kan dock bekräfta att läget inte har förändrats, utan snarare stabiliserats inom de 

fyra områdena demokrati, utbildningshistoria, samt forskning och kunskap om lärande. 

Örebro Universitet är i allra högsta grad ett lärosäte där det allmänna utbildningsområdets 

teoretiska moment är starkt återkommande i alla moduler. Detta till många studenters förtret. 

De befintliga styrdokument som har till uppgift att reglera utbildningen, talar dock om vikten 

av att bygga all utbildning på minst högskolenivå på en vetenskaplig grund. Carlgren och 

Marton (2000) och Jedemark (2007) talade om den nya gemensamma utbildningen som skulle 

knyta samman teori och praktik och på så vis skapa förenade referensramar för alla 

grundskolelärare. Den nya lärarrollen sågs som bredare med en starkare anknytning till både 

teori och praktik. Vi kan här dra slutsatsen att precis som Arfwedson (1984) beskriver, har 

lärarutbildningen alltid fått utstå en kanske ganska obefogad kritik. Speciellt när det gäller det 

allmänna utbildningsområdet. Har den teoretiska anknytningen och den vetenskapliga  
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grunden varit för svag, har oppositionen – vare sig den bestått av beslutsfattare, utbildare eller 

studenter – uttryckt krav på en starkare sådan. Och nu, när lärarutbildningen ställer krav på att 

studenterna till exempel skall kunna ”tillvarata och systematisera egna och andras erfarenheter 

samt relevanta forskningsresultat som grund för utveckling i yrkesverksamheten” 

(Utbildningsplanen för lärarprogrammet 120-220 poäng från Örebro universitet s. 2), anser 

studenterna att deras utbildning vilar på en alldeles för vetenskaplig grund.  

 

Några av kommentarerna vi fick på frågan Är det något du känner att du saknar i din 

utbildning? löd: ”Konkreta exempel, även de didaktiska bitarna är väldigt vetenskapliga. 

/Föreläsningar med lärare från ”verkligheten” som har erfarenheter av vissa frågor och 

problem/Hands-onupplevelser/Utbildningshistoria skulle kunna tonas ner”.  

 

Vi drar här följaktligen slutsatsen att kritiken mot lärarutbildningens allmänna 

utbildningsområde vare sig har eskalerat eller dämpats sedan Arfwedsons undersökning, utan 

snarare ändrat riktningar. Kritiken finns, och kommer förmodligen alltid att finnas där. 

Studenternas syn på sin utbildning ligger hur vi än vrider och vänder på begreppen i paritet 

med beslutsfattarnas. 

 

 

Avslutande reflektioner  
 

Vid ett muntligt samtal med Studierektor för lärarutbildningen vid Örebro universitet Ingrid 

Johansson, framkom det dock att det föreligger gilla skäl för kritiken mot avsaknaden av 

utbildning inom prov- och kunskapsbedömning vid Örebro Universitet. Johansson förelade 

argument som påvisade att vid utformandet av den nya lärarutbildningen 2001, hade ej 

examensordningen skrivits. Och i och med att det var brådskande att få fram den nya 

utbildningen, blev man vid pedagogiska institutionen tvungna att göra sin egen tolkning av de 

SOU-texter på vilka examensordningen skulle komma att byggas. Den egna tolkningen vilken 

utmynnade i den lokala handlingsplanen, inrymde bland annat en obligatorisk kurs i 

ekologiskt hållbar framtid, och gav således ej utrymme för en kurs i prov- och 

kunskapsbedömning. Detta är dock något som idag har reviderats, och kommer att åtgärdas i  
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och med införandet av de allra senaste tilläggen i examensordningen. Johansson påtalade 

följaktligen att kursen ekologiskt hållbar framtid kommer att utgå till förmån för en kurs i det  

så många studenter efterlyser i vår enkätundersökning – en kurs i prov- och 

kunskapsbedömning.  

 

En konkret målbeskrivning för prov- och kunskapsbedömning tillkom alltså först vid 

revideringen av examensordningen där det numera står att läsa följande: 

  

För att få lärarexamen med inriktning mot undervisning i grundskolans senare år och i gymnasieskolan  

skall studenten ha fördjupad kunskap i att analysera och bedöma elevers kunskapsutveckling samt ha god 

kunskap i betygssättning (Utbildningsplan, 2007, s.1). 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att hur vi än har vridit och vänt på lärarutbildningen och dess 

innehåll och utformning, har missnöjet och kritiken alltid bott granne med de krav som ställts 

på utbildningen. Utbildningen i sig har varit under ständig förändring under de senaste 

årtionden, och inte minst under de senaste åren, i och med den nya lärarutbildningen som 

infördes 2001. Vi har även sett att lärarutbildningen har förändrats utifrån studenternas syn på 

den. Till vilken grad studenterna i realiteten bidrar till själva utformandet av sin utbildning, 

krävs det dock ett mer omfattande arbete inom en större tidsram för att kunna ta reda på. Vi 

tycker oss ändå kunna skåda ett visst inflytande, då utbildningen faktiskt har förändrats enligt 

de önskemål som studenterna har. Vi kan sammanfattningsvis se att utbildningen tar form 

genom beslutsfattarna men även genom studenternas tillgodogörande av och därigenom deras 

tal om den. 

 

Något som också skulle kunna vara en grund till ett fortsatt arbete är medias tal om 

lärarutbildningen. Vi nämnde detta i vår inledning som en av orsakerna till att intresset för 

kritiken till lärarutbildningen väcktes hos oss. Då kritiken mot lärarutbildningen ständigt är 

förekommande/aktuell i media, skulle en vidare forskning kunna ta vid nu direkt, om ett år, 

eller till och med om tio år. Vi skulle även gärna se en liknande undersökning genomföras om 

ytterligare 25 år, att jämföra med vår undersökning likt vi nu jämfört med Arfwedssons. 
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För att knyta an till vår titel ”Vems fel är det då?”, kan vi likt Arfwedson konstatera att det 

vare sig är beslutsfattarnas eller utbildarnas eller för den delen studenternas fel att 

utbildningen fått utstå så mycket kritik, utan att det snarare är föreställningarna om 

utbildningen som är den starkast bidragande orsaken till kritiken.  

 

Istället för att peka finger och kritisera lärarutbildningen kanske det är bättre att diskutera de 

sätt på vilka utbildningen tar form, och på så vis få upp ögonen för de olikheter i 

föreställningarna som lärarutbildningen faktiskt tar form genom. 
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Hej! 

 

Vi heter Alexander och Johanna och skriver vår C-uppsats inom PDI C. Ämnet är 

lärarutbildningen och i kontrast till de heta diskussioner som ständigt förekommer bland oss 

studenter om lärarutbildningen, vill vi nu i denna uppsats under mer strukturerade former se 

vad vår utbildning ska innehålla och studenternas uppfattning om den. 

 

Vår undersökning går ut på att först titta på styrdokumenten för lärarprogrammet vid Örebro 

Universitet för att se vad det står att vår utbildning ska innehålla för att sedan, med hjälp av 

denna enkätundersökning, få reda på er uppfattning om innehållet i er utbildning.  

 

Utifrån detta hoppas vi kunna få en ungefärlig överblick av till vilken grad vår utbildning 

lever upp till de befintliga styrdokumenten samt vad studenterna anser om innehållet i den. 

 

Vi hoppas att du kan avvara lite av din tid till att fylla i detta enkätformulär åt 

oss. Alla enkäter kommer hela tiden att vara anonyma. 

 

 

Tack på förhand! 

 

Mvh 

Alexander Gustafsson, inriktning senare år i engelska och svenska 

Johanna Axéll, inriktning senare år i svenska och religion 



 

1. Öppna frågor 

 

 

Vilket år påbörjade du dina lärarstudier vid Örebro  Universitet? 

 

__________________ 

 

 

Hur många terminer har du kvar till din lärarexamen ? 

 

__________________ 

 

 

Vilka åldrar avser du undervisa inom när din utbildning är fullgjord? 

 

________________________________________________________ 

 

 

Vilken inriktning har du på din lärarutbildning? 

 

________________________________________________________ 

 

 

Vilken specialisering har du valt? 

 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

2. Din utbildning 

 

 

Vilken av de olika delarna i lärarutbildningen tror  du att du kommer att få mest nytta 

av som färdig lärare? (sätt kryss för ETT alternativ) 

 

 

Pedagogiken    

 

VFUn   

 

Ämneskunskaperna 

 

 

 

Vilken eller vilka av de olika delarna i lärarutbil dningen skulle du vilja ha haft mer av?  

 

 

Pedagogik   

 

VFU 

 

Ämnesundervisning 

 

Ingen av ovanstående 

 

 



 

Till vilken grad tror du att du kommer att ha använ dning av följande element ur din 

utbildning? (Ringa in det alternativ du tycker stämmer bäst) 

 

 

a) Demokratifrågor  

 

Mycket stor Stor Liten Mycket liten 

 

b) Kunskap om lärande 

 

Mycket stor Stor Liten Mycket liten 

 

 

c) Allmändidaktik 

 

Mycket stor Stor Liten Mycket liten 

 

 

d) Ämnesdidaktik 

 

Mycket stor Stor Liten Mycket liten 

 

 

e) Ämneskunskaper 

 

Mycket stor Stor Liten Mycket liten 

 

 

 

 

 

 

 



Till vilken grad anser du att du har fått utbildnin g inom: 

(Ringa in det alternativ du tycker stämmer bäst) 

 

a) Prov och kunskapsbedömning? 

Mycket stor Stor Liten Mycket liten 

 

b) Utvärdering? 

Mycket stor Stor Liten Mycket liten 

 

c) Betygsättning? 

Mycket stor Stor Liten Mycket liten 

 

d) Dina ämnen (ämneskunskaper)? 

Mycket stor Stor Liten Mycket liten 

 

e) Utbildningshistoria? 

Mycket stor Stor Liten Mycket liten 

 

f) Forskning om lärande? 

Mycket stor Stor Liten Mycket liten 

 

g) Demokratifrågor 

Mycket stor Stor Liten Mycket liten 

 

h) Kunskap om lärande 

Mycket stor Stor Liten Mycket liten 

 

 

i) Allmändidaktik 

Mycket stor Stor Liten Mycket liten 

 

 

 

 



 

Är det något du känner att du saknar i din utbildning? (Motivera gärna varför) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


