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SAMMANFATTNING

Peter Boldizs & Mattias Lilja

Den Segrörliga Utbildningen
 – Lärarutbildningens kvalitet vid Växjö Universitet

 The slow-moving program
– Quality of the teaching program at Växjö University

Antal sidor: 48

Undersökningen  ämnar  redogöra  för  avhoppstendenser  samt  synen  på  kvalitet  vid  Växjö 

Universitets  lärarutbildning.  Arbetets  frågeställningar  är:  Hur  ser  lärarstudenterna  på 

lärarutbildningens  kvalitet  vid  Växjö  Universitet?  Vilka  huvudsakliga  faktorer  påverkar 

lärarstudenter att hoppa av lärarutbildningen? Vilka åtgärder finns det vid Växjö Universitet 

för att förhindra avhopp?

Teorin i arbetet  utgår ifrån forskning kring professionell  kunska, kvalitet  som begrepp och 

kvalitetsstudier, kursförbättringskulturen vid högskola och universitet samt studentkulturer vid 

olika högskolor och universitet. 

I  undersökningens  metod  är  en  kvantitativ  enkätundersökning  samt  kvalitativa  intervjuer. 

Dessutom undersöks policydokument och liknande dokument vid Växjö Universitet utifrån en 

kvalitativ metod. 

Resultaten från enkätundersökningen visar att en stor del lärarstudenter är missnöjda med den 

verksamhetsförlagda  utbildningens  struktur  och  innehåll  samt  det  allmänna 

utbildningsområdets innehåll. Även under intervjuerna kunde detta ses. 

Sökord: lärarutbildning, kvalitet, avhopp, pedagogik
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1 Inledning
Lärarutbildningen  har  fått  utstå  mycket  kritik,  både  gällande  utbildningsmetoder  och 

innehåll.  Denna  kritik  speglas  också  bland  en  del  av  dem  studenter  som  läser  vid 

utbildningen då de också ser dessa problem. För en del av dessa studenter leder dessa 

problemen vidare till att de hoppar av utbildningen. 

I en relaterad undersökning som en av detta arbetets författare tidigare genomfört visade 

det  sig  att  avhoppstendensen  var  mycket  högre  bland  män  än  bland  kvinnor  vid 

lärarutbildningen vid Växjö Universitet, drygt 50 % av männen hade på allvar övervägt 

att  hoppa av,  medan samma siffra  bland kvinnorna var runt 30 %. Detta  fick oss att 

reflektera kring skillnader i avhoppstendenser och dessas bakomliggande orsaker.1  

Avhopp förekommer i alla utbildningar i varierande grad, men då avhoppstendensen är så 

hög så går det att anta att det rör sig om ganska omfattande missnöje bland studenterna 

gällande  diverse  delar  av  utbildningen.  Det  bör  då  också  vara  av  intresse  att  mer 

djupgående undersöka vilka problem det är som skapar sådant missnöje för att därigenom 

ge möjlighet till att i framtiden åtgärda dessa samt förbättra utbildningen. 

Av största intresse blir för oss i detta arbete att undersöka hur universitetet arbetar för att 

erbjuda bästa möjliga kvalitet på lärarutbildningen. Vi frågar oss hur universitetet arbetar 

med kvalitet.  Är studenterna nöjda med utbildningen som erbjuds? Håller  lärarna vid 

universitetet en tillräcklig kvalitet? 

1 Gunnarsson m.fl. 2008
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2 Syfte
Med denna uppsats ämnar vi att undersöka relationen mellan avhopp och olika aspekter 

av lärarutbildningen. Vi arbetar huvudsakligen utifrån attityd- och kvalitetstudier. 

Vi ämnar även se över hur studenter överväger att lämna lärarutbildningen genom att titta 

på bakomliggande orsaker. Dessutom kommer vi genomföra ett antal intervjuer för att få 

en  förståelse  om  bakomliggande  orsaker  till  att  dessa  studenter  valt  att  avbryta  sin 

utbildning.

Vi  skall  redogöra  för  hur  kvalitetsarbetet  vid  Växjö  universitet  fungerar  och  hur 

universitetet tar tillvara på studenternas egna erfarenheter. Vi kommer därigenom se hur 

studenterna ser på lärarutbildningens olika delar och hur dessa delar av utbildningen kan 

förknippas med avhoppstendenser. 

2.1 Frågeställningar

Hur ser lärarstudenterna på lärarutbildningens kvalitet vid Växjö Universitet?

Vilka huvudsakliga faktorer påverkar lärarstudenter att hoppa av lärarutbildningen?

Vilka åtgärder finns det vid Växjö Universitet för att förhindra avhopp?

2.2 Avgränsning

Undersökningen gäller endast Växjö Universitet då det ej har på ett realistiskt sätt funnits 

möjlighet att genomföra denna undersökning på andra högskolor i Sverige.

Vi använder endast lärarstudenter som läser AUO Kurs 4 för enkätundersökningen. Detta 

då  denna  grupp  lärarstudenter  utgör  en  helhetsbild  av  dem  som  studerar  vid 

lärarutbildningen.  Tidigare  kurser  såsom kurs  2  har  ej  tillräckligt  stor  erfarenhet  av 

utbildningen för att kunna besvara enkäten på ett tillfredsställande sätt. Senare kursers 

lärarstudenter  är  för  splittrade  och  svåråtkomliga  som  grupp  vid  tiden  för 

enkätundersökningen. 
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Svarspersonerna  för  intervjundersökningen  har  ej  deltagit  vid  lärarutbildningen  under 

minst tre terminers tid. Detta för att vi ska kunna säkerställa att svarspersonerna inte har 

tagit ett kortare uppehåll ifrån sina lärarstudier.
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3 Metod
Vi  genomförde  detta  arbete  med  hjälp  av  flera  olika  metoder.  Vi  genomförde  en 

kvalitativ  informationssökning  för  att  hitta  och  sammanställa  redan  befintliga 

policydokument,  kvalitetsstudier samt teorier som finns kring lärarstudenters situation. 

Med hjälp av denna informationssökning framställde vi ett mätinstrument som hjälpte oss 

att samla in och mäta våra empiriska data. Vi samlade in empiriska data med hjälp av 

enkäter som gavs ut till befintliga lärarstudenter.2 

Vi  genomförde  även  en  intervjundersökning  i  form  av  tre  stycken  kvalitativa 

samtalsintervjuer med redan avhoppade lärarstudenter. En intevjundersökning präglas av 

att  det  är  svarspersonen  själv  som  är  studieobjektet.  För  att  ge  en  god  inblick  i 

svarspersonernas  situation  ges  ungefär  samma  frågor  till  samtliga  svarspersoner. 

Forskarens uppgift är att hitta mönster i svaren.3 Denna intervjundersökning är baserad på 

befintliga teorier vi fann i litteratursökningen samt i svaren vi avkodat från våra enkäter. 

Intervjundersökningens syfte är att fungera som en förlängning av enkätundersökningen 

och ge en inblick i hur de allmänna tankarna kring avhopp präglar särskilda individuella 

fall.

Vårt urval av svarspersoner för enkätundersökningen genomfördes i samråd med personal 

vid  lärarutbildningen  vid  Växjö  Universitet.  Vi  efterfrågade  studenter  som  tillhörde 

kursen Allmänt Ubildningsområde kurs 4 då vi såg att dessa studenter hunnit bilda sig en 

uppfattning om utbildningen i sig. Dessutom hade vi vid tillfället vid urval  ett antagande 

om att  vi  kunde få ett  tvärsnitt  av utbildningens  studenter.  Vi försökte  härmed få  en 

maximal  variation av våra analysenheter  genom att välja en kurs där det normalt  sett 

finns representanter för samtliga delar av lärarutbildningen.4

Urvalet  av  svarspersoner  till  respondentundersökningen  genomfördes  genom  ett 

snöbollsurval. För att undvika att intervjua personer vi själva känner valde vi att fråga 

nuvarande  lärarstudenter  om hjälp  att  komma  i  kontakt  med  sådana  som har  lämnat 

2 Esaiasson m.fl., 2007: 262
3 Ibid: 258
4 Ibid: 292
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utbildningen.5 Problemet med att intervjua personer vi själva känner är att det är svårt att 

hålla en vetenskaplig distans till dessa. Intervjuerna riskerar även att bli sämre då det är 

mycket  som  tas  för  givet  i  en  vänskapsrelation.6 Vi  valde  att  avgränsa  oss  till 

svarspersoner  som  inte  har  varit  delaktig  i  lärarutbildningen  under  de  senaste  tre 

terminerna. Detta för att vi med ganska stor säkerhet ska veta att det i svarspersonens fall 

inte  rör  sig  om  ett  tillfälligt  studieuppehåll  utan  att  svarspersonen  faktiskt  lämnat 

lärarutbildningen permanent.

3.1 Metoddiskussion

3.1.1 Enkät

Enkätundersökningen led av två huvudsakliga problem. Det första var att lärarstudenter 

för  grundskolans  senare  år  samt  gymnasiet  var  gravt  underrepresentade  eller  inte 

representade alls, det var endast två svarande blivande gymnasielärare och ingen blivande 

lärare för grundskolans senare år. Det andra problemet var en stark underrepresentation 

av män i undersökningen. Av våra 82 svaranden var enbart tio män vilket gjorde det svårt 

eller  omöjligt  att  statistiskt  säkerställa  vissa  av  de  mätningar  vi  från  början  ämnade 

genomföra. Vi misstänker att mätningen led av att vi inte kunde genomföra den på några 

av seminariegrupperna inom det allmänna utbildningsområdet då vi blev nekade att få 

besöka två av dessa grupper. 

Ett annat problem gällde en misskommunikation inom den pedagogiska instutitionen då 

seminarieledarna  vars  seminarium  vi  skulle  besöka  för  att  genomföra 

enkätundersökningen inte blev informerade om vårt besök. Detta skapade ett ytterligare 

bortfall på lärarstudenter då seminarieledarna inte var beredda på besök och hade lagt upp 

seminariet på ett sätt där vissa studenter redan genomfört sin seminarietid och andra inte 

kunde besökas. Detta bortfall motsvarar en och en halv grupp, ca 20-25 lärarstudenter. 

5 Esaiasson m.fl., 2007: 216
6 Ibid: 292
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3.1.2 Intervju

Det  var  problematiskt  att  hitta  intervjupersoner  som  stämde  överens  med  våra 

avgränsningar. Dessa hittades till slut genom samtal med andra lärarstudenter som kunde 

komma i kontakt med avhoppade lärarstudenter. Vi kände att vi inte kunde använda de 

avhoppade studenter som vi själva kände för intervjuer då vi hade en alltför personlig 

relation till dessa. Dock föll en av intervjupersonerna bort ifrån undersökningen, tyvärr 

var detta också den enda  kvinnliga intervjupersonen vi kom i kontakt med. Anledningen 

till bortfallet beror på problem ifrån båda parterna att hitta ett bra tillfälle att genomföra 

intervjun. 

3.1.3 Enkätkonstruktion

Vi  utformade  frågeformuläret  till  att  vara  estetiskt  tilltalande  då  det  ska  ge  ett 

professionellt  och enkelt  intryck.  Den svarande ska få känslan av att  det  är en seriös 

undersökning,  men  frågeformuläret  skulle  samtidigt  inte  vara  konstruerad  så  den 

förmedlar  känslan  av  att  vara  byråkratisk.  Frågeformuläret  ska  innehålla  en  logisk 

numrering och åtskillnad av frågorna. Det ska även finnas en tydlighet i hur frågorna ska 

besvaras i formuläret. Ifall det finns frågor som vissa svarspersoner ej ska besvara ska 

detta  också  tydligt  framgå  i  formuläret.  Formuläret  ska  ge  intrycket  av  att  vara 

systematiskt med en genomtänkt ordningsföljd på frågorna. Frågeformuläret bör ej vara 

alltför omfattande men ha en rimlig mängd frågor som inte tar alltför lång tid att besvara. 

Det bör också undvikas att inkludera frågor som känns irrelevanta för sammanhanget.7

7 Esaiasson m.fl., 2007: 271-272
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4 Teori

Vid en  undersökning  om hur  kvalitetssystem fungerar  behöver  vi  först  skapa  oss  en 

förståelse  kring  vår  undersöknings  objekt  samt  brukarna  av  denna.  Läraryrket  är  en 

profession och lärarutbildningen vid Växjö Universitet reflekterar detta. Teorier gällande 

professionell  kunskap,  kvalitet,  kursförbättringskultur  samt  studentkultur  blir  väl 

fungerande analysinstrument vid denna undersökning. 

4.1 Begreppsförklaring

4.1.1 Kvalitet 

Kvalitetsbegreppet är ett spritt begrepp som bygger på diskussioner om utgångspunkter 

för vad kvalitet kan vara. Vad kvalitet anses vara bygger på värderingar både inom och 

utanför universitet samt skiljer utgångspunkter åt inom olika verksamheter.8

4.1.2 Allmänt Utbildningsområde

Det allmänna utbildningsområdet är ett samlingsnamn för de kurser som är allmänna för 

samtliga  blivande  lärare.  AUOns  syfte  är  att  ge  framtida  lärare  de  kunskaper  och 

yrkesfärdigheter dessa kommer nyttja i sin framtida yrkesverksamhet. AUOn ska vara en 

allmändidaktisk utbildning med särskilt fokus på att studenterna ska utveckla kunskaper 

gällande  globalisering  och  det  mångkulturella  samhället.  Det  allmänna 

utbildningsområdet skall ge studenten en kognitiv, kulturell,

 kommunikativ,  kreativ,  kritisk,  social  och  didaktisk  kompetens  efter  genomgången 

lärarutbildning.9 

8 Växjö Universitets Kvalitetssystem (Dnr: 784/2006-17), 2007: 3
9 Lärarutbildningsnämnden, 2007: 1-2
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4.1.3 Verksamhetsförlagd Utbildning

VFUn är  den  del  av  lärarutbildningen  där  studenterna  skall  ta  del  av  den  praktiska 

undervisningen  som  sker  på  arbetsplatsen.  Detta  ska  ge  studenterna  möjlighet  att 

reflektera  över  samt  tränas  i  sin  framtida  yrkesverksamhet.  VFUn  ska  även  vara 

studentens möjlighet till nära kontakt med skolor och arbetslag. Den verksamhetsförlagda 

utbildningen skall  omfatta  mellan  30 och 45 högskolepoäng som är fördelade  mellan 

kurserna inom AUO och ämnesinriktningarna.10

4.2 Professionell kunskap

Vid en beskrivning av vad professionell kunskap innebär beskrivs två viktiga aspekter, 

nämligen den explicita kunskapen och den implicita kunskapen. Den explicita kunskapen 

innebär en teoretisk kunskap som kan förmedlas till andra i verbala sammanhang. Denna 

explicita kunskap kommer genom ett  aktivt  sökande efter  kunskap exempelvis  genom 

studier. Medan implicit kunskap ofta kallas tyst kunskap, det vill säga sådan kunskap som 

är svårt att sätta fingret på. Denna implicita kunskap kommer till stor del genom praktiska 

erfarenheter som återfinns inom yrkesroller.  För den professionella läraren krävs båda 

dessa former  av kunskap då denna professionella  kunskap är  mer  anpassningsbar  till 

förändringar  än  allmän  kunskap och  den  professionella  läraren  även  bidrar  till  dessa 

förändringar.  Den professionella  kunskapen utmärks  av  hur  den används  och  inte  av 

vilken sorts kunskap det är.11

4.3 Kvalitetstriangeln

Kvalitet  kan  uppfattas  som  en  triangel  där  samspelet  mellan  dess  tre  hörn  utgör 

perspektiven  på  ett  kvalitetssystem  vid  universitet.  Dessa  tre  hörn  består  av  ett 

professionsperspektiv,  ett  administrativt  perspektiv  samt  ett  marknadsperspektiv. 

Professionsperspektivet är det akademiska perspektivet som vilar på vetenskaplig grund. 

Kvalitet inom professionsperspektivet bestäms av de värden och standarder som denna 

akademin själv bestämmer. Det administrativa perspektivet bygger på administrationens 

10 Verksamhetsförlagd Utbildning (VFU): www.vxu.se
11 Jedemark, 2006: 21-31.
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målstyrning och syn på kvalitet.  Inom detta perspektiv bryts  övegripande mål ned till 

delmål,  och  systemet  förväntas  sträva  mot  ekonomiskt  kopplade  mål. 

Marknadsperspektivet  innefattar  studenters,  näringslivets,  den  offentliga  sektorns  och 

arbetsgivares syn på kvalitet. Inom detta perspektiv kan uppfattningar skilja sig åt genom 

att studenter har en akademisk koppling till sin yrkesutbildning där arbetsgivare har en 

annan uppfattning.12

4.4 Kursförbättringskulturen

Enligt  Persson finns det en kultur inom högskola och universitet  om kursvärderingar, 

eller en så kallad kursförbättringskultur. Dock finns det inte mycket faktiskt reflektion 

över  hur  dessa  kursvärderingar  ska  användas.  Det  finns  inget  tydligt  kvantitativt 

användningsområde,  ej  heller  kvalitativa  aspekter  som  dessa  kursvärderingar  berör. 

Försök görs att använda båda aspekterna utan att ha ett starkt fokus på endera. För att 

kursvärderingar ska vara meningsfulla måste informationen reflekteras över för att sedan 

kanske kunna användas i ett  succesivt  förbättringsarbete.  Både universitetslärarna och 

studenterna måste utveckla en kompetens inom kursvärdering. Persson ställer sig från om 

universitetsläraren inför ett nytt moment i en kurs, är det då befogat att utvärdera just den 

delen för att se hur den fungerar? Det är då inte lika intressant att utvärdera sådant som 

har fungerat bra i tidigare utvärderingar. Kursvärderingar har därför också en paradox i 

att  studenterna  ombeds  ge  information  om  att  förbättra  en  kurs  som  de  aldrig  mer 

kommer  delta  i.13 En  integrerad  planeringsprocess  innebär  en arbetsform som lämnar 

utrymme för ett utvecklingsarbete genom uppföljning och utvärdering av arbetsmoment.14

12 Växjö Universitets Kvalitetssystem (Dnr: 784/2006-17), 2007: 3-4
13 Persson, 1996: 30-31.
14 Växjö Universitets Kvalitetssystem (Dnr: 784/2006-17), 2007: 9
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4.5 Studentkultur

I  diskussionen  om  syftet  med  högre  utbildning  går  det  enligt  Schyberg  finna  fyra 

studentkulturer som skiljer sig ifrån varann i avsende av bildningsorientering och stark 

eller  svag  identifiering  med  utbildningsinstutionen.  Den  akademiska  studentstilen  är 

starkt  bildningsorienterad  med  studenten  som  söker  kunskap,  allmän  utbildning  och 

bildning i syfte att nå högre examina. Den kollegiala studentstilen kännetecknas av en 

stark identifiering  med utbildningsinstutionen.  Studenten söker allmän utbildning men 

prioriterar  studentlivet.  Den  icke-konformistiska  studenten  söker  upplysning  kring 

politik, kultur och samhälle utanför utbildningsinstutionen. Den yrkesinriktade studenten 

är svagt bildningsorienterad och identifierar sig svagt med utbildningsinstutionen. Istället 

är det bildningen inför yrkeslivet efter studierna som är i fokus.15

15 Schyberg, 2007: 45-46
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5 Tidigare forskning

5.1 Bemötandet av studenter

Schyberg  undersöker  hur  lärares  undervisning  skiljer  sig  åt  vid  två  olika  universitet, 

Lunds  Universitet  och  Växjö  Universitet.  Schyberg  gjorde  ett  blandat  urval  gällande 

lärarnas ämnen i sin undersökning. Dessa undersökte Schyberg med observationer under 

undervisning men också med intervjuer med lärarna själva.16 Schyberg fann genom sin 

undersökning  fyra  olika  lärartyper  som  finns  på  universitet.  Dessa  lärarroller  delar 

Schyberg enligt figur 5.1.1.

Figur 5.1.1 - Schybergs lärarroller
Lärarroll \ Studentroll Reproduktion Rekonstruktion

Neutral och saklig expert: Instruktör Presentatör Regissör

Personlig och underhållande guru: 
Inspiratör

Estradör Illuminatör

Källa: Schyberg 2007: 144

Presentatören  skall  enligt  Schyberg  vara  en  expert  som presenterar  sitt  ämne  genom 

kurslitteratur  och  föreläsningar.  Studentens  roll  är  att  självständigt  reproducera 

innehållet.17 

Estradören liknar presentatören men tar även upp de mänskliga aspekterna i relation till 

studenterna.  Han  eller  hon  vill  inspirera  studenterna  att  engagera  sig  i  innehållet 

känslomässigt. Studenternas roll är detsamma som i presentatörens fall. Regissören vill 

som presentatören vara neutral och saklig, men vill tona ner betydelsen av lärarrollen.18

16 Schyberg, 2007
17 Ibid. 144-145
18 Ibid. 145
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Regissören vill främst arbeta med självstudier och andra typer av arbetsuppgifter för att 

motivera  studenterna.  Andra  möten  med  studenterna  är  sådant  som  handledning, 

frågetimmar eller  redovisningar. Studentens roll  är att  utforma innehållet  till  sitt  eget. 

Studenten  ska även lära  sig  tala  ”språket”  väl  genom att  rekonstruera eller  återskapa 

innehållet på ett korrekt sätt. 19

Illuminatören  är  som  estradören  i  och  med  att  denna  anser  att  det  personliga 

engagemanget  är  viktigt  både  för  lärare  och  studenter.  Dock  ska  lektionerna  vara 

intellektuellt  utmanande  och  inspirerande  för  studenterna  istället  för  underhållande. 

Studenternas roll är att göra kursens innehåll till sitt eget. Kursinnehållet är så stort och 

komplext att studenten måste på egen hand omskapa det för att  därigenom förstå och 

minnas det.20

5.2 Kursvärdering

Nilsson  undersöker  hur  kurser  utvärderas  på  universitet  och  för  en  diskussion  kring 

metoder för att planera och konstruera kursvärderingsenkäter. I sitt arbete ger Nilsson åtta 

grundläggande  diskussionspunkter  som  bör  beaktas  vid  konstruktion  av 

kursvärderingsenkäter.21

Den första punkten skriver Nilsson om utbildningen som en instutionsangelägenhet. När 

en  utvärdering  blir  en  instutionsangelägenhet  finns  det  risker  inom  dessa  att 

enkätundersökningarna  ritualiseras  och  därmed  leder  till  sjunkande  svarsfrekvens. 

Enkäterna  kan  rutiniseras  till  den  grad  att  enkäterna  blir  ett  standardformulär  som 

förbigår  de  problem som kan  finnas  i  kursen.  Då  kursen  kan  ändra  innehåll  medan 

enkäterna  inte  ändrar  utformning  kan  dessa  bli  förlegade  i  förhållande  till  det  nya 

kursinnehållet22

19 Schyberg, 2007: 145-146
20 Ibid. 146
21 Nilsson, 1998
22 Ibid. 11
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Den andra diskussionspunkten är en dialog om lärandet. Nilsson menar i sin modell att en 

dialog  om  lärandet  bör  föras  mellan  lärare  och  studenter  redan  från  kursstart  och 

fortlöpande genom kursens gång. Vid en dialog om lärandet skall också alla delar om 

undervisningen kunna tas upp mellan lärare och student, såsom huruvida undervisningen 

ger  tillräcklig  vägledning,  om  studenten  har  möjlighet  att  kunna  ta  upp  de  olika 

momenten i undervisning samt diagnostiska prov och uppgifter, etc.23

Den tredje diskussionspunkten beskriver ett läge där det genom samtal mellan lärare och 

student ges en fortlöpande utvärdering som kan åstadkomma kontinuerliga förbättringar 

om betingelserna för lärandet. Detta gäller undervisningen men också studenternas egna 

studietekniker  och  uppgifter.  Genom  detta  ges  flera  perspektiv  på  studieresultatens 

kvalitet vid färdig utbildning.24

I den fjärde diskussionspunkten skriver Nilsson att studenternas erfarenhet av lärandet 

måste  få  tydliga  uttryck  i  såväl  identifikation  av  viktiga  förbättringsfrågor  som  i 

resultatuppföljningen.  Kursvärderingen  bör  därför  också  innefatta  studenternas  egna 

självvärderingar av studiearbetet. Dessa moment kräver ofta mer tid och resurser än en 

mer traditionell kursvärdering. Det kan därför vara motiverat att ersätta enkäter med en 

samlad utvärdering i slutet av terminen.25

I  den  femte  diskussionspunkten  beskriver  Nilsson  lärares  och  studenters  olika 

erfarenheter gällande kontinuiteten genom kurserna, i och med att lärare och studenter 

har  olika  perspektiv  på  vilka  förbättringsfrågor  som  bör  behandlas  inom  kurserna. 

Därmed krävs att studenters och lärares skilda frågeställningar behandlas efter sin art. De 

frågor  som den konventionella  läraren  tar  upp är  sådana som lämpar  sig  bäst  för  de 

kollegiala samtalen,  men de är sällan att  rekommendera i  enkätfrågor till  studenterna. 

Däremot  kan  enkäten  ge  en  möjlighet  att  överblicka  studenternas  erfarenheter  av 

studieterminen eller utbildningsförloppet i stort.26

23 Nilsson, 1998: 11-12
24 Ibid. 13
25 Ibid. 13-14
26 Ibid. 14
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Den sjätte diskussionspunkten behandlar förändring som utbildningens mål. Samhället i 

stort är i ständig förändring. Detta medför att det finns en förväntan på universitet och 

högskola att dessa kan förstå och handskas med förändringsproblem. Därmed finns det en 

vilja ifrån näringslivets och professionella organisationers sida att studenterna lär sig att 

inte  bara  forma  sig  efter  förändringarna  men  att  även  genomföra  förändringsarbetet. 

Studenternas medverkan i kvalitetsarbetet ses som en inflytandefråga, dock bör det finnas 

en strävan att  alla  studenter  bör  delta  i  kursvärderingar  och utöva  sitt  inflytande  och 

därmed själva vara delaktiga i utformningen av utbildningen.27

I den sjunde diskussionspunkten diskuteras åtgärder och uppföljning. Vid kursslut bör 

den data som samlas in via enkäter, examinationsresultat samt andra källor sammanställas 

för  att  ge en samlad  bild  över  kursens  gång.  Genom denna utvärdering  bör  konkreta 

slutsatser dras kring kursens viktigare styrkor och svagheter. Åtgärdsplanen kring kursens 

svagheter bör formuleras så att de avsedda förbättringarna går att genomföra. Det bör 

även sättas upp en tidsplan för när förändringarna ska genomföras. Denna diskussion bör 

avslutas  med  att  ta  upp  vilka  frågor  som kräver  upprepning  för  att  fastställa  att  de 

planerade förbättringarna har kommit till stånd.28

Den åttonde diskussionspunkten behandlar återkoppling. Denna återkoppling kan ske på 

olika sätt, en metod är att vid terminens kursstart informera de nya studenterna om vilka 

erfarenheter som de tidigare studenterna har haft gällande kursen och vilka åtgärder som 

har genomförts. Det är alltså en punkt om att informera studenterna om resultatet kring 

kursen. Antagligen är det vid denna punkt som det finns störst brister i dagens praxis.29

27 Nilsson, 1998: 15
28 Ibid. 15-16
29 Ibid. 16-17

18



5.3 Lärarutbildningens struktur och problem

5.3.1 Könsfördelning

Larsson gör en analys av strukturen på ingångsterminen vid lärarutbildningen vid Växjö 

Universitet.  Här  har  han  funnit  att  det  finns  en  överhängande  majoritet  kvinnliga 

lärarstudenter, enbart runt en tredjedel av de nya lärarstudenterna är män. Dock finns det 

en svag tendens mot utjämning där det blir fler män men färre kvinnor under perioden 

2001 till  2004.  74% av alla  som påbörjar  sin  lärarutbildning  är  under  24  år,  15% i 

gruppen är mellan 25 och 29 år, endast 11% är 30 år eller äldre. 30

Enligt  Högskoleverkets  analys  kan  Larssons  könsfördelningstendenser  bekräftas,  med 

generellt  sett  ökande  antal  män  inom lärarutbildningen  mellan  2001  till  2005.  Dock 

började  andelen  män  inom  utbildningen  återigen  sjunka  efter  2005.  Högskoleverket 

menar att andelen män inom lärarutbildningen vid de olika lärosätena är förknippat med 

vilka specifika inriktningar som ges vid lärosätet.31

 

5.3.2 Avhopp och avhoppsövervägande generellt.

Enligt  Högskoleverkets  undersökning  gällande  avhopp  från  lärarutbildningen  lämnar 

50%  av  männen  och  31%  av  kvinnorna  lärarutbildningen  utan  fullgjord  examen. 

Sammantaget  lämnar  35%  av  lärarstudenterna  utbildningen  utan  fullgjord  examen. 

Högskoleverket har en tes om att en stor del av dessa som lämnar utbildningen tidigt har 

gjort ett felval. Högskoleverket anger dock inga skäl till bakomliggande orsaker för de 

lärarstudenter som hoppar av utbildningen under senare skeden. En tänkbar anledning 

Högskolerket  nämner  är  att  män främst  läser  sin  inriktning  mot  senare  år  där  det  är 

vanligare att nya studenter avbryter sina studier. Det är närmare 45% av lärarstudenterna 

som  läser  mot  senare  år  som  avbryter  studierna  innan  examen.  Detta  kan  sättas  i 

perspektiv till  lärarutbildningen i stort där totalt sett 35% av studenterna avbryter sina 

studier.32

30 Larsson, 2005: 7-8
31 Högskoleverket, 2009: 14-17
32 Amnéus, 2008
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Högskoleverkets undersökning kan delvis bekräftas med en undersökning som gjordes 

vid  Växjö Universitet  gällande  avhoppstendens.  Gunnarsson m.fl.  skriver  att  52% av 

männen samt  28% av kvinnorna i  mitten av sin utbildning har på allvar  övervägt  att 

lämna denna.  De vanligaste  orsakerna som anges är  osäkerhet  på yrkesvalet  samt  att 

utbildningen inte uppfyller studenternas förväntningar.33

33 Gunnarsson m.fl. 2008: 14-15
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6 Undersökning 

6.1 Enkätundersökningen

Tabell 6.1.1 - Kön

 Frekvens Procent
Man 11 13,4 

 Kvinna 71 86,6
 Totalt 82 100,0

För exakt formulering av frågan se Bilaga 2 fråga 2.

I tabell 6.1.1 kan vi se att kvinnor är i majoritet vid lärarutbildningen. Dock kan vi anta 

med tabellens siffror att många män har fallit bort då det är en onaturlig övervikt kvinnor 

mot vad andra undersökningar visar.34

Tabell 6.1.2 – Yrkesverksamhet innan studier

 Frekvens Procent
Ja, heltidsarbete 42 51,2

 Ja, deltidsarbete 14 17,1
 Ja, endast sommarjobb eller dylikt

20 24,4

 Nej 3 3,7
 Totalt 79 96,3

Internt bortfall 3 3,7 
Totalt med bortfall 82 100,0

För exakt formulering av frågan se Bilaga 2 fråga 3.

Tabell 6.1.2 visar att majoriteten av våra respondenter har arbetat antingen på heltid eller 

deltid innan de påbörjade sina studier. Ca 28% hade ingen erfarenhet ifrån arbetslivet 

innan påbörjade studier.

34 Högskoleverket, 2009: 14-17
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Tabell 6.1.3 – Tidigare studier

 Frekvens Procent
Ja, annan utbildning 3 3,7

 Ja, enskilda kurser 15 18,3
 Nej 64 78,0
 Totalt 82 100,0

För exakt formulering av frågan se Bilaga 2 fråga 4.

Vi kan i tabell 6.1.3 se att en stor majoritet av respondenterna ej har en tidigare erfarenhet 

av studier vid högskola eller universitet innan de påbörjade sina nuvarande studier.

Tabell 6.1.4 – Studerade timmar per vecka

 Frekvens Procent
0-10 18 22,0

 11-20 22 26,8
 21-30 13 15,9
 31-40 21 25,6
 41-50 3 3,7
 Total 77 93,9

Internt bortfall 5 6,1
Totalt m bortfall 82 100,0

För exakt formulering av frågan se Bilaga 2 fråga 5.

I  tabell  6.1.4  är  det  i  alla  intervall  upp  till  31-40  timmar  en  förhållandevis  jämn 

fördelning av respondentsvar. Avvikande intervall kan vi se i 21-30 timmar där endast 

16% har kryssat i, samt i 41-50 timmar som endast har tre svaranden.
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Tabell 6.1.5 – Åsikt gällande studerade timmar

 Frekvens Procent

För mycket 24 29,3

 Lagom 43 52,4

 För lite 13 15,9

 Total 80 97,6

Internt bortfall 2 2,4

Totalt m bortfall 82 100,0

För exakt formulering av frågan se Bilaga 2 fråga 6.

Tabell 6.1.5 visar att de flesta respondenter anser att de studerar en lagom mängd tid. 

29% av respondenterna anser att de studerar för mycket. 16% anser att de studerar för 

lite.

Tabell 6.1.6 – Stöd från omgivningen

 Frekvens Procent

Ja 73 89,0

 Nej 5 6,1

 Vet ej 4 4,9

 Totalt 82 100,0

För exakt formulering av frågan se Bilaga 2 fråga 7.

I tabell 6.1.6 ser vi att i stort sett alla respondenter upplever att de får tillräckligt med stöd 

ifrån sin omgivning. 
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Tabell 6.1.7 - Åldersinriktning

 Frekvens Procent

Förskola 28 34,1

 Tidigare 48 58,5

 Gymnasiet 2 2,4

 Totalt 78 95,1

Internt bortfall 4 4,9

Totalt m bortfall 82 100,0

För exakt formulering av frågan se Bilaga 2 fråga 9.

Tabell 6.1.7 visar att majoriteten, 58%, av våra respondenter studerar för grundskolans 

tidigare år och en stor andel, 34%, mot förskolan. Endast två respondenter studerar för att 

bli gymnasielärare.

Tabell 6.1.8 – Studerade terminer

 Frekvens Procent

1 Termin 0 0

2 Terminer 0 0

3 Terminer 8 9,8

 4 Terminer 63 76,8

 5 Terminer 5 6,1

 6 Terminer 5 6,1

 7 Terminer 1 1,2

 Totalt 82 100,0

För exakt formulering av frågan se Bilaga 2 fråga 10.

I tabell 6.1.8 ser vi att de flesta respondenter läser allmänt utbildningsområde kurs 4 tidigt 

under sin studietid. 
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Tabell 6.1.9 – Utbildningskraven

 Frekvens Procent

För höga 9 11,0

 Lagom 59 72,0

 För låga 9 11,0

 Totalt 77 93,9

Internt bortfall 5 6,1

Totalt m bortfall 82 100,0

För exakt formulering av frågan se Bilaga 2 fråga 11.

Tabell 6.1.9 visar att 72% av respondenterna anser att utbildningskraven är lagom i sin 

utformning. Ca 20% har svarat att kraven antingen är för höga eller för låga.

Tabell 6.1.10 – Utbildningen för lång

 Frekvens Procent

Ja 28 34,1

 Lagom 38 46,3

 Nej 16 19,5

 Total 82 100,0

För exakt formulering av frågan se Bilaga 2 fråga 12.

Tabell 6.1.10 pekar på att 34% av respondenterna tycker att lärarutbildningen är för lång. 

Tabell 6.1.11 – Utbildningen uppfyller studentens förväntningar

 Frekvens Procent

Ja 55 67,1

 Nej 23 28,0

 Totalt 78 95,1

Internt bortfall 4 4,9

Totalt m bortfall 82 100,0

För exakt formulering av frågan se Bilaga 2 fråga 13.
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I tabell 6.1.11 ser vi att en majoritet av respondenterna anser att utbildningen uppfyller 

deras förväntningar. Dock är det närmare 30% som anser att utbildningen inte gör det.

Tabell 6.1.12 – Säkerhet i yrkesvalet

 Frekvens Procent

Ja 69 84,1

 Nej 8 9,8

 Vet ej 5 6,1

 Total 82 100,0

För exakt formulering av frågan se Bilaga 2 fråga 14.

De flesta av respondenterna känner en trygghet i sitt val av yrke, visar tabell 6.1.12. Ca 

10% känner dock en otrygghet i detta val.

Tabell 6.1.13 – Tron på arbetsmarknaden

 Frekvens Procent

1 - Dålig 0 0

2 6 7,3

 3 30 36,6

 4 31 37,8

 5 - Bra 9 11,0

 Vet ej 5 6,1

 Totalt 81 98,8

Internt bortfall 1 1,2

Totalt m bortfall 82 100,0

För exakt formulering av frågan se Bilaga 2 fråga 15.

I  tabell  6.1.13  ser  vi  att  respondenterna  uppvisar  en  optimism  inför  sin  framtida 

arbetsmarknad. De flesta svarar i det neutrala läget 3, eller 4 som är ett mer optimistiskt 

svar.

26



Tabell 6.1.14 – Problem med ekonomin under studietiden

 Frekvens Procent

Ja 26 31,7

 Nej 17 20,7

 Ibland 38 46,3

 Totalt 81 98,8

Internt bortfall 1 1,2

Totalt m bortfall 82 100,0

För exakt formulering av frågan se Bilaga 2 fråga 16.

Ekonomin är ett problem under studietiden, visar tabell 6.1.14. 20% har svarat att de inte 

upplever  svårigheter  med  sin  ekonomi  medan  31% svarade  att  detta  är  ett  konstant 

problem, övriga 46% svarade att de ibland har ekonomiska svårigheter. 

Tabell 6.1.15 – Ämnesinriktningarna kopplade till den framtida yrkesverksamheten

 Frekvens Procent

Ja 67 81,7

 Nej 4 4,9

 Vet ej 6 7,3

 Totalt 77 93,9

Internt bortfall 5 6,1

Totalt m bortfall 82 100,0

För exakt formulering av frågan se Bilaga 2 fråga 18a.

Tabell  6.1.15  visar  att  respondenterna  i  allmänhet  ser  en  koppling  mellan  sina 

ämnesinriktningar och sin framtida yrkesverksamhet. Ca 5% svarar att de inte kan skönja 

denna koppling.
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Tabell 6.1.16 – Allmänna utbildningsområdet kopplat till framtida yrkesverksamheten

 Frekvens Procent

Ja 34 41,5

 Nej 31 37,8

 Vet ej 8 9,8

 Totalt 73 89,0

Internt bortfall 9 11,0

Totalt m bortfall 82 100,0

För exakt formulering av frågan se Bilaga 2 fråga 18b.

I tabell  6.1.16 ser vi att en stor del av respondenterna, ca 38%, har svårt att finna en 

koppling  mellan  det  allmänna  utbildningsområdet  och  sin  framtida  yrkesverksamhet. 

41%, anser att det finns en koppling mellan dessa.

Tabell 6.1.17 – Hjälp från institutionen

 Frekvens Procent

1 - Dålig 0 0

2 10 12,2

 3 42 51,2

 4 23 28,0

 5 - Bra 5 6,1

 Totalt 80 97,6

Internt bortfall 2 2,4

Totalt m bortfall 82 100,0

För exakt formulering av frågan se Bilaga 2 fråga 19a.

I tabell 6.1.17 kan vi se att en stor del av respondenterna känner att de får hjälp ifrån 

institutionerna. 51% ger det neutrala svaret 3, medan ca 34% ger ett positivt svar. Ca 12% 

efterfrågar en förbättring i hur de blir bemötta av institutionerna.
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Tabell 6.1.18 – Hjälp från lärare

 Frekvens Procent

1 - Dålig 0 0

2 5 6,1

 3 29 35,4

 4 37 45,1

 5 - Bra 9 11,0

 Totalt 80 97,6

Internt bortfall 2 2,4

Totalt m bortfall 82 100,0

För exakt formulering av frågan se Bilaga 2 fråga 19b.

Tabell  6.1.18 visar att  respondenterna i allmänhet är  nöjda med den hjälp de får  från 

lärarna. 56% av studenterna ger de positiva omdömena 4 eller 5. 35% av respondenterna 

ställer sig neutrala till den hjälp de får från lärarna. 6% ger det negativa omdömet  2.

Tabell 6.1.19 – Engagemang från lärarna 

 Frekvens Procent

1 - Dålig 0 0

2 11 13,4

 3 36 43,9

 4 31 37,8

 5 - Bra 3 3,7

 Totalt 81 98,8

Internt bortfall 1 1,2

Totalt m bortfall 82 100,0

För exakt formulering av frågan se Bilaga 2 fråga 21.

Ca  44% av  respondenterna  ställer  sig  neutrala  till  lärarnas  engagemang,  visar  tabell 

6.1.19. Ca 42% av respondenterna svarar att lärarna känns engagerade i sitt arbete. 13% 

svarar att lärarna är något oengagerade.
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Tabell 6.1.20 – Mängd verksamhetsförlagd utbildning 

 Frekvens Procent

För mycket 1 1,2

 Lagom 43 52,4

 För lite 38 46,3

 Totalt 82 100,0

För exakt formulering av frågan se Bilaga 2 fråga 22.

Tabell  6.1.20  visar  att  52%  av  respondenter  anser  att  de  får  en  lagom  mängd 

verksamhetsförlagd utbildning. En stor grupp, 46%, svarar att det är för lite VFU.

Tabell 6.1.21 – Nöjd med VFU-handledare 

 Frekvens Procent

Ja 69 84,1

 Nej 8 9,8

 Vet ej 4 4,9

 Totalt 81 98,8

Internt bortfall 1 1,2

Totalt m bortfall 82 100,0

För exakt formulering av frågan se Bilaga 2 fråga 23.

I tabell  6.1.21 ser vi att en stor majoritet  av respondenterna, 84%, är nöjda med sina 

handledare under VFU-perioderna. Ca 10% svarar att de är missnöjda med handledarna.
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Tabell 6.1.22 – Nöjd med VFUns struktur

 Frekvens Procent

Ja 41 50,0

 Nej 34 41,5

 Vet ej 6 7,3

 Totalt 81 98,8

Internt bortfall 1 1,2

Totalt m bortfall 82 100,0

För exakt formulering av frågan se Bilaga 2 fråga 24.

Tabell  6.1.22  visar  att  det  finns  ett  utbrett  missnöje  med  VFUns  struktur.  50%  av 

respondenterna är nöjda med VFUns upplägg och genomförande medan 41% svarar att 

de inte är det.

Tabell 6.1.23 – Har övervägt avhopp

 Frequency Percent

Ja 22 26,8

 Nej 60 73,2

 Total 82 100,0

För exakt formulering av frågan se Bilaga 2 fråga 25a.

I tabell 6.1.23 ser vi att ca 27% av respondenterna har på allvar övervägt att lämna sin 

utbildning. 
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Tabell 6.1.24 – Orsak till avhoppsövervägande

 Frekvens Procent

För höga/låga krav på utbildningen 5 6,1

 Osäker på yrkesvalet 9 11,0

 Ekonomiska skäl 1 1,2

 Annat 3 3,7

 Totalt 18 22,0

Skall ej besvara frågan 60 73,2

 Internt bortfall 4 4,9

 Totalt 64 78,0

Totalt inkl bortfall 82 100,0

För exakt formulering av frågan se Bilaga 2 fråga 25b.

I tabell 6.1.24 ser vi att anledningarna till avhoppsövervägandet främst gäller osäkerhet 

på yrkesvalet samt att kraven vid utbildningen är otillfredsställande. Denna fråga har för 

få svaranden för att kunna ge ett statistiskt säkerställt resultat. 

Tabell 6.1.25 – Känner avhoppare

 Frekvens Procent

Ja, 1-2 personer 45 54,9

 Ja, 3-4 personer 18 22,0

 Ja, fler än 4 personer 11 13,4

 Nej 8 9,8

 Totalt 82 100,0

För exakt formulering av frågan se Bilaga 2 fråga 26.

Tabell 6.1.25 visar att en överhängande majoritet av respondenterna känner en eller flera 

studenter som har lämnat lärarutbildningen. Ca 10% svarar att de inte känner någon som 

lämnat utbildningen.
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6.2 Tendenser för gruppen som övervägt avhopp

Följande tabeller har för få svarande för att kunna ge ett statistiskt säkerställt svar. Detta 

är  fortfarande av intresse att  se de skillnader  i  tendenser  mellan de som övervägt  att 

lämna utbildningen och dem som inte gjort det. 

Tabell 6.2.1 – Avhoppsövervägande och VFU-struktur

 

   
Nöjd m VFU struktur Totalt

Ja Nej Vet ej  
Avhoppsövervägande Ja Antal 10 10 2 22
  % inom Avhoppsövervägande 45,5% 45,5% 9,1% 100,0%
  % av Totalt 12,3% 12,3% 2,5% 27,2%

 Nej Antal 31 24 4 59
  % inom Avhoppsövervägande 52,5% 40,7% 6,8% 100,0%
  % av Totalt 38,3% 29,6% 4,9% 72,8%

Totalt Antal 41 34 6 81
 % inom Avhoppsövervägande 50,6% 42,0% 7,4% 100,0%
 % av Total 50,6% 42,0% 7,4% 100,0%

I tabell 6.2.1 ser vi att respondenterna i gruppen som övervägt lämna utbildningen är i 

större utsträckning missnöjda med VFUns upplägg och genomförande.

Tabell 6.2.2 – Avhoppsövervägande och stöd från omgivningen

 

 
Stöd Totalt

Ja Nej Vet ej  
Avhoppsövervägande Ja Antal 14 5 3 22
  % inom Avhoppsövervägande 63,6% 22,7% 13,6% 100,0%
  % av Totalt 17,1% 6,1% 3,7% 26,8%

 Nej Antal 59 0 1 60
  % inom Avhoppsövervägande 98,3% ,0% 1,7% 100,0%
  % av Totalt 72,0% ,0% 1,2% 73,2%

Totalt Antal 73 5 4 82
 % inom Avhoppsövervägande 89,0% 6,1% 4,9% 100,0%
 % av Total 89,0% 6,1% 4,9% 100,0%

I tabell 6.2.2 kan vi se att respondenterna som övervägt att lämna utbildningen känner att 

de i högre utsträckning, 22%, inte får ett stöd ifrån sin omgivning. 98% av gruppen som 

ej  övervägt  att  lämna  utbildningen  känner  att  de  får  tillräckligt  med  stöd  ifrån  sin 

omgivning. 
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Tabell 6.2.3 – Avhoppsövervägande och studerade timmar

  
 

Studietimmar

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50

Avhoppsövervägande Ja Antal 4 5 2 8 1

  % inom Avhoppsövervägande 20,0% 25,0% 10,0% 40,0% 5,0%

  % av Totalt 5,2% 6,5% 2,6% 10,4% 1,3%

 Nej Antal 14 17 11 13 2

  % inom Avhoppsövervägande 24,6% 29,8% 19,3% 22,8% 3,5%

  % av Totalt 18,2% 22,1% 14,3% 16,9% 2,6%

Totalt Antal 18 22 13 21 3

 % inom Avhoppsövervägande 23,4% 28,6% 16,9% 27,3% 3,9%

 % av Total 23,4% 28,6% 16,9% 27,3% 3,9%

Tabell  6.2.3  visar  att  de  respondenter  som övervägt  att  lämna  utbildningen  i  större 

utsträckning ägnar mer tid åt sina studier utanför föreläsningar och seminarier.  Det är 

bara i det högre intervallen av studerad tid som detta går att se.

Tabell 6.2.4 – Avhoppsövervägande och utbildningskrav

 

 
Krav utbildning Totalt

För höga Lagom För låga  
Avhoppsövervägande Ja Antal 5 10 4 19
  % inom Avhoppsövervägande 26,3% 52,6% 21,1% 100,0%
  % av Totalt 6,5% 13,0% 5,2% 24,7%

 Nej Antal 4 49 5 58
  % inom Avhoppsövervägande 6,9% 84,5% 8,6% 100,0%
  % av Totalt 5,2% 63,6% 6,5% 75,3%

Totalt Antal 9 59 9 77
 % inom Avhoppsövervägande 11,7% 76,6% 11,7% 100,0%
 % av Totalt 11,7% 76,6% 11,7% 100,0%

Tabell  6.2.4  visar  att  de  respondenter  som övervägt  att  lämna  utbildningen  i  större 

utsträckning är missnöjda med utbildningens krav. 
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Tabell 6.2.5 – Avhoppsövervägande och säkerhet i yrkesvalet

 

 
Säkerhet i yrkesval Totalt

Ja Nej Vet ej  
Avhoppsövervägande Ja Antal 15 4 3 22
  % inom Avhoppsövervägande 68,2% 18,2% 13,6% 100,0%
  % av Totalt 18,3% 4,9% 3,7% 26,8%

 Nej Antal 54 4 2 60
  % inom Avhoppsövervägande 90,0% 6,7% 3,3% 100,0%
  % av Totalt 65,9% 4,9% 2,4% 73,2%

Totalt Count 69 8 5 82
 % inom Avhoppsövervägande 84,1% 9,8% 6,1% 100,0%
 % av Totalt 84,1% 9,8% 6,1% 100,0%

I tabell 6.2.5 kan vi se att de respondenter som ej övervägt att lämna utbildningen i större 

utsträckning är säkra i sitt yrkesval. 90% känner denna säkerhet medan denna siffra bland 

de respondenter som övervägt att lämna utbildningen är 68%. 

Tabell 6.2.6 – Avhoppsövervägande och synen på AUO

 

 
AUO koppling till yrke Totalt

Ja Nej Vet ej  
Avhoppsövervägande Ja Antal 8 11 3 22
  % inom Avhoppsövervägande 36,4% 50,0% 13,6% 100,0%
  % av Totalt 11,0% 15,1% 4,1% 30,1%

 Nej Antal 26 20 5 51
  % inom Avhoppsövervägande 51,0% 39,2% 9,8% 100,0%
  % av Totalt 35,6% 27,4% 6,8% 69,9%

Totalt Antal 34 31 8 73
 % inom Avhoppsövervägande 46,6% 42,5% 11,0% 100,0%
 % av Totalt 46,6% 42,5% 11,0% 100,0%

Tabell  6.2.6  visar  att  gruppen  som  övervägt  att  lämna  utbildningen  har  i  större 

utsträckning, 50%, svårt att se en koppling mellan det allmänna utbildningsområdet och 

sin framtida yrkesroll.  Samma siffra för de som ej övervägt att lämna utbildningen är 

39%.
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Tabell 6.2.7 – Avhoppsövervägande och förväntningar

 

 
Förväntningar uppfyllda Totalt

Ja Nej  
Avhoppsövervägande Ja Antal 10 10 20
  % inom Avhoppsövervägande 50,0% 50,0% 100,0%
  % av Totalt 12,8% 12,8% 25,6%

 Nej Antal 45 13 58
  % inom Avhoppsövervägande 77,6% 22,4% 100,0%
  % av Totalt 57,7% 16,7% 74,4%

Totalt Antal 55 23 78
 % inom Avhoppsövervägande 70,5% 29,5% 100,0%
 % of Totalt 70,5% 29,5% 100,0%

I  tabell  6.2.7 ser vi  att  de respondenter som övervägt  att  lämna utbildningen i  större 

utsträckning,  50%,  anser  att  utbildningen  inte  uppfyller  deras  förväntningar.  77% av 

respondenterna som ej övervägt att lämna utbildningen anser att utbildningen uppfyller 

deras förväntningar. 

Tabell 6.2.8 – Avhoppsövervägande och utbildningens längd

 

 
Utbildning för lång Totalt

Ja Lagom Nej  
Avhoppsövervägande Ja Antal 12 6 4 22
  % inom Avhoppsövervägande 54,5% 27,3% 18,2% 100,0%
  % av Totalt 14,6% 7,3% 4,9% 26,8%

 Nej Antal 16 32 12 60
  % inom Avhoppsövervägande 26,7% 53,3% 20,0% 100,0%
  % av Totalt 19,5% 39,0% 14,6% 73,2%

Totalt Antal 28 38 16 82
 % inom Avhoppsövervägande 34,1% 46,3% 19,5% 100,0%
 % av Totalt 34,1% 46,3% 19,5% 100,0%

Tabell 6.2.8 visar att 54% av respondenterna som övervägt att lämna utbildningen anser 

att utbildningen är för lång. Motsvarande siffra för de respondenter som ej övervägt att 

lämna utbildningen är ca 27%.
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6.3 Intervjuer

I genomgången av våra intervjuer kommer intervjupersonerna att benämnas IP 1, IP2 och 

IP 3 för att på ett enkelt och systematiskt sätt kunna gå igenom dessa.

6.3.1 Intervjuperson 1

IP 1 anser  att  den verksamhetsförlagda  utbildningen  i  sig  var  givande  och bra,  dock 

uttrycker han att VFU uppgifterna inte var lika givande.  IP 1 efterfrågar fler konkreta 

tips om hur lärare faktiskt gör för att undervisa. Detta såg IP 1 inte någonting av utav 

under sin utbildningstid vad han kunde påminna sig om. Det som lärs ut är på för låg 

nivå,  det  är  sådant  som är  sunt  förnuft,  säger  IP 1.  Vidare säger  IP 1 att  lärarna  på 

universitetet känns oengagerade och att de inte verkar brinna för vad de gör. IP 1 anser att 

lärarna  saknar  en  förmåga  att  lära  ut  och  han  har  fått  intrycket  av  att  de  saknar  en 

pedagogisk  utbildning.  IP  1  kände  att  det  inte  gavs  tillräckligt  med  stöd  ifrån 

studievägledningen eller  familjen,  men däremot säger IP 1 att  han fick stöd från sina 

vänner. IP 1 ville byta inriktning under sin studietid men fann detta problematiskt. IP 1 

funderade på att lämna utbildningen i  en termin innan han beslöt sig för att avbryta sina 

studier. Vad IP 1 kunde komma ihåg gällande uppföljning var det någon som ringde och 

frågade ifall det gällde ett uppehåll i IP 1s studier eller ett avhopp, IP 1 blev där tillfrågad 

om anledningen till  sitt  beslut  om att  lämna utbildningen.   I  övrigt  ville  IP 1 enbart 

tillföra att lärarutbildningen bör förändra mycket av teorin som lärs ut till dess studenter. 

6.3.2 Intervjuperson 2

IP 2 kände att under AUO 2 (nuvarande kurs 3 och 4) togs studenterna inte på allvar, han 

kände  även  att  studenterna  blev  nedtrycka  även  när  de  uttryckte  konstruktiv  kritik 

gällande utbildningen. För att citera IP 2 gällande det allmänna utbildningsområdet:

Enligt  mig  så  kändes  det  som  att  bli  behandlad  som ett  barn  på  lekskola  eller  

liknande  och  de  tog  inte  studenterna  på  allvar.  Även  om  man  försökte  ge  dom 

konstruktiv kritik för att visa att det här är sunt förnuft, vi kan redan det här, ge oss  

nåt bättre eller ge oss nåt annat, blev man nedtryckt istället.
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IP 2 kände också att det kunde ske förbättringar när det gällde ämnesinriktningarna. Han 

beskriver en situation när han påbörjade inriktningen för bildlärare där läraren uttryckte 

att lärarstudenterna inte kommer vara färdiga bildlärare efter tre terminer på inriktningen. 

IP 2 säger att VFUn är dåligt planerad och genomförd, lärarna på utbildningen var inte 

flexibla,  de  var  inne  på  sina  egna  linjer  med  tankar  och  idéer  som  de  inte  gärna 

förändrade. IP 2 kände att han fick ett gott stöd ifrån sin omgivning i form av familj och 

vänner,  dock  fanns  inget  stöd  ifrån  lärare  eller  studievägledning.  IP  2  säger  att  han 

funderade länge på att lämna utbildnigen, i ungefär ett och ett halvt år, innan han fattade 

sitt beslut. Det fanns ingen uppföljning ifrån universitetets sida angående IP 2s avhopp. 

Slutligen säger IP 2 att utbildnigen bör ses över ordentligt samt att lärarna bör lyssna mer 

på det studenterna har att säga. Det allmänna utbildningsområdet kräver en stor översikt 

då det är flummigt och ej konkret. 

6.3.3 Intervjuperson 3

IP 3 tyckte att lärarutbildning var flummig och uppbyggnaden av programmet var mindre 

bra. IP 3 var nöjd med sin VFU, dock tyckte han att VFU-uppgifterna inte alltid passade 

in på de skolorna som IP 3 besökte. Det kunde t.ex. röra sig om uppgifter utformade till 

årskurs 1-7 under en VFU period där IP 3 besökte ett gymnasium. Utbildningen innehöll 

inte riktiga lärare, bara forskare, enligt IP 3. Lärarna inom AUO hade ingen erfarenhet av 

att lära ut tyckte IP 3. Dock var det mycket bättre inom ämnesinriktningarna där IP 3 

kände att lärarna var erfarna av att lära ut. IP 3 tyckte att han fick ett stöd ifrån sin familj 

som gärna ville att han skulle fortsätta med sin utbildning. Han beskriver också att hans 

vänner kände av ungefär samma saker gällande utbildningen. IP 3 kände inget stöd ifrån 

lärare eller annan personal vid universitetet. Innan IP 3 lämnade utbildningen besökte han 

studievägledningen,  dock  tycker  han  att  han  inte  fick  någon  hjälp  därifrån.  IP  3 

övervägde att lämna utbildningen i två år innan han fattade beslutet att hoppa av. Det 

fanns ingen uppföljning och administrationen gav ingen direkt reaktion på IP 3s beslut 

när han personligen meddelade detta. För att förbättra utbildningen anser IP 3 att det bör 

anställas  riktiga  lärare  till  utbildningen.  Kontakten  med  studenterna  bör  bli  bättre. 

Handledarna vid VFUn ska vara erfarna med att ta emot lärarkandidater. Dessutom anser 

IP 3 att universitetets kontakt med VFU-skolor bör förbättras. 
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6.3.4 Sammanställning av intervjuer

Utifrån dessa intervjuer kan vi se att intervjupersonerna visar ett starkt missnöje gentemot 

lärarutbildningens utformning samt lärarna inom utbildningen. Gällande VFUn upplever 

samtliga intervjupersoner att uppgifterna till VFUn kan utformas på ett bättre sätt. IP 3 

menar  att  dessa  VFU-uppgifter  inte  är  anpassade  efter  vilka  skolor  lärarkandidaterna 

besöker.  IP 2 säger att VFUn är dåligt planerad och genomförd.

Intervjupersonerna ansåg att utbildningens innehåll var flummigt och saknade koppling 

till  verkligheten.  Samtliga  intervjupersoner  ansåg  att  lärarutbildningen  baseras  på  en 

teoretisk bas som inte återfinns i den verkliga skolan. Samtliga intervjupersoner beskriver 

även  det  allmänna  utbildningsområdet  som  flummig  och  att  teorin  som  lärs  ut  bör 

förändras. 

Lärarna inom utbildningen är oengagerade och verkar sakna den praktiska erfarenheten 

som efterfrågas  bland  blivande  lärare,  ansåg  samtliga  intervjupersoner.  IP  2  nämner 

också att vissa lärare är varken förtjusta i att ta åt sig nya tankar och idéer eller att lyssna 

på sina studenter. IP 3 menar att lärarna inom ämnesstudierna är mer engagerade och 

motiverande i sin yrkesutövning. 

6.4 Kvalitetsarbete

6.4.1 Kvalitetsarbetet vid Vxu

I  planen för kvalitetssystemet  beskrivs  hur kvalitetsarbetet  vid Växjö Universitet  ska 

fungera  och  organiseras.  Vid  Växjö  Universitet  finns  ett  antal  krav  på  det  egna 

kvalitetsarbetet, det ska vara transparent och väldokumenterat. Dessutom ska det syfta till 

att  förenkla  och  effektivisera  rutiner.  Kvalitetsarbetet  ska  vara  systematiskt  och  väl 

förankrat  i  hela  verksamheten.  Kvalitetsarbetet  ska  ha  som  syfte  att  utveckla 

verksamheten samt svara mot externa krav.35

35 Växjö Universitets kvalitetssystem, Dnr: 784/2006-17: 7
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Det yttersta  ansvaret  för kvalitetsarbetet  har  rektor medan ett  kvalitetsråd  agerar med 

rådgivande funktion till  rektorn. Detta råd är inrättat  med representanter från samtliga 

fakulteter samt studentrepresentanter. Dessa ska träffas minst en gång per termin och har 

som  uppgifter  att  följa  upp  och  utveckla  kvalitetssystemet.  Dessutom  ska  rådet 

överblicka behovet av utredningar, utvärderingar och analyser vid universitet och vara 

samordnare  och  beställare  av  dessa  samt  följa  kvalitetsfrågorna  nationellt  och 

internationellt. 36

6.4.2 Högskolelagen om kvalitet

I  högskolelagen  skrivs  det  att  högskolornas  verksamheter  skall  nyttja  sina  resurser 

effektivt  för  att  säkerställa  en  hög  kvalitet  för  utbildningen,  forskningen  samt 

utvecklingsarbetet.  Dessutom  framläggs  det  att  kvalitetsarbetet  är  en  gemensam 

angelägenhet för både personal och studenter vid högskolorna samt att högskolorna skall 

verka för att studenterna deltar aktivt i utvecklingsarbetet.37

6.4.3 Självvärderingen

Den  självvärdering  som  gjorts  vid  lärarutbildningen  tar  upp  de  rekommendationer 

Högskoleverkets  utvärdering  gav  landets  olika  lärosäten.  Dessutom  redovisas  det  i 

självvärderingen vilka åtgärder som gjorts på lärarutbildningen utifrån Högskoleverkets 

rekommendationer.  I  rekommendationerna  får  det  allmänna  utbildningsområdet, 

organisationen  av  den  verksamhetsförlagda  utbildningen,  bemötandet  av  studenter, 

kvaliten på lärare samt organisationen utrymme.38

Självvärderingen tar också upp hur arbetet ska ske för att ge lärarstudenterna möjligheten 

till ett samtal med studievägledarna. Det nämns att tillfälle ges att utreda  orsaken bakom 

studieavbrott för att utvärdera studentens tid vid utbildningen i syfte att förbättra och ge 

studenten ett snyggt avslut på sin utbildning.39 

36 Växjö Universitets kvalitetssystem, Dnr: 784/2006-17: 7-8
37 Högskolelagen, Lag 2000:260
38 Självvärdering av Lärarutbildningen vid Växjö universitet, 2007: 2-7
39 Ibid. 25
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Som starka sidor hos lärarutbildningen tas miljömässiga förutsättningar upp i form av att 

det  råder  ett  positivt  klimat  vid  Växjö  universitet  som  organisation  och  geografiskt 

område.  Kommunernas  engagemang  och  deltagande  i  lärarutbildningen  samt 

utbildningen av VFU-handledare ges utrymme. Lärarutbildningen beskrivs som att den 

ger  både  bredd  och  djup  i  studenternas  utbildning.  Dessutom  lyfts  den  etablerade 

utbildningsvetenskapliga forskningen och distansutbildningen fram som starka sidor vid 

lärarutbildningen.40

De svaga sidorna vid lärarutbildningen begränsas till en avsaknad av fler forskarutbildade 

lärare  i  syfte  att  stärka  forskningsankytningen,  samt  en  ökning  vid  rekrytering  av 

studenter till vissa utbildningar efterfrågas. Dessutom önskas en ökad internationalisering 

vid utbildningen med fler internationella utbyten.  Framtida angelägna ärenden tar upp 

dessa svaga sidor vid utbildningen som möjligheter till förbättring, dessutom skrivs att 

utbildningens starka sidor bör konsolideras och förbättras. Därutöver beaktas möjligheter 

till  en utveckling av forskning samt samarbete med olika parter såsom kommuner och 

skolverksamheter.41

40 Självvärdering av Lärarutbildningen vid Växjö universitet, 2007: 27
41 Ibid. 28
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7 Diskussion

Av de tillfrågade i vår enkätundersökning ansåg 11% att lärarutbildningen hade för höga 

krav,  dessutom ansåg 11% att  lärarutbildningen hade för låga krav. Den oroväckande 

gruppen är den som anser att kraven är för låga i utbildningen då dessa inte blir utmanade 

inför sin framtida yrkesverksamhet. 

Studenterna är generellt sett nöjda med ämnesinriktningarnas koppling till den framtida 

yrkesverksamheten.  Dock finns  det  brister  inom det  allmänna utbildningsområdet  där 

38% av respondenterna  i  enkätundersökningen direkt  säger  att  de har  svårt  att  se  en 

koppling till  den framtida yrkesverksamheten inom kurserna. Även intervjupersonerna 

ställde sig starkt kritiska till det allmänna utbildningsområdet som de såg som flummigt 

och dåligt  strukturerat.  Om vi utgår ifrån läraryrkets  professionalisering går det att se 

brister i hur den explicita kunskapen för professionen förmedlas. 

Med perspektiv på kvalitetstriangeln kan vi se en dissonans mellan triangelns hörn och 

delar av lärarutbildningen. Det allmänna utbildningsområdet har i synnerhet förlorat sitt 

grepp i förhållande till marknadsperspektivet i triangeln. Studenterna som brukare ingår i 

detta  marknadsperspektiv.  När  dessa  studenter  ej  kan  skönja  en  koppling  mellan  det 

allmänna  utbildningsområdets  teoretiska  grund och  den  praktiska  verkligheten  skapas 

allvarliga  problem.  Detta  kan  kopplas  till  att  38%  av  respondenterna  ifrån  vår 

enkätundersökning  har  svårt  att  finna  kopplingar  mellan  sin  framtida  yrkesroll  och 

kursinnehållet i det allmänna utbildningsområdet. Detta indikerar också att arbetsgivarna 

redan har svårigheter att kommunicera sina behov till den akademiska världen. 

41%  av  respondenterna  i  enkätundersökningen  var  även  missnöjda  med  den 

verksamhetsförlagda  utbildningens  struktur  och  upplägg.  Detta  kan  kopplas  till  våra 

intervjupersoners upplevelser av VFUn. Där upplevde intervjupersonerna att uppgifterna 

som gavs i  samband med VFU var svagt kopplade till  VFU-platsen och studenternas 

framtida  yrkesroll.  Arbetet  med  dessa  VFU-uppgifter  skapar  en  konkurrens  mellan 

studenternas tid att bedriva undervisning och tvånget studenterna har att reflektera kring 
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frågor som ses som irrelevanta. Som en följd av denna konkurrens går det att tänka sig att 

studenterna får sämre möjligheter att tillskansa sig nödvändig implicit kunskap. Eftersom 

det är nästintill omöjligt att mäta implicit kunskap är det även svårt att se ifall det skapas 

ett  problem  i  studenternas  möjligheter  att  tillskansa  sig  denna  kunskap.  Då  VFU-

uppgifterna  inte  nödvändigtvis  förhindrar  tillskansandet  av  implicit  kunskap anses  de 

fortfarande sakna koppling till  den praktiska vardagen för lärare och kan ersättas med 

andra tänkbara uppgifter som inte förhindrar det dagliga arbetet vid en VFU-plats. 

Intervjupersonernas erfarenheter visar att det i praktiken inte finns en uppföljning vid de 

tillfällen då studenterna lämnar lärarutbildningen. Enbart en av intervjupersonerna har för 

sig att  han blev kontaktad via telefon. Utifrån den dokumentation vi har kunnat finna 

gällande  studieavbrott  finns  enbart  ett  kortare  stycke  i  självvärderingen  för 

lärarutbildningen.  Policyn som finns berör endast  att  det åligger på studenternas egna 

initiativ  att  kontakta  studievägledning  för  att  diskutera  igenom  orsakerna  till 

studieavbrottet.  Vi  har  inte  kunnat  finna  några  andra  generella  policydokument  för 

studieavbrott  vid Växjö universitet.  Det  finns  alltså  en avsaknad av uppföljning ifrån 

universitetets sida med syfte att förbättra kurskvaliten. 

Anledningarna vi har hittat som påverkar att studenter blir missnöjda med utbildningen 

och  i  högre  utsträckning  funderar  på  att  lämna  denna  är  att  dessa  i  högre  grad  är 

missnöjda med VFUns struktur och innehåll. De har mindre stöd ifrån sin omgivning när 

det  gäller  sina  studier.  De  studerar  i  högre  utsträckning  fler  timmar.  De  är  i  högre 

utsträckning missnöjda med kraven på utbildningen. De är mindre säkra på sitt yrkesval. 

De har svårare att finna en koppling mellan det allmänna utbildningsområdet och den 

framtida yrkesverksamheten. Utbildningen möter i mindre grad deras förväntningar. De 

tycker i större utsträckning att utbildningen är för lång. Bland dessa faktorer finns det 

problem som universitetet kan påverka och andra som är studentens eget problem och 

därmed utanför universitetets  ansvar.  Universitetet  har som exempel  svårt  att  påverka 

huruvida  studenterna  får  stöd  ifrån  familj  och  vänner,  eller  om studenten  känner  en 

säkerhet i sitt  yrkesval. Andra faktorer som utbildningens krav och VFUns struktur är 

sådana som kan ses över och förbättras för att därigenom förbättra för lärarstudenterna. 
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Anledningar  till  detta  missnöje  kan  ses  utifrån  de  olika  studentkulturer  som  råder. 

Lärarutbildningen  upplevs  som en  yrkesutbildning  med  en  efterfrågan  på en  stor  del 

praktiska övningar. Det kan också antas att en stor del av de som söker till detta program 

är yrkesinriktade studenter. Dock är en stor del av utbildningen formad så att den gynnar 

den mer akademiska studentstilen vilket kan medföra att många lärarstudenter finner det 

svårt  att  se  kopplingen  mellan  forskningsfält  och  den  praktiska  utbildningen  som de 

efterfrågar. Det är svårt att skönja en kollegial studentkultur vid Växjös lärarutbildning då 

utbildningen är uppstrukturerad på ett sådant sätt att studenterna inte ingår i en fast grupp 

under en längre period. Detta kan även kopplas till att vissa studenter känner en avsaknad 

av stöd ifrån sin omgivning då de ständigt byter studiekamrater och därmed aldrig har en 

fast punkt i tillvaron. 

Enligt intervjupersonerna kan vi även finna en del innehållsmässiga problem inom det 

allmänna utbildningsområdet genom att kurserna upplevdes som flummiga. En av våra 

intervjupersoner  säger  även  att  studenter  inte  togs  på  allvar  när  de  gav  förslag  på 

förbättringar av det allmänna utbildningsområdet trots att universitetet skall verka för att 

studenterna aktivt deltar i utvecklingsarbetet. 
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7.1 Slutdiskussion

Lärarutbildningen har som många andra program starkare och svagare sidor. Det finns 

väl fungerande ämnesinriktningar som är omtyckta av studenterna. Möjligheten att skaffa 

sig praktiska erfarenheter  ifrån skolor under  utbildningstiden är  en väldigt  bra del  av 

lärarutbildningen.  Sedan  finns  även  svagare  sidor  såsom  pedagogiken,  den 

verksamhetsförlagda utbildningens struktur, långsamma förändringar inom programmet, 

och de begränsade möjligheterna för studenterna att påverka sin utbildning.

VFUn skulle  med  förhållandevis  enkla  medel  kunna förbättras.  Genom skapandet  av 

VFU-uppgifter  som studenterna upplever som relevanta och kopplade till  sin framtida 

yrkesroll skulle en större förbättring ske förhållandevis snabbt. Tänkbara VFU-uppgifter 

kan innefatta skrivandet av loggböcker. Detta skulle ge både möjlighet att reflektera över 

händelser  och situationer  som lärarstudenterna stöter  på naturligt  under sin vardag på 

VFU-platsen.  Samtidigt  får  studenterna  en  kontinuerlig  uppgift  att  genomföra  och 

redovisa som dessutom har en stark koppling till den framtida yrkesrollen. Då det även 

efterfrågas längre VFU-perioder går det att tänka sig att slå ihop flera kortare perioder till 

ett färre antal längre perioder. 

Innehållet  i  det  allmänna  utbildningsområdet  upplevs  som  flummigt  och  för  många 

studenter saknas en koppling till den framtida yrkesrollen. Det är svårt att se utifrån detta 

ifall lärarutbildningens syfte är att vara en yrkesutbildning eller en teoretisk utbildning. 

AUO  är  också  spretigt  när  alla  olika  former  av  framtida  lärare  ska  ges  samma 

pedagogiska bas när de läser för väldigt skilda åldersinriktningar. En förbättring av det 

allmänna utbildningsområdet kräver en större omorganisering både strukturmässigt och 

innehållsmässigt.  Ett  förslag  på  en  innehållsmässig  förbättring  kan  vara  att  ge 

pedagogiken i AUO en mer praktisk inriktning. Strukturmässigt finns det utrymme för att 

skilja de olika åldersinriktningarna åt och därmed ge möjlighet för mer riktad pedagogisk 

förståelse och metodik.
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Kvalitetsarbetet vid lärarutbildningen och Växjö universitet i stort lider av att studenters 

erfarenheter inte tas tillvara på. Det görs kursvärderingar i form av en standardenkät som 

delas ut vid genomförd kurs men exempelvis Nilsson skriver att resultaten från tidigare 

standardenkäter sällan visas för studenter och därmed sker ingen återkoppling till  vad 

som gjorts för att förbättra kursinnehåll. Då det inte finns en policy för studenter som 

lämnar  utbildningen  uppstår  även  en  risk  att  de  större  problemen  som  finns  inom 

kurserna inte uppmärksammas. Förslag till förbättringar av kvalitetsarbetet kan vara att 

inleda nya kurser med en redogörelse av den gamla kursvärderingen och genom kursens 

gång  skapa  en  mer  fortlöpande  utvärdering.  Genom  att  integrera  studenter  mer  i 

kvalitetsarbetet  skapas en tydligare dialog mellan universitet  och de studerande. Detta 

medför  även  att  problem som uppstår  under  kursers  gång  kan  uppmärksammas  och 

åtgärdas  snabbare.  Studenter  får  härigenom en snabbare respons och kan också se att 

åtgärder vidtas. 

7.2 Framtida forskning

När vi inledde arbetet med denna uppsats såg vi att det fanns en avsaknad av forskning 

inom flera  områden  som hade  underlättat  vårt  arbete.  Vi  såg  en  tydlig  avsaknad  av 

forskning angående studentinflytande, avhoppstendenser, genusarbete vid högskola och 

universitet samt kvalitets- och förbättringsarbete vid högskola och universitet. 

Det finns ämnen vi inte kunde behandla i detta uppsatsarbetet, dock vore det intressant 

om dessa tas upp i framtida forskning, då det endast finns en väldigt begränsad mängd 

forskning på området.  Det saknas jämförande forskning kring avhoppstendenser bland 

blivande lärare till  grundskolans senare år och gymnasiet.  Vi skulle även vilja se mer 

forskning  för  att  undersöka  starka  och  svaga  sidor  vid  lärarutbildningen  på  olika 

lärosäten. Dessutom behövs det mer forskning om undervisningsmetoder som används 

inom de olika institutionerna vid högskola och universitet.
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Bilaga 1

Intervjuguide

Namn

Vad gjorde du innan du började läsa?

Hur länge läste du?

Vad var den huvudsakliga anledningen till att du hoppade av?
− Tidskrävande
− Utbildningens innehåll.
− Utbildningens struktur.
− Utbildningens nivå.
− Ändrad familjesituation.
− Ekonomi
−

Vad tyckte du om din VFU? 
− Struktur
− Genomförande
− Handledare

Vad tyckte du om dina lärare på lärarutbildningen?
− Kompetens
− Engagemang

Fick du stöd i din omgivning under din utbildningstid?
− Familj
− Vänner
− Lärare

Gick du till studievägledarna och pratade om din utbildning innan avhoppet?
− Hjälp därifrån?

Hur lång tid tog det mellan att du funderade på att hoppa av tills det faktiska avhoppet 
skedde?

Fanns det någon form av uppföljning efter att du hoppat av?
− Studievägledarna
− Universitetet
− Lärarna

Har du övervägt att fortsätta utbildningen?
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Bilaga 2

Enkät gällande Lärarutbildningens kvalitet.

1. Vilket år är du född?

______________________________________

2. Är du man eller kvinna?
c Man.      c Kvinna.

3. Har du varit yrkesverksam innan studierna?
c Heltidsarbete.
c Deltidsarbete.
c Endast sommarjobb eller dylikt. 
c Nej. 

4. Har du tidigare läst en utbildning inom högskola eller universitet?
c Ja, basår.
c Ja, annan utbildning.
c Ja, enskilda kurser.
c Nej.

5. Hur många timmar i veckan måste du studera för dina kurser?
c 0-10
c 11-20
c 21-30
c 31-40
c 41-50

6. Vad anser du om mängden tid du lägger ner på dina studier?
c För mycket
c Lagom
c För lite

7A. Ägnar du dig åt någon annan tidskrävande aktivitet vid sidan av dina studier? 
c Ja.    c Nej.

7B. Om ja, vilken är den huvudsakliga aktiviteten?

______________________________________
8. Tycker du att andra personer i din omgivning (såsom familj och vänner) har gett dig tillräckligt med stöd 
i din utbildning?
c Ja.
c Nej.
c Vet ej.
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9. Vilken åldersinriktning läser du för?
c Förskola.
c Tidigare åren.
c Senare åren.
c Gymnasiet.

10. Hur många terminer har du studerat vid Lärarutbildningen?

______________________________________

11. Hur tycker du kraven vid lärarutbildningen är?
c För höga
c Lagom
c För låga

12. Anser du att utbildningen är för lång?
c Ja.
c Den är lagom.
c Nej.

13A. Uppfyller utbildningen dina förväntningar?
c Ja.      c Nej.

13B. Om nej, varför?

______________________________________

______________________________________

14. Känner du dig säker på ditt yrkesval?
c Ja.
c Nej.
c Vet ej.

15. Hur tror du arbetsmarknaden ser ut när du har studerat klart? Placera ett kryss på skalan 1 till 5, där 5 är  
utmärkta förutsättningar för jobb och 1 är mycket dåliga förutsättningar för jobb.

1. c c c c c 5.
c Vet ej.

16. Anser du att din privata ekonomi är ett problem under din utbildningstid?
c Ja.
c Nej.
c Ibland.
c Vet ej.
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17. Tycker du att den studentlitteratur du läser har en koppling till din framtida yrkesverksamhet?
c Ja.
c Nej.
c Vet ej.

18A. Tycker  du att  kurserna  du läst  inom din  ämnesinriktning har  en god  koppling till  din  framtida 
yrkesverksamhet?
c Ja.
c Nej.
c Vet ej.

18B. Tycker du att kurserna du läst inom din allmänpedagogiska inriktning har en god koppling till din 
framtida yrkesverksamhet.
c Ja.
c Nej.
c Vet ej.

19A. Har du fått den hjälp du behöver (svar på frågor etc) under din utbildningstid ifrån instutitionerna och 
övriga universitetet? Placera ett kryss på skalan 1 till 5, där 5 är utmärkt hjälp och 1 är ingen hjälp.

1. c c c c c 5.
 

19B. Har du fått den hjälp du behöver (svar på frågor etc) under din utbildningstid ifrån dina lärare vid 
lärarutbildningen? Placera ett kryss på skalan 1 till 5, där 5 är utmärkt hjälp och 1 är ingen hjälp.

1. c c c c c 5.

20. Tror du att en majoritet av dina högskolelärare själva har en lärarbakgrund?
c Ja.   c Nej.

21. Har du upplevt dina lärare som engagerade i ditt lärande? Placera ett kryss på skalan 1 till 5, där 5 är 
mycket engagerade och 1 är oengagerade.

1. c c c c c 5.

22. Vad anser du om mängden Verksamhetsförlagd Utbildning (VFU) som finns inom lärarutbildningen?
c För mycket
c Lagom
c För lite

23. Anser du att din/-a handledare under VFUn har gjort ett bra jobb?
c Ja.
c Nej.
c Vet ej.

24. Är du nöjd med VFUns upplägg och genomförande?
c Ja.
c Nej.
c Vet ej.
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25A. Har du på allvar övervägt att hoppa av din utbildning?
c Ja.     c Nej.

25B. Om ja, vilken av nedanstående anledningar är den primära orsaken bakom dina funderingar?
c För höga/låga krav på utbildningen.
c Utbildningen är för lång.
c Utbildningen uppfyller ej förväntningarna.
c Osäker på yrkesvalet.
c Ekonomiska skäl.
c Förändrad familjesituation.
c Annat.________________________

26. Känner du någon som har hoppat av lärarutbildningen?
c Ja, 1-2 personer.
c Ja, 3-4 personer.
c Ja, fler än 4 personer.
c Nej.
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