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Förord 
 
Det är kanske först i efterhand, när rapporten och arbetet därmed färdigställts, som 
tacksamheten mot alla engagerade människor växer sig som störst. Det är först då man förstår 
att rapporten inte alls blivit vad den slutligen blev utan alla hjälpsamma människor. 
 
Ett stort tack till alla studenter som har tagit sig tid till att fylla i enkäten och gjort resultatet 
möjligt – utan Er hjälp ingen rapport. Tack också till samtliga basgruppsledare som 
underlättat mitt arbete i samband med enkätutdelningen. 
 
Studien har krävt en hel del personliga kontakter och en del av dessa har jag träffat mer 
frekvent än andra tack vare sina olika roller. Jag vill rikta ett stort tack till utbildningsledare 
Lennart Axelsson, kursansvariga Gerd Ouchterlony och Barbro Tyrberg, för både viktiga 
synpunkter och administrativt stöd. 
 
Tack också till alla övriga, lärare och resterande som på ett eller annat sätt varit delaktiga i 
mitt arbete, av Er ingen nämnd och ingen glömd. 
 
Slutligen; ett stort tack till min handledare Eva Fasth, för viktiga synpunkter och för ett gott 
stöd under arbetets gång. 
 
Växjö, mars 2005 
 
 
Daniel Larsson 
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Sammanfattning 
 
Rapporten är en del av projektet Hållbar rekrytering och studien syftar till att klarlägga 
studenters upplevelse av sin första termin vid ett antal olika programutbildningar och 
därigenom presentera möjliga stöd- och uppföljningsinsatser. Föreliggande rapport utgörs av 
studenter på lärarutbildningsprogrammet vid Växjö universitet. 
 
Syftet är att ge en bild av hur studenten upplever sin första termin med avseende på 
introduktion, mottagande och informationsflöde för att klargöra vilka eventuella åtgärder som 
bör vidtas för att studentens möjligheter att trivas och fullfölja sina studier ska öka. 
 
Resultatet har nåtts med hjälp av kvantitativ metod, där enkätutdelning till studenterna 
genomförts i samband med föreläsnings- och utvärderingstillfällen. Den statistiska 
bearbetningen har gjorts i SPSS.  
 
I rapporten konstateras att en klar majoritet av studenterna vid lärarutbildningen utgörs av 
kvinnor och att de flesta inte har någon akademisk erfarenhet sedan tidigare, d v s före sina 
programstudier på lärarutbildningen. Den övervägande delen lägger ner över 20 timmar i 
veckan på sina programstudier och missar i princip inte ett föreläsningstillfälle. 
 
Huvudparten av studenterna visar sig överlag vara nöjda med informationsflödet, men i 
rapporten kan också konstateras att det tillika finns brister i just informationsarbetet. Att det 
finns brister är inte alltid synonymt med att informationen är för ringa, utan bör snarare ses 
som en produkt av ett inte alltid lika tydligt budskap. 
 
Studenterna är nöjda med mottagandet på utbildningen, men när det gäller vissa delar av 
utbildningsinnehållet är omdömena inte alltid lika positiva. Det gäller framförallt två av 
höstens tre delkurser. Varannan student menar dessutom att arbetsbelastningen inte motsvarar 
den förväntade. 
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1. INLEDNING 
 
Denna rapport är en del (2) av projektet Hållbar rekrytering som, i samarbete med 
Planeringsenheten, bedrivs inom Institutionen för Samhällsvetenskap vid Växjö universitet. 
Delprojektet innefattar möjliga stöd och uppföljningsinsatser för nybörjare vid Växjö 
universitet, vars intention är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för studenterna att 
fullfölja sina studier. De nybörjarstudenter studien vänder sig till är studenter på 
Lärarutbildningen och Ingenjörshögskolan (IHV) vid Växjö universitet. I denna del 
presenteras resultatet för lärarutbildningen. 
 
Den nya lärarutbildningen startade 2001 och är således inne på fjärde året. Under dessa år har 
utvärderingar i olika avseenden gjorts, såväl centralt (Högskoleverket) som ute på de olika 
lärosätena i landet. Av de samtal jag fört med företrädare för olika lärarutbildningar i landet 
kan konstateras att delar av utbildningen kritiserats, inte minst av studenterna.1
 
Kritiken har bl a gällt den inledande terminen vid lärarutbildningen, där studenterna ibland 
haft svårt att se någon röd tråd i uppläggningen av utbildningen och mot bakgrund av detta 
faktum fick jag hösten 2004 i uppdrag att utvärdera just den inledande terminen på 
lärarutbildningsprogrammet vid Växjö universitetet. Rapporten besvarar frågor som rör 
lärarstudentens upplevelse av introduktion, mottagande och informationsflöde. 
 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att ge en bild av studenternas olika upplevelser av sin första termin 
på respektive utbildningsprogram med avseende på introduktion, mottagande och 
informationsflöde för att klargöra vilka stöd- och uppföljningsinsatser som bör vidtas för att 
studentens möjligheter att fullfölja sina studier ska öka. Därmed är också avsikten att studien 
ska tjäna som underlag i arbetet att introducera framtida lärarstudenter i Växjö på ett sätt som 
såväl ska stimulera och sporra studenterna som ge lärarutbildningen vid Växjö universitet 
ytterligare slagkraft. 
 
 
1.2 Metod 
 
Studien har genomförts med en enkätundersökning och enkäterna delades ut i mitten av 
januari 2005 då studenterna just var i färd med att avsluta sin första termin och samtidigt var 
tillräckligt nya för att ha olika intryck under gångna termin i färskt minne. Enkäterna delades 
ut i lektionssalarna där de också fylldes i och samlades in och omfattade sex olika teman med 
26 olika frågor och påståenden som studenten fick ta ställning till.2
 
Antalet registrerade studenter på lärarutbildningsprogrammet var i december månad 2004 
strax under 320 st.3 Av dessa har enkäten nått 298 studenter vid lärarutbildningsprogrammets 
första termin. 287 st har besvarat enkäten, vilket gör att svarsfrekvensen är 96 procent. De 287 
svarande utgör ca 90 procent av antalet registrerade studenter vid lärarutbildningsprogrammet. 
Det interna bortfallet är lågt, med några undantag ligger det aldrig över tre procent.  

                                                 
1 Material och samtal med Malmö högskola (Mah), Högskolan i Kalmar (HiK) och Växjö universitet (Vxu) 
2 Se bilaga 1 
3 Någon exakt siffra meddelades aldrig 
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1.3 Begreppsförklaringar 
 
Studenter vid lärarutbildningsprogrammets första termin benämns ibland lärarstudenter. I 
min rapport avses således inte studenter som läser enskilda kurser och/eller på distans, utan 
med lärarstudenter menas just de som läste sin första termin ht 2004 på det reguljära 
lärarutbildningsprogrammet vid Växjö universitet. 
 
I samband med diagrampresentationer förekommer ofta förkortningen iu, vilket är detsamma 
som ingen uppgift. Med detta menas således att svaret i ett eller flera fall uteblivit (internt 
bortfall). 
 
I anknytning till diagrampresentationer förekommer ibland även åldersindelningar, vilka tar 
sig följande uttryck; mindre än eller lika med (<) 24 år = födda 1980 eller senare, 25–29 år = 
1975–1979, 30–34 år = 1970–1974, 35–39 år = 1965–1969, 40–44 år = 1960–1964, mer än 
eller lika med (>) 45 år = födda 1959 eller tidigare. 
 
 
1.4 Studiens fortsatta disposition 
 
Dispositionen för denna studie fortsätter med tematisk redovisning av resultat och kommentar 
(2) och därefter några avslutande reflektioner med åtgärdsförslag (3). 
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2. RESULTATREDOVISNING OCH KOMMENTARER 
 
Resultatet redovisas tematiskt och i samma ordning som frågorna är ställda.4 Populationen i 
studien utgörs av studenter på lärarutbildningsprogrammets första termin, d v s de som 
började sina studier under sensommaren och hösten 2004. Studien omfattar inte de studenter 
som fram till december 2004 valt att hoppa av sin utbildning, utan endast de som fortfarande 
var registrerade i december 2004.  
 
 
2.1 Bakgrund 
 
2.1.1 Kön och åldersstruktur 
 
I likhet med vad tidigare studier visat är lärarutbildningen vid Växjö universitet, liksom 
generellt i landet, starkt kvinnodominerad.5 Av de 287 svarande i min studie utgörs drygt två 
tredjedelar (201 st) av kvinnor. Jämfört med höstterminen 2003 och 2001 har dock andelen 
manliga lärarutbildningsprogramsstudenter ökat med omkring fem procentenheter.  
 
Diagram 1 Andel kvinnliga och manliga studenter vid lärarutbildningen 
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Ht 2001 var 75 procent av studenterna vid lärarutbildningsprogrammet kvinnor, ht 2003 
utgjorde de 74 procent av det totala antalet och ht 2004 uppgick de alltså till 70 procent. 
Nationellt sett befanns andelen kvinnliga lärarstudenter under ht 2003 och vt 2004 vara drygt 
76 procent,6 vilket också pekar på att andelen skiljer sig något bland förstaterminsstudenterna 
på lärarutbildningen vid Växjö universitet. Andelen kvinnliga studenter på 
lärarutbildningsprogrammet är dock något fler än genomsnittet totalt vid Växjö universitet 
som 2003 uppgick till ungefär 65 procent.7
 

                                                 
4 Se bilaga 1 
5 Kratz & Svensson 2004, Blom 2002 
6 HSV (yrkesexamensprogram) http://nu-prod.hsv.se/NUController?event=JAMYRK_URVAL (2005-01-25) 
7 Jfr Eriksson & Olofsson 2004 

http://nu-prod.hsv.se/NUController?event=JAMYRK_URVAL
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Diagram 2 Åldersstruktur lärarutbildningsprogrammet (n = 287) 

0

50

100

150

200

250

Antal

< 24
år

25-29
år

30-34
år

> 35
år

207 st
42 st
16 st
19 st
3 st iu

 
Åldersstrukturen upp t o m 24 år är i stort sett densamma som ht 2003.8 72 procent av 
lärarstudenterna är 24 år eller yngre, men därefter visar min studie att nära 15 procent av 
lärarstudenterna ht 2004 är mellan 25–29 år gamla medan motsvarande andel från ht 2003 
endast var nio procent.  
 
Kategorin studenter 30–34 år är i det närmaste oförändrad (ca sex procent), men därefter 
skiljer det sig åter. Antalet lärarstudenter som är 35 år eller äldre har halverats sedan 
föregående hösttermin. Ht 2004 befanns endast knappt sju procent vara 35 år eller äldre, 
vilket vid en jämförelse inte ens är hälften av antalet inom samma kategori ht 2003, då denna 
grupp utgjorde 15 procent av det totala antalet lärarstudenter på det reguljära programmet.9
 
 
2.1.2 Civilstånd och boende 
 
Nära hälften – 46 procent – av lärarstudenterna har uppgivit att de är ensamstående, vilket kan 
ses i ljuset av föregående års andel på 47 procent. Ungefär 41 procent uppger att de lever som 
gifta eller sambo.  
 
När det gäller frågan om hemmavarande barn i hushållet är likheterna också slående. Av 
lärarstudenterna ht 2003 uppgav ungefär 21 procent att det fanns hemmavarande barn i 
hushållet.10 Motsvarande andel ht 2004 är 20 procent. Drygt 40 procent av respondenterna 
med annan hemvist än Växjö stad har hemmavarande barn i hushållet. Av totalt 57 st 
barnhushåll återfinns 37 st utanför Växjö stad, vilket medför att en klar majoritet av 
barnhushållen således kommer från omkringliggande orter. 
 

                                                 
8 Kratz & Svensson 2004 
9 Ibid 
10 Ibid 
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Diagram 3 Hemvist för studenter på lärarutbildningsprogrammet ht –04 (n = 287) 
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38 procent av lärarstudenterna bor på Campus och tillsammans med övriga studenter i Växjö 
stad utgör de två tredjedelar av det totala antalet svarande.  
 
Nära 90 procent av de lärarstudenter som är boende på Campus är födda 1980 eller senare. 
Centrum/Väster, Öster och Hovshaga är de stadsdelar i Växjö stad utanför Campus som bebos 
av flest lärarstudenter. Ca 13 procent av lärarstudenterna bor på annan ort i landet, alltså 
utanför Kronobergs län och majoriteten av dessa är boende i de södra delarna av Jönköpings 
län. 
 
 
2.2 Tidigare utbildning och tidsanvändning 
 
2.2.1 Tidigare studier 
 
Drygt 60 procent av lärarstudenterna saknar tidigare erfarenhet av högskole- eller 
universitetsstudier11 och ungefär 13 procent kommer direkt från gymnasiet. Enligt rapport 
från Högskoleverket 2004 är antalet nybörjarstudenter på lärarutbildningen omkring 75 
procent i genomsnitt i landet.12 Av totalt 287 svarande har 108 st studerat vid 
högskola/universitet tidigare. 47 st (drygt 16 procent) har enbart erfarenhet från Växjö 
universitet och ett nästan lika stort antal (46 st) har enbart erfarenhet från andra akademiska 
lärosäten. 15 st (fem procent) har erfarenhet av akademiska studier i såväl Växjö som andra 
orter, nationellt och internationellt.  
 
Mest anmärkningsvärt torde var att andelen studenter med tidigare erfarenhet från 
högskola/universitet ökat med nästan åtta procentenheter sedan ht 2003 då motsvarande andel 
var 30 procent.13

 

                                                 
11 Jfr Eriksson & Olofsson 2004 
12 Högskoleverket 2004, Lärarstudenternas val av inriktning 
13 Kratz & Svensson 2004 
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Diagram 4 Lärarstudenternas gymnasiala bakgrund (n = 287) 
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Nästan hälften av lärarstudenterna kommer från den samhällsvetenskapliga 
gymnasieutbildningen.14 Näst efter kommer den naturvetenskapliga gymnasieutbildningen15 
med 15 procent och därefter barn- och fritidsutbildning med sju procent. I cirkeldiagrammet 
ovan åskådliggörs enbart fördelningen av de sex gymnasieutbildningar som har störst 
representation bland lärarstudenterna. I kategorin ”Övriga” utmärker sig framförallt studenter 
med gymnasiebakgrund inom hotell- och restaurang, media- och kommunikationsvetenskap 
samt utbildningar inom humaniora. 
 
 
2.2.2 Andel förstahandsval 
 
Hela 91 procent av lärarstudenterna i studien har lärarutbildningsprogrammet som sitt 
förstahandsval16 och bl a har samtliga 19 studenter med gymnasiebakgrund inom barn- och 
fritid lärarutbildningsprogrammet överst på önskelistan. Tendensen är tydlig vad beträffar 
utbildningsval och åldersstruktur. Av de lärarstudenter som har sin utbildning som 
andrahandsalternativ eller sämre är det blott en procent som är 25 år eller äldre. 
 
 
2.2.3 Tidsanvändning 
 
Rapporten visar att genomsnittsstudenten spenderar mellan 21–30 timmar i snitt per vecka på 
sina lärarutbildningsstudier, vilket ungefär 35 procent av lärarstudenterna svarat.17 Ungefär 
lika stor andel lägger ner över 30 timmar per vecka. Ca 25 procent av respondenterna har 
angivit att de lägger ner 20 timmar eller mindre på sina studier i genomsnitt per vecka. 

                                                 
14 Hit räknas även ekonomi då det är en del av det samhällsvetenskapliga programmet 
15 Hit räknas även teknik då det är en del av det naturvetenskapliga programmet 
16 Jfr Eriksson & Olofsson 2004 
17 Ibid 
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Diagram 5 Kön och antal studietimmar i snitt per vecka (n = 201, n = 86) 
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Diagrammet ovan visar att det råder en tydlig distinktion mellan man och kvinna beträffande 
studietid. Av 201 kvinnor har i det närmaste 80 procent uppgivit att de lägger ner över 20 
timmar per vecka, medan motsvarande andel bland männen stannar vid ca 55 procent. Ännu 
tydligare blir skillnaden i intervallet över 30 timmar, nästan 43 procent av kvinnorna har 
svarat att de lägger ner minst 30 timmar i veckan på sina studier medan endast knappt 20 
procent av männen lägger ner jämförlig tid. 
 
Diagrammet ovan visar också att av männen är det fler som lägger ner 20 timmar eller mindre 
än de som lägger ner mellan 21–30 timmar. Det framgår också att det för de allra flesta inte 
handlar om heltidsstudier motsvarande 40 timmars arbetsvecka. Endast fem procent lägger 
ner över 40 timmar i veckan på sina lärarstudier. 
 
Sex procent av studenterna vid lärarutbildningen studerar andra kurser parallellt med sina 
programstudier och andelen är densamma för både män och kvinnor. Noterbart är att drygt 80 
procent av dem som studerar vid sidan om sin lärarutbildning faktiskt lägger ner 21 timmar i 
veckan eller mer på sina lärarstudier. Studien visar således att det inte finns något påvisbart 
samband mellan parallella studier och mindre tid för lärarstudier.18

 
Ungefär en tredjedel av lärarstudenterna har någon form av arbete bredvid sina studier på 
lärarutbildningsprogrammet. Av de 93 st som svarat att de arbetar parallellt med sina studier 
är det ungefär en sjättedel (16 st) som i snitt arbetar mer än tio timmar i veckan. Intressant att 
notera, liksom i fallet ovan med parallella studier, är att det inte går att påvisa något samband 
vad beträffar lågt antal studietimmar och arbete vid sidan av. Endast en fjärdedel av de 
arbetande studenterna har svarat att de lägger ner högst 20 timmar i veckan, en andel som 
tillika speglar genomsnittet. 
 

                                                 
18 Totalt har 71 procent svarat att de lägger ner 21 timmer i veckan eller mer på sina lärarstudier. Av dem som 
studerar parallellt med sin lärarutbildning är motsvarande andel drygt 80 procent. 
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Diagram 6 Arbetande/ickearbetande och antal studietimmar i snitt per vecka (n = 287) 
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Diagrammet ovan visar att arbetande studenter följer övriga studenters studiemönster ganska 
väl. De absolut flesta återfinns i intervallet 21–40 studietimmar, precis som är fallet med de 
icke-arbetande. Proportionellt sett är andelen som studerar mer än 40 timmar i veckan större 
bland de arbetande studenterna än de som inte arbetar. 
 
Proportionellt sett är det ungefär lika många män som kvinnor med arbete bredvid studierna. 
Av de studenter som inte har lärarutbildningen som sitt förstahandsval är andelen arbetande 
något fler än genomsnittet. Fyra av tio bland dessa studenter arbetar parallellt med sin 
utbildning medan motsvarande andel i genomsnitt är tre av tio. 
 
Diagram 7 Lärarstudenterna pålitliga föreläsningsbesökare (n = 287) 
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De allra flesta lärarstudenterna går på alla eller nästan alla föreläsningar. Nästan 84 procent 
anser föreläsningarna vara så pass väsentliga att de sällan eller aldrig missar ett tillfälle. 
Endast lite mer än tre procent besöker 70 procent eller färre av föreläsningarna och drygt 
hälften av dessa studenter arbetar vid sidan om sina studier. Lärarstudenterna är således 
pålitliga föreläsningsbesökare.  
 
Allra mest pålitliga är kvinnorna där i det närmaste 87 procent angivit att de besöker alla eller 
nästan alla (91–100 procent) föreläsningar. Motsvarande andel bland männen är ungefär 74 
procent. Av de studenter som är 30 år eller äldre besöker över 90 procent alla eller nästan alla 
föreläsningar och en klar majoritet av dessa studenter pendlar in till Växjö universitet från 
andra kommuner och orter i landet. 
 
Främsta orsaken till att en föreläsning missas är p g a sjukdom eller att studenten är hemma 
med vård av sjukt barn, vilket nästan 35 procent svarat. Bland kvinnorna uppger 42 procent 
detta skäl som den främsta anledningen till att missa ett föreläsningstillfälle medan det bland 
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männen endast är knappt 15 procent som uppger denna orsak. Andra vanliga anledningar till 
att inte besöka en föreläsning är att studenten ”tycker den känns onödig”, vilket nästan en 
tredjedel svarat. Av 86 st män har över hälften angivit att en missad föreläsning ofta beror på 
att den känns onödig. Männen missar således en föreläsning oftare för att den känns onödig än 
p g a sjukdom, medan det för kvinnor är precis tvärtom. Motsvarande andel för kvinnorna är 
inte fullt en fjärdedel. En klar majoritet av dem som angivit detta skäl att missa en föreläsning 
är 24 år eller yngre.  
 
 
2.3 Informations- och kommunikationsflöden 
 
2.3.1 Lärarutbildningsnämndens centrala programinfo 
 
Nästan 58 procent av lärarstudenterna instämmer helt eller delvis i att den 
programinformation lärarutbildningsnämnden (LUN) presenterat är tillräcklig. 17 procent – 
ungefär lika stor andel kvinnor som män – anser dock att programinformationen från LUN i 
ett eller annat avseende kunde ha varit bättre. Av dem som i ett eller annat avseende visar 
missnöje är nästan samtliga (94 procent) 29 år eller yngre. 
 
108 studenter har erfarenhet från tidigare studier vid högskola eller universitet och av dessa 
uttrycker 20 procent missnöje med den info som kommit fått från LUN. Motsvarande andel 
bland de 178 studenter som ht 2004 läste sin första termin på akademisk nivå är 15 procent. 
 
Vid en jämförelse mellan de studenter som har lärarutbildningen som sitt förstahandsval och 
de som har det som andrahandsval eller sämre framkommer också något intressant; ungefär en 
tredjedel av de studenter som inte har sin utbildning som förstahandsval är i ett eller annat 
avseende missnöjda med informationen från LUN (n = 25), medan den motsvarande andelen 
bland dem som hade lärarutbildningen överst på önskelistan över utbildningsalternativ är 
knappt 16 procent (n = 262). Förnöjsamheten med LUN är i detta avseende därmed störst 
bland förstahandsvalsstudenterna. 
 
En marginell skillnad finns också vid en jämförelse mellan föreläsningsbesöken, där studenter 
som besöker alla eller nästan alla föreläsningar överlag är något nöjdare med informationen 
från LUN än de som inte besöker föreläsningarna lika flitigt. 
 
 
2.3.2 Informationen om inriktningsalternativ 
 
54 procent av de svarande anser att informationen om de olika inriktningsalternativen varit 
lätta eller någorlunda lätta att få tag på och 52 procent uppger att de är nöjda med den 
information de tagit del av. Någon skillnad finns inte mellan ålderskategorierna, däremot 
uppvisar kvinnorna en tendens att vara något mer nöjda än männen. Nära 59 procent av 
kvinnorna menar att informationen som finns varit mer eller mindre lätt att få tag på och bland 
männen är 44 procent av samma uppfattning. 56 procent av kvinnorna är nöjda den 
information de fann och bland männen är motsvarande andel 43 procent. Huruvida 
studenterna sedan tidigare har akademisk erfarenhet och/eller om de har utbildningen som 
förstahandsval synes inte spela någon roll i detta sammanhang. 
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2.3.3 Utbildningens uppläggning 
 
Av de 287 studenter som besvarat enkäten anser 55 procent att uppläggningen i stort är 
lättgenomskådligt. Bland männen är det ungefär 30 procent som menar att uppläggningen är 
svår att förstå och bland kvinnorna är motsvarande andel ungefär 20 procent. Ingen skillnad 
står att finna med avseende på ålder, parallella studier, parallellt arbete, hur många 
studietimmar i snitt per vecka studenten har eller hur ofta han/hon besöker föreläsningar.  
 
Ungefär 20 procent av studenterna som saknar akademiska erfarenheter anser att 
utbildningens uppläggning inte är särdeles lätt att förstå, medan den jämförliga andelen 
studenter med tidigare erfarenhet från högskola/universitet är drygt 25 procent. 
 
 
2.3.4 PEDALs informationsarbete 
 
Bara var sjunde lärarstudent anser att studentföreningen PEDALs informationsarbete varit 
otillfredsställande, vilket är ett tecken på att deras arbete av de allra flesta uppfattas som bra. 
Nästan en tredjedel av lärarstudenterna har dock haft svårt att ta ställning i endera riktningen, 
varför svaret fallit på ”varken eller”.  
 
Störst missnöje, om än marginellt, med PEDALs arbete visar den yngsta kategorin studenter 
(upp t o m 24 år), där drygt 15 procent anser att studentföreningens arbete varit mindre 
tillfredsställande. Motsvarande andel bland studenter över 25 år är knappt tolv procent. 
 
Av studenter med tidigare akademiska meriter anser ca 20 procent att studentföreningens 
arbete i någon mån varit otillfredsställande, medan motsvarande andel bland övriga studenter 
är ungefär tio procent. Det finns också en distinktion mellan arbetande och icke-arbetande 
studenter i den här frågan. Av de icke-arbetande är det endast elva procent som anser att 
PEDALs arbete är otillräckligt, men bland de arbetande är motsvarande andel 20 procent.  
 
Bland de studenter som i princip besöker alla föreläsningar är inte missnöjet med PEDALs 
informationsarbete lika utbrett som bland övriga. Inte fullt 13 procent av dessa studenter är 
missnöjda, medan motsvarande andel bland övriga är 23 procent. 
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2.3.5 Lärares förmedlande av kursinformation 
 
Diagram 8 Studenternas omdömen om kursinformationen (n = 284) 
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Påståendet om att studenterna skulle vara nöjda med den mängd kursinformation han/hon fått 
av lärarna visade sig stämma tämligen väl, 71 procent av respondenterna instämde nämligen 
och endast 13 procent tog avstånd. I ålderskategorin 25+ tog endast drygt sex procent avstånd. 
Mest anmärkningsvärt är möjligen att så pass få som fyra studenter, mindre än två procent, 
helt tagit avstånd från påståendet. 
 
 
2.3.6 Problem med utbildningen 
 
60 procent av lärarstudenterna uppgav att de känner till vart de ska vända sig om de får 
problem med sina lärarstudier, men nästan 25 procent vet inte vart de ska vända sig. Någon 
påtaglig skillnad könen emellan i denna fråga finns inte, men däremot råder en tydlig 
differens mellan åldersgrupperna 25+ och 25-. I ålderskategorin 25+ vet mer än 75 procent 
vart de ska vända sig om utbildningsproblem skulle uppstå. Bland lärarstudenter under 25 år 
vet ungefär 50 procent vart de ska vända sig i samma situation. I denna kategori finns 
självklart också i högre utsträckning studenter som aldrig tidigare studerat vid en högskola 
eller ett universitet, vilket delvis kan förklara resultatet. 
 
Diagram 9 & 10 Vetskap om vart jag vänder mig med eventuella studieproblem (n = 286) 
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En jämförelse mellan tidigare akademisk erfarenhet och vetskap om vart man ska vända sig 
om studieproblem uppstår visar att 68 procent av studenterna med akademisk erfarenhet vet 



 
16

vart de ska vända sig. Endast drygt hälften, 54 procent, av de övriga har kännedom om vart de 
ska vända sig med denna typ av problem. 
 
 
2.3.7 First Class som arbetsredskap 
 
80 procent av lärarstudenterna – lika stor andel kvinnor som män – delar åsikten att First 
Class-introduktionen var tillräcklig. Några skillnader mellan de olika ålderskategorierna kan 
inte heller skönjas, men däremot förekommer olikheter mellan studenter med och utan 
tidigare akademisk erfarenhet. Endast sju procent av studenterna med akademisk erfarenhet 
(108 st) menar att introduktionen till First Class var otillräcklig, medan den jämförliga 
andelen bland studenterna utan akademisk erfarenhet (178 st) uppgår till tolv procent. De allra 
flesta menar att First Class även varit till stor hjälp i studiearbetet och en klar majoritet anser 
tillika att First Class är lätthanterligt. 
 
 
2.3.8 Valwebben 
 
Valwebben är den plats där studenten via Internet har möjlighet att söka och välja inriktning 
på sina lärarutbildningsstudier. 
 
Diagram 11 Ställningstagande till påståendet att valwebben har fungerat bra 
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Endast varannan lärarstudent anser att denna möjlighet fallit väl ut. I diagrammet ovan är det 
förvisso tydligt att andelarna ”Instämmer helt” och ”Instämmer delvis” är framträdande, men 
de tangerar tillsammans ändå bara 50 procent. Andelen som instämmer helt i att valwebben 
fungerat bra är också förhållandevis liten. 
 
Mest missnöjda med valwebben är männen. 36 procent av de manliga studenterna är inte 
tillfreds med hur tjänsten fungerat, medan motsvarande andel kvinnor är 20 procent. 
Intressant är också att i princip inte någon av de studenter som lägger ner över 40 timmar i 
veckan på sina studier är nöjda med valwebben.  
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Studenter som har sin utbildning som förstahandsval visar också en något mer negativ syn på 
valwebben än vad övriga studenter gör (d v s de som har utbildningen som 
andrahandsalternativ eller sämre). 25 procent av förstahandsvalsstudenterna är missnöjda med 
valwebben, medan endast 20 procent av de övriga studenterna är det. 
 
 
2.3.9 Lärarutbildningens hemsida 
 
57 procent av studenterna på lärarutbildningsprogrammet menar att den webbförlagda 
informationen fungerat bra. I kategorin missnöjda är det i synnerhet männen som märks – 53 
procent visar sitt ogillande. Det som studenterna ändå och framförallt uppgett som positivt är 
att informationen går att nå när som helst, vilket gör att tillgängligheten till den information 
som trots allt finns är god. 
 
 
2.4 Bemötande/mottagande 
 
2.4.1 Studenternas upplevelse av introduktionsdagarna 
 
Diagram 12 Studentomdömen om introduktionsdagarna i slutet av augusti –04 (n = 282) 
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Studenterna gavs möjlighet att lämna tre olika omdömen om vad de ansåg prägla 
introduktionsdagarna 25e och 26e augusti 2004.19 Den största enskilda gruppen lärarstudenter 
var den som upplevde introduktionsdagarna som informativa, vilket mer än hälften (157 st) av 
de totalt 282 svarande angivit. Tillsammans med svarsalternativet ”Röriga” utgör detta svar 
den överlägset största delen. Få är de studenter som upplevt introduktionsdagarna som 
ointressanta, tråkiga eller onödiga. 
 
Av de mest negativa omdömena – tråkiga, ointressanta och onödiga – kan nämnas att samtliga 
som svarat ”Ointressanta” är 24 år eller yngre och även bland dem som upplevde att 
introduktionsdagarna var ”Onödiga” är en klar majoritet ännu inte 25 år fyllda och 
proportionellt sett är de dubbelt så många som de som är över 25 år. En stor grupp är också 

                                                 
19 Antalet svar överstiger därmed 287 st 
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hemmahörande på orter utanför Kronobergs län. Ungefär tio procent av männen upplevde 
introduktionsdagarna som ”Tråkiga”, medan endast ca tre procent av kvinnorna tyckte 
detsamma. Ingen över 30 år har denna uppfattning. En del av de studenter som svarat ”Vet ej” 
hade inte möjlighet att delta eftersom de blivit antagna som reserver och därmed började sina 
lärarutbildningsstudier i ett senare skede av terminen. 
 
 
2.4.2 Engagemang under introduktionsveckan 
 
Diagram 13 Upplevelse av PEDALs engagemang under introduktionsveckan (n = 86, n = 201) 
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Nästan hälften (124 st) av studenterna på lärarutbildningen har angivit att engagemanget från 
studentföreningen PEDAL var mycket stort under första veckan. Endast ca tre procent avviker 
från denna uppfattning om PEDALs engagemang. De manliga studenterna är de som 
proportionellt sett står för merparten av de negativa rösterna (fem st av totalt nio). 
 
Diagram 14 Upplevelse av eget engagemang under introduktionsveckan (n = 86, n = 201) 
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Som synes är upplevelsen av det egna engagemanget inte alls förenlig med upplevelsen av 
studentföreningen PEDALs engagemang och dessutom ser svaren helt annorlunda ut vid en 
jämförelse kvinna och man emellan. Kvinnorna anser också, i betydligt högre utsträckning än 
männen, att PEDALs engagemang vida överstiger det egna engagemanget. 45 procent av 
männen upplever att de engagerat sig väldigt eller ganska mycket. Motsvarande andel för 
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kvinnorna är 30 procent. Mest intressant är kanske att praktiskt taget ingen av kvinnorna 
menar att PEDAL engagerat sig dåligt, men samtidigt är det nära hälften som anser sitt eget 
engagemang vara högst begränsat. 
 
 
2.4.3 Mottagande 
 
Diagram 15 Studenternas upplevelse av mottagande på lärarutbildningen (n = 284, n = 285, n = 285) 
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Diagrammet ovan redovisar studenternas upplevelse av mottagandet från LUN, kursansvariga 
och lärare. Endast 22 personer av totalt 287 st är missnöjda med hur de blivit mottagna av 
LUN, vilket motsvarar knappt åtta procent av det totala antalet svarande. Ungefär 65 procent 
var belåtna eller mycket belåtna med mottagandet och drygt 26 procent kunde inte ta ställning 
åt något håll. Vid en jämförelse med studenternas upplevelse av mottagandet från 
kursansvarigas sida är tendensen tydlig; endast tre procent visar missnöje och inte mindre än 
80 procent är nöjda med hur de mottagits. 
 
En jämförelse med studenternas upplevelse av hur de mottagits av lärarna ger också för 
handen att i princip alla studenter på det hela taget är tillfreds. Blott två och en halv procent av 
de tillfrågade visar missnöje och inte mindre än 91 procent anser att de mottagits väl. 
Betydligt fler än hälften (55 procent) instämmer helt i påståendet. Ovan visas tydligt att 
Lärarna fått de bästa omdömena. Framförallt har kategorin ”Instämmer helt” ökat, samtidigt 
som andelen osäkra sjunkit rejält i jämförelse med LUN och kursansvariga. Totalt sett är 
studenterna alltså nöjda med hur de mottagits på lärarutbildningen vid Växjö universitet.20

 
Knappt 70 procent av lärarstudenterna framställer mottagandet från PEDAL som positivt, 
medan ca sju procent är missnöjda.21 Av de missnöjda studenterna kan noteras att den 
proportionellt sett största gruppen utgörs av studenter som sedan tidigare har erfarenhet från 
högskole- och/eller universitetsstudier. I denna grupp på 108 studenter återfinns 14 av totalt 
20 studenter som alltså i ett eller annat avseende är missnöjda med mottagandet från PEDAL. 
 

                                                 
20 Jfr Eriksson & Olofsson 2004 
21 Ibid 
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Allra mest nöjda är studenterna med sina kurskamraters mottagande, nästan 94 procent menar 
att de blivit väl mottagna av sina kurskamrater och ingen tar helt avstånd från påståendet att 
mottagandet från kurskamrater varit bra.  
 
När det gäller manliga studenter återfinns samtliga i kategorierna ”instämmer helt”, 
”instämmer delvis” och ”varken eller”. Totalt sett är det således endast knappt sex procent 
som anser att de inte blivit väl mottagna av sina studiekamrater.22

 
Diagram 16 Ställningstagande till om studenten direkt skulle komma att trivas 
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80 procent av lärarstudenterna kände direkt eller nästan direkt att han/hon skulle komma att 
trivas på sitt utbildningsprogram. Drygt fem procent ansåg sig inte kunna känna att de skulle 
komma att trivas – i praktiken nästan enbart kvinnor – medan tolv procent svarade varken 
eller. 
 
 
2.5 Utbildningsinnehåll 
 
2.5.1 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
 
En del av lärarutbildningen är verksamhetsförlagd, då studenten ges möjlighet till praktisk 
förkovran ute på ”fältet”. Ungefär 30 procent av studenterna upplever att de har små 
möjligheter att påverka var deras VFU ska äga rum, vilket annars är meningen. Resultaten 
visar emellertid att ca 75 procent av studenterna likafullt är nöjda med den VFU-plats de 
tilldelats.  
 
Mest nöjda är kvinnorna, där ungefär 80 procent anser att de är belåtna med tilldelningen. 
Motsvarande andel bland männen är strax under 70 procent. I det närmaste 20 procent av de 
manliga studenterna menar att de absolut inte är nöjda med tilldelningen av sin VFU-plats. 
Bland kvinnorna är andelen endast sju procent. 
 

                                                 
22 Inräknat också kategorin ”varken eller” 
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Diagram 17 Ställningstagande till om studenten blev väl mottagen på VFU-plats (n = 86, n = 200) 
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Det råder en påfallande samstämmighet om att mottagandet på VFU-platserna varit 
tillfredsställande. Över 90 procent menar att de blivit mottagna på ett sätt som i princip inte 
lämnar något i övrigt att önska och allra nöjdast, om än marginellt, är männen. 
 
Inte ens hälften av lärarstudenterna anser att de obligatoriska VFU-uppgifterna hade någon 
högre relevans och mest missbelåtna är de manliga studenterna, där endast drygt 40 procent 
menar att uppgifterna hade någon betydelse. Drygt 25 procent av studenterna menar att 
uppgifterna i princip är ovidkommande.23

 
Vad beträffar möjligheten att nå information om VFU via webben anser drygt 65 procent att 
det på det hela taget fungerat bra. Männen är de som i särklass visat störst missnöje med 
VFU-webben. Nästan 34 procent av de manliga studenterna anser att VFU-webben inte 
fungerat bra. Motsvarande andel bland kvinnorna är 14 procent. Ca 47 procent av männen 
menar att VFU-webben överlag fungerat bra, medan den jämförliga andelen kvinnor är 
ungefär 71 procent. 
 
 
2.5.2 Arbetsbelastning – den förväntade eller inte? 
 
Ett påstående lärarstudenterna fick ta ställning till i undersökningen var huruvida 
arbetsbelastningen under den första terminen varit vad de förväntat sig eller inte. Faktum är 
att endast ca 49 procent – lika stor andel kvinnor som män – av de 287 lärarstudenterna menar 
att arbetsbelastningen varit den förväntade. 
 

                                                 
23 Jfr Den nya lärarutbildningen – uppföljning av den första terminen 2001 (Karlstads universitet) 
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Diagram 18 Arbetsbelastningen under terminen den förväntade? 24
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Diagrammet ovan delas in efter antalet studietimmar i genomsnitt per vecka och den kategori 
som skiljer sig mest från mängden är den som innebär över 40 studietimmar i snitt per vecka, 
där hela två tredjedelar menar att arbetsbelastningen under första terminen inte motsvarar vad 
de förväntat sig. I motsats till detta faktum är det i kategorin 1–10 studietimmar i snitt per 
vecka som de flesta ”instämmer” finns. Sex av tio studenter, som max lägger ner tio 
studietimmar i veckan, menar alltså att detta motsvarar ganska bra vad han/hon på förhand 
förväntat sig.  
 
Kategorin 1–10 studietimmar i snitt per vecka utgör elva procent (30 st) av det totala urvalet 
och proportionellt sett är fördelningen mellan könen i det närmaste lika. I kategorin 21–40 
studietimmar i snitt per vecka återfinns den största andelen studenter och majoriteten av dem 
menar att arbetsbelastningen under den inledande terminen varit den förväntande. 
 
 
2.5.3 Föreläsningar och studielitteratur 
 
55 procent av studenterna anser att första terminens föreläsningar och litteratur haft relevans 
för kommande yrkesområden, men av dessa 55 procent är det endast elva procentenheter som 
instämmer helt (44 procentenheter instämmer följaktligen endast delvis). Det är således över 
40 procent som antingen är missnöjda eller osäkra på hur relevanta föreläsningarna och 
litteraturen varit. Av de manliga studenterna är det endast hälften som menar att föreläsningar 
och litteratur haft relevans för framtida profession och det stora flertalet av dessa är under 25 
år gamla. 
 
De gymnasieutbildningar som är vanligast bland studenterna är, i tur och ordning, 
utbildningar inom samhällsvetenskap, naturvetenskap och barn- och fritid. Av dessa tre 
utbildningar är samhällsvetarna de som visar störst tillfredsställelse med terminens 
föreläsningar och kurslitteratur. De följer genomsnittet i det närmaste exakt (ca 54 procent). 
Nämnas bör också en annan grupp studenter som i allra högsta grad är nöjda med första 
terminens föreläsningar och litteratur, nämligen de som inte har sin utbildning som 
                                                 
24 Notera att det rör sig om procent och inte antal inom varje kategori. T ex är det 61 procent av dem som lägger 
ner 1-10 timmar i veckan som anser att arbetsbelastningen är den förväntade och inte 61 stycken 
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förstahandsval. Hela 74 procent av dessa menar att föreläsningar och litteratur haft relevans 
för kommande yrkesområden, vilket är en uppseendeväckande hög andel i sammanhanget. 
Motsvarande andel bland förstahandsväljare är 55 procent – d v s precis som snittet i övrigt. 
 
Diagram 19 Besöksfrekvens föreläsningar, föreläsningars och litteraturs relevans (n =230, n = 45) 

0

10

20

30

40

50

60

70

%

Tar avstånd Instämmer

I princip alla
Max nio av tio

 
En jämförelse mellan antalet föreläsningsbesök och upplevelse av föreläsningars och 
litteraturs relevans är intressant att studera. Den största gruppen studenter, som är missnöjda 
med relevansen i föreläsningar och litteratur, finns bland de studenter som besöker 90 procent 
eller färre av föreläsningarna, medan de flesta som menar att föreläsningar och litteratur har 
betydelse återfinns bland de studenter som i princip besöker alla föreläsningar. 
 
 
2.5.4 AUO 1, basgrupper och enskilda samtal 
 
Drygt 60 procent av studenterna anser att AUO 1 (allmänt utbildningsområde) är relevant 
oavsett om man har för avsikt att t ex bli språk- eller SO-lärare, medan knappt 20 procent 
menar att det är mer eller mindre onödigt. Proportionellt sett utgör männen, i högre grad än 
kvinnorna, den största delen missnöjda med AUO 1. Om urvalet endast utgörs av de studenter 
som besöker i princip alla föreläsningar är andelen positiva till AUO 1 större än bland övriga, 
64 procent jämfört med 52 procent.25

 
Endast tre och en halv procent – lika stor andel kvinnor som män – menar att basgruppen inte 
fungerat särskilt bra, men av dessa är det bara en som anser att basgruppen inte alls fungerat. I 
princip samtliga 30+-studenter instämmer helt eller delvis i att basgruppen fungerat väl. 
Intressant är också att alla studenter som har lärarutbildningen som sitt andrahandsval eller 
sämre instämmer i att basgruppen helt eller delvis fungerat väl, de allra flesta instämmer 
helt.26

 
Av 271 studenter anser 253 st (93 procent) att basgruppen helt eller delvis fyller en viktig 
funktion. Endast fyra st anser att basgruppen inte fyller någon speciellt viktig funktion, vilket 

                                                 
25 Språkstudenterna inbegripes inte i denna skara då de inte berörts av AUO 1 
26 Ibid 
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motsvarar mindre än två procent av det totala antalet svarande. Praktiskt taget samtliga (99 
procent) 25+-studenter sällar sig till skaran som menar att basgruppen i något avseende fyller 
en viktig funktion.27

 
Det enskilda samtalet är också oerhört uppskattat om man ser till det resultat som nåtts genom 
studien. 80 procent av studenterna instämmer helt eller delvis i att samtalet är viktigt och ger 
bra möjlighet till feedback.28

 
 
2.5.5 Förbättringar 
 
Diagram 20 Förbättringar "Perspektiv på kunskap och lärande"? (n = 329)29
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Vad beträffar delkursen ”perspektiv på kunskap och lärande” var de allra flesta överens om att 
kursen hade en del brister. Endast ca 15 procent kryssade för alternativet ”inget” och menade 
således att det inte fanns något som kunde bli bättre. Framförallt är det kursupplägget 
studenterna anser borde ha varit bättre. Många påpekar att kursen inte borde ha saxats med en 
annan (se nedan). Ungefär 25 procent av studenterna menar att kursintroduktionen och den 
fortlöpande informationen borde ha varit bättre. 
 
Av de förbättringar som kan göras menar de absolut flesta att kursupplägget bör se 
annorlunda ut. Störst förespråkare av dem som anser att kursupplägget bör ändras är den 
grupp studenter som besöker praktiskt taget alla föreläsningar. Av andelen som svarat 
”Annat” påpekar flera det olämpliga med att saxa två kurser med varandra. 
 

                                                 
27 Språkstudenterna inbegripes inte i denna skara då de inte berörts av AUO 1 
28 Ibid 
29 Studenten har haft möjlighet att kryssa för mer än ett alternativ, varför antalet svar överstiger antalet 
respondenter. Språkstudenter inbegripes inte i denna fråga 
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Diagram 21 Förbättringar "IKT – skriftlig och muntlig kommunikation"? (n = 313)30
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Även i kursen ”IKT – skriftlig och muntlig kommunikation” utgörs den största enskilda 
gruppen av studenter som anser att kursupplägget kan bli bättre, men det är långt ifrån lika 
tydligt som i föregående fall. Det är dessa två kurser som varit saxade med varandra och som 
därmed upplevts svårbemästrade.  
 
De som upplevt kursupplägget mest problematiskt är männen. 44 procent av männen menar 
att kursupplägget borde ha varit och kan bli bättre. Motsvarande andel bland kvinnorna är 34 
procent. 
 
Diagram 22 Förbättringar "Tvärvetenskapliga perspektiv på hållbar utveckling"? (n = 314) 
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I den kurs som synas med hjälp av cirkeldiagrammet ovan är det betydligt jämnare i åsikterna 
om vad som kan bli bättre. De flesta anser även här själva kursupplägget, men inte alls lika 
tydligt som i de tidigare fallen. Röster har i stor utsträckning även lagts på ”Annat” och ”Den 
fortlöpande informationen”, där den förstnämnda till stor del utgör ifrågasättande av 
kurslitteratur.  
 
                                                 
30 Studenten har haft möjlighet att kryssa för mer än ett alternativ, varför antalet svar överstiger antalet 
respondenter. Språkstudenter inbegripes inte i denna fråga 
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3. AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
 
Intentionen med detta kapitel är att lyfta fram de resultat som särskilt kan tänkas föranleda 
vidare forskning på området. Inte sällan handlar det om resultat som i någon mån väcker ett 
djupare intresse, kanske p g a att de helt stämmer överens med förförståelsen eller för att det 
helt kullkastar den. 
 
I samband med denna studie på lärarutbildningen vid Växjö universitet har jag varit kontakt 
med ett antal olika lärosäten i Sverige med jämförliga lärarutbildningar. Kontakter har tagits 
dels för att höra andras erfarenheter av likvärdiga utbildningar, men också för att se om 
liknande studier gjorts som på så sätt kan fungera i komparativt syfte. 
 
Lärarutbildningen är fortfarande starkt kvinnodominerad, vilket också märks i denna 
undersökning31 och de allra flesta lärarstudenterna är under 25 år.32 Genomsnittsstudenten på 
lärarutbildningen vid Växjö universitet är alltså kvinna och under 25 år och tilläggas kan att 
hon valt sin utbildning i första hand och att hon åtminstone lägger ner 30 timmar i veckan på 
sina programstudier, ofta mer. Kvinnliga lärarstudenter lägger generellt sett ner mycket mer 
tid på sina studier än vad manliga lärarstudenter gör. Vad det beror på är svårt att säga. 
 
Tiden ska räcka till mycket, men när det gäller t ex parallella studier eller parallellt arbete är 
resultatet tydligt; det finns inget påvisbart samband mellan lågt antal studietimmar och 
parallella studier/parallellt arbete. Det är faktiskt snarare precis tvärtom. Av dem som arbetar 
eller studerar andra kurser vid sidan om sina lärarstudier är antalet genomsnittstimmar för 
lärarstudier i veckan fler än genomsnittet. Tendensen är densamma bland IHV-studenter när 
det gäller parallellarbete – de som jobbar bredvid sina studier pluggar mer.33  
 
Det känns också viktigt att nämna att rapporten endast täcker in sidosysselsättningar som 
”andra studier” och ”arbete parallellt” och lämnar därför möjligheten öppen för att det finns 
många studenter som också har hobbys bredvid sina akademiska studier som tar tid. Å andra 
sidan utesluter det inte heller möjligheten att studenterna, vilket jag håller för sannolikt, har 
olika studietakt i sitt arbete med lärarstudierna. Av dem som t ex lägger ner över 40 timmar i 
veckan på sina lärarstudier är det mer än hälften som har ett arbete bredvid. För många är 
detta kanske överraskande, men icke desto mindre glädjande och kanske är det så att flera av 
de studenter som har ett späckat veckoschema också tvingas vara mer effektiva.  
 
Väldigt många studenter är pålitliga föreläsningsbesökare. 84 procent besöker i princip alla 
föreläsningar och skälen för att inte gå dit är framförallt sjukdom av ett eller annat slag – och 
för att studenten tycker den känns onödig. Sistnämnda anledning var den främsta till att 
männen missar en föreläsning, vilket är lite anmärkningsvärt. 
 
Resultatet av frågorna rörande information och kommunikation är varierande beroende på 
vilka delar av lärarutbildningen som är föremål för undersökning. Lärarutbildningsnämndens 
(LUN) centrala programinformation mottogs väl av drygt hälften av studenterna och ungefär 
lika många menade att informationen om inriktningsalternativen fungerade väl. Detsamma 
gäller frågan om utbildningens uppläggning – 55 procent menade att den var lätt att förstå. 
Lärarnas förmåga att vidarebefordra kursinformation har fått goda omdömen liksom 
plattformen First Class. Tongångarna beträffande valwebben och lärarutbildningens hemsida 
                                                 
31 Jfr Blom 2002, Kratz & Svensson 2004, Jonsson 2004 (Vem blir lärare?) 
32 Jfr Jonsson 2004 (Vem blir lärare?) 
33 Jfr Larsson 2005 
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är dock annorlunda. Bara ungefär varannan student menar att de är nöjda med dessa sajter och 
den information som finns där. 
 
Omdömena om introduktionsdagarna är generellt sett positiva och PEDAL har bl a fått beröm 
för sitt arbete både under introduktionsdagarna och också med informationsarbetet i övrigt. Så 
väl LUN som kursansvariga och lärare har fått väldigt gott betyg av studenterna när det gäller 
studentmottagandet. I synnerhet gäller detta kursansvariga och lärare, där hart när alla är 
nöjda. Väldigt många lovordar även PEDALs mottagande. 
 
75 procent av studenterna är nöjda med tilldelningen av VFU-plats, men samtidigt anser en 
tredjedel att de inte har någon direkt möjlighet att påverka sin placering. Strax över 90 procent 
– en väldigt hög andel i sammanhanget – menar att bemötandet på VFU-platsen i princip inte 
lämnat något i övrigt att önska. Däremot är missnöjet med de obligatoriska VFU-uppgifterna 
påtagligt. Nästan varannan student menar att uppgifterna överhuvudtaget inte fyller någon 
större funktion. 
 
Ett intressant faktum är att arbetsbelastningen för de flesta inte motsvarat vad de förväntat sig 
(endast knappt 50 procent håller med om att belastningen varit den förväntade). De som 
proportionellt sett håller med mest är de studenter som lägger ner 1–10, 21–30 och 31–40 
timmar i genomsnitt per vecka. De som i högst grad anser att arbetsbelastningen inte 
motsvarat förväntningarna är de studenter som lägger ner över 40 timmar i veckan på sina 
lärarstudier. 
 
Endast drygt hälften menar att föreläsningar och kurslitteratur haft relevans för kommande 
yrkesområden, något som också speglar resultatet av åsikterna om AUO 1 där ungefär sex av 
tio anser det vara av någon betydelse. Uppfattningen om basgrupperna står däremot i stark 
kontrast till uppfattningen om AUO 1. Praktiskt taget alla menar att basgrupperna fyllt en 
viktig funktion och att de fungerat bra. Även det enskilda samtalet nämns i positiva ordalag av 
studenterna. 
 
Vad anser studenterna kan förbättras i framtiden? Det största missnöjet – vilket uppenbarligen 
var känt sedan tidigare34 – visades vara upplägget på kurserna ”Perspektiv på kunskap och 
lärande” och ”IKT – skriftlig och muntlig kommunikation”. Dessa två kurser saxades med 
varandra, vilket föranledde studenternas missbelåtenhet. Genom att i framtiden undvika detta 
kursupplägg menar flera studenter att förnöjsamheten kommer att bli större. 
 
Omdömena från den tredje delkursen – ”Tvärvetenskapliga perspektiv på hållbar utvecklig” – 
är mer spridda. Det som kan bli bättre är kursupplägget, tillsammans med valet av 
kurslitteratur och löpande information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Samtal med företrädare för basgrupperna påtalade i ett tidigt skede detta missnöje 
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3.1 Tänkbara åtgärdsförslag 
 
Vilka möjliga stöd och uppföljningsinsatser bör/kan vidtas för att skapa så goda 
förutsättningar som möjligt för nybörjarstudenter att fullfölja sina studier? Av det resultat jag 
nått och med de erfarenheter studien givit vill jag framhålla några åtgärdsförslag som jag tror 
är särskilt viktiga. Information och tydlighet vill jag hävda är något av nyckelorden härvidlag. 
 
Först vill jag påstå att informationen till lärarstudenterna före och i samband med terminsstart 
måste bli tydligare; vad innebär det att studera på lärarutbildningen vid Växjö universitet?; 
vad förväntas av dig som student?; vad kan du som student förvänta dig av lärarutbildningen?  
 
Varför trycker jag då på detta som extra viktigt? Jo, mer än hälften av studenterna menar 
nämligen att arbetsbelastningen inte varit vad de tänkt sig, vilket är en uppseendeväckande 
hög andel. Jämförande andel på exempelvis IHV är tre av tio. Studien ger inte alltid med 
knivskarp precision svar på om studenterna uppfattat arbetsbelastningen som högre eller lägre 
än förväntat, men huvuddilemmat här är att belastningen inte varit den förväntade. Detta ger 
också en fingervisning om att informationen om vad lärarutbildningen innebär och vad som 
förväntas och krävs av studenten inte varit helt lyckad. Att den kategori studenter som i 
högsta grad menar att arbetsbelastningen motsvarat förväntningarna inte lägger ner mer än 
max tio studietimmar i veckan aktualiserar informationsfrågan än mer. 
 
Lärarutbildningen i Växjö är inte ensam om problematiken med tydligheten i 
informationsarbetet gentemot studenterna. Bl a gjorde Malmö högskola under hösten 2003 en 
studie vid sin utbildning och nådde åtminstone delvis samma resultat: 
 
”Många av de studenter som deltagit i samtalen med kvalitetskoordinatorn ger en bild av den 
inledande terminen som ’flummig’. Den är otydlig, det är oklart vad som krävs och förväntas 
av studenterna och vad lärarutbildningen vill med den inledande terminens kurser.”35  

”Syftena med första terminen måste klargöras. Varför läser vi tillsammans, vi som ska bli 
gymnasielärare med dem som ska bli förskollärare? Varför är det det innehåll som det är? 
Varför gör man som man gör?”36

 
Resultatet från studien vid Malmö högskola väcker också vidare frågor på lärarutbildningen 
vid Växjö universitet.37 Det allmänna utbildningsområdet (AUO 1) har varit ifrågasatt av 
studenter även i Växjö och en del av resultatet i föreliggande studie speglar detta 
förhållandevis väl. Exempelvis menar endast sex av tio att AUO 1 fyller en viktig funktion 
oavsett vilka inriktningsval som görs. Som en frukt av detta är andelen studenter som är 
missnöjda med föreläsningar och kurslitteratur ganska stor.  
 
I grund och botten menar jag att det även här handlar om att informationsarbetet i och kring 
utbildningen måste göras mer distinkt så att studenten direkt vid terminsstart är varse om vad 
första terminen inbegriper. Åtgärder har vidtagits,38 men samtidigt visar resultatet också att 
ännu mer kan göras. 

                                                 
35 Malmö högskola, lärarutbildningen, ”Den inledande terminen” 
36 Ibid, studentuttalande 
37 Även Karlstads universitet hade enligt lärarutbildningsrapport 2001 liknande problem under den första 
terminen vid utbildningsstarten 2001 
38 Samtal med företrädare för lärarutbildningen vid Växjö universitet gav tydliga signaler om att problemet varit 
känt sedan 2001 och att arbetet med förbättringar skett kontinuerligt 
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T ex är missnöjet med informationen på hemsidan slående – i stort sett hälften menar att den 
webbförlagda informationen inte fungerar särdeles bra. Detsamma gäller för valwebben. 
Nästan varannan student vid lärarutbildningsprogrammet har svårt att se någon röd tråd i 
utbildningsuppläggningen, vilket också är anmärkningsvärt. Återigen är det tydlighet och ett 
intensivare informationsarbete som krävs för att vända det negativa resultatet. Kanske är det 
lättast att börja med den information som förmedlas via webben, den information som kanske 
är mest synlig och kräver minst ansträngning för att få att fungera. 
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