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Förord till arbetsrapporter i projektet "Lära till lärare"  
 
Vid Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik, pågår sedan 1998-01 ett brett 
upplagt forskningsprojekt, "Lära till lärare". Projektet består av två parallella hu-
vudstudier med det gemensamma syftet att identifiera vad som är verksamma vill-
kor för konstruktion av en lärarroll i utbildningspraktik och yrkespraktik. Den ena 
studien tar sin utgångspunkt i den integrerade lärarutbildningen (förskollärare och 
grundskollärare 1-7) som bedrivs vid Högskolan i Borås sedan 1997. I den andra 
studien undersöks hur fyra lärarlag i två skolor utvecklar och etablerar lokala, in-
tegrerade skolpraktiker.  
 
I den studie som undersöker lärarsocialisation under utbildningen används olika 
studentproducerade texter (pedagogiska ställningstaganden, dagböcker, kursutvär-
deringar), enkäter och intervjuer, som empiriskt underlag för olika analyser. Inom 
ramen för denna del av projektet har också en intervjustudie av lärarutbildare ge-
nomförts. I den studie som följer integrerad skolpraktik samlas data in under fem 
terminer genom intervjuer, observationer av vardagspraktiken, deltagande i perso-
nal- och planeringsmöten, samt lärarnas skriftliga reflektioner.  
 
Projektet har finansierats av Högskoleverket och Högskolan i Borås och ingår i en 
bredare satsning på att bygga upp och utveckla forskningsanknytningen vid institu-
tionens lärarutbildningar. I anslutning till projektet bedrivs forskarutbildnings- och 
magisterstudier. Dessutom finns ett av institutionens vetenskapliga kollegier knutet 
till projektet. Till kollegiet hör ett tiotal av institutionens lärare, samtliga involvera-
de i den integrerade lärarutbildningen, samt handledare från verksamheten. Inom 
ramen för kollegiet initieras diskussioner om projektets innehåll och närliggande 
frågor och här knyts projektets vetenskapliga perspektiv samman med de praktik-
perspektiv som kollegiemedlemmarna har erfarenhet av.  
 
Vi som arbetar inom projektet har haft som ambition att fortlöpande informera om 
arbetet till dem som av olika skäl har intresse av att veta hur arbetet fortskrider. 
Istället för några få, omfattande avrapporteringar har vi valt att publicera skrifter 
som har karaktär av arbetsrapporter och som dokumenterar delar av det pågående 
bearbetnings- och analysarbetet. Av naturliga skäl får därför rapporterna varierande 
innehåll och varierande grad av "vetenskaplig tyngd".  
 
Det är vår önskan att studenter, lärarutbildare, förskollärare/ grundskollärare, fors-
kare, politiker och anslagsgivare alla skall hitta den information de söker om pro-
jektet i våra rapporter, och att de skall inspireras till fortsatt arbete och reflektion 
omkring frågor som har att göra med "hur lärare blir lärare".  



   

2 

I den här rapporten redovisas resultaten från en enkätundersökning som gjorts 
bland ca 300 studerande på den integrerade lärarutbildningen i Borås läsåret 00/01. 
Syftet med studien är bl.a. att undersöka hur de blivande förskollärarna och grund-
skollärarna upplever att samläsa under sin utbildning och hur de ser på den integre-
rade  utbildningen som en förberedelse inför det kommande yrkeslivet.  Rapporten 
tar också upp studenternas tankar om den nya lärarutbildning som träder i kraft hös-
ten 2001. Studiens resultat tyder på att de lärarstuderande i Borås i huvudsak är po-
sitiva till både den integrerade utbildningen som sådan och till integration i allmän-
het.                     
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INLEDNING  
 
Inom ramen för projektet ”Lära till lärare” har den integrerade lärarutbildningen 
som kontext för socialisation till lärare studerats på olika sätt. Bland annat har i ett 
antal rapporter beskrivits hur lärarstuderandes föreställningar om det kommande 
yrket på olika sätt förändras under utbildningstiden. I föreliggande rapport fokuse-
ras hur blivande förskollärare och grundskollärare vid Högskolan i Borås upplever 
att studera på en integrerad lärarutbildning och hur de ser på dess förberedelse inför 
det kommande yrket. Här studeras även vilken inställning de blivande lärarna har 
till den nya lärarutbildning som kommer att träda i kraft hösten 2001. I rapporten 
redovisas likheter och skillnader i uppfattningar hos studerande på olika utbild-
ningsinriktningar och terminer. 
 
Studien är huvudsakligen kvantitativ och bygger på en enkätundersökning som 
gjordes bland ca 300 förskollärar- och grundskollärarstuderande vid Högskolan i 
Borås december-januari 2000-2001. Den integrerade lärarutbildningen hade då 
funnits i Borås i ungefär 3,5 år. En kull förskollärare hade redan utexaminerats och 
den första kullen grundskollärare var precis i färd med att avsluta sina studier. 
 
Den integrerade lärarutbildningen i Borås 
 
Den integrerade lärarutbildningen har funnits vid Högskolan i Borås sedan hösten 
1997 och består av Barn- och ungdomspedagogiska programmet med inriktning 
mot arbete i förskola (120 poäng) och Grundskollärarprogrammet med inriktning 
mot undervisning i årskurserna 1-7 (140 poäng). Utbildningen är till stora delar 
sammanhållen/integrerad och har en klar yrkesinriktning, där pedagogiskt arbete, 
arbete i arbetslag och institutionerna förskola/skola ses i ett helhetsperspektiv. Inte-
greringen i utbildningen syftar bl.a. till  att de blivande förskollärarna och grund-
skollärarna skall få en gemensam baskompetens och ett gemensamt förhållningssätt 
till kunskap och lärande, enligt de intentioner som finns som grund i läroplanerna 
Lpo 94/98 och Lpfö 98.  
 
Sammanlagt utgör de integrerade studierna ca 70 poäng. Den första terminen är helt 
gemensam för förskollärare och 1-7-lärare, både vad det gäller litteratur och under-
visning, och därefter sker samläsning fortlöpande under utbildningen1. På så vis ges 
de studerande återkommande tillfällen till att möta både studenter och lärarutbilda-
re från båda utbildningsinriktningarna. Under de delar av utbildningen som inte är 
integrerade läser de blivande lärarna kurser som är specifikt inriktade mot respekti-

                                                           
1 En rapport som närmare beskriver utbildningen är under bearbetning (Eriksson, 2001). 
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ve yrkesinriktning. För grundskollärarna finns möjlighet att välja ämnesinriktning 
mot matematik/ naturorientering eller svenska/ samhällsorientering. 
 
De studerande är under utbildningstiden inte indelade i traditionella klasser, utan 
ingår istället i olika gruppkonstellationer. Mentorsgruppen, som består av 7-9 stu-
derande från den egna utbildningsinriktningen, är den enda grupp som är konstant 
under hela studietiden. Utöver detta ingår de studerande även i olika slags basgrup-
per, vilka varierar utifrån de kurser som läses. Undervisning i större grupper före-
kommer också.  
 
I Sverige har det hittills varit förhållandevis ovanligt att olika lärarkategorier integ-
reras under sin lärarutbildning2. Den integrerade utbildning som bedrivs vid Hög-
skolan i Borås är på så vis relativt unik i sitt slag. Integrationstankarna liknar på 
flera sätt de idéer som framförs i planerna inför den nya lärarutbildning som ska 
implementeras i landet hösten 2001. Den nya utbildningen kommer bl.a. att innebä-
ra att lärare av alla kategorier kommer att samläsa under vissa delar av utbildnings-
tiden. Vid Högskolan i Borås kommer utbildningen att erbjudas för lärare i försko-
lan, förskoleklass och grundskolans tidigare år (140 poäng) och för grundskolans 
senare år (180 poäng). Ett gemensamt allmänt utbildningsområde om 60 poäng 
kommer att läsas under utbildningens första, fjärde och sista termin3. Detta ligger 
mycket i linje med den integration som redan förekommer i lärarutbildningen vid 
Högskolan i Borås. Vilka lärdomar från en redan integrerad utbildning kan man 
föra med sig till den nya utbildningen? Hur ställer sig studerande som går en inte-
grerad utbildning till tanken att samläsa med ytterligare en lärarkategori? Detta är 
frågor som bland annat ligger till grund för denna studie. 
 
Tidigare forskning  
 
Tidigare har ett antal studier gjorts av olika aspekter av den integrerade lärarutbild-
ningen i Borås. En mindre enkätundersökning genomfördes exempelvis 1998 bland 
studerande på tredje terminen av utbildningen (Eriksson, 1998). I studien framkom 
synpunkter av både positiv och negativ karaktär. Fördelar som framhölls med in-
tegrationen i utbildningen var bl.a. att den bidrog till en ökad helhetssyn på barn, 
gav bredare kunskap om båda verksamheterna och att samläsningen minskade klyf-
tan mellan förskollärare och grundskollärare. Nackdelar som nämndes var att inte-
greringen ”hotade” den egna yrkesrollen, att utbildningen för mycket inriktade sig 
mot en ”mellanålder” av barn, att ämneskunskaperna eftersattes och att det upplev-

                                                           
2 Tidigare har integrerade lärarutbildningar på försök bedrivits i exempelvis Falun-Borlänge, 
Gävle- Sandviken och Södertälje-Solna. (Se tex. Isberg, 1986; Johansson, 1983). 
3 Utförligare information om den nya lärarutbildningen finns att läsa i Utbildningsplanen (2001). 
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des som jobbigt att byta basgrupper ofta. Det framkom också att vissa studerande 
upplevde att statusskillnader fanns mellan de båda grupperna.  
 
I en kvalitativ studie av Bogren & Pfeil (2000) intervjuades tio förskollärar- och 
grundskollärarstudenter vid Högskolan i Borås om sin syn på den integrerade ar-
betssituationen. Här framkom att de studerande såg en stor vinst i samläsningen på 
utbildningen och att de ansåg att den förberedde dem bättre för det kommande ar-
betslivet än om de läst i yrkeshomogena klasser. De ansåg även att den integrerade 
utbildningen gav en större förståelse för varandras yrkesroller. Samtidigt upplevdes 
också vissa orättvisor i utbildningens uppläggning då de blivande förskollärarna 
uppfattade sig bli missgynnade och ha lägre status än grundskollärarna.  
 
Våren 2000 gjordes en stor enkätundersökning bland drygt 300 studerande på lä-
rarutbildningen i Borås (Holm, 2001). I denna studie fokuserades bl.a. de blivande 
lärarnas sociala bakgrund, tidigare erfarenheter av studier och arbete samt förvänt-
ningar inför det kommande yrket. Här studerades även motiv till val av utbildnings-
inriktning och varför man valt just Borås som utbildningsort. Resultaten visade 
bland annat att intresset att arbeta med barn varit det viktigaste motivet till både 
förskollärarnas och grundskollärarnas yrkesval och att närheten till hemmet varit 
avgörande vid valet att förlägga studierna till Högskolan Borås. Att utbildningen 
där var integrerad tycktes inte ha haft någon direkt inverkan på valet. Utifrån enkät-
svaren gick även att utläsa att de studerande hade höga förväntningar på att arbeta i 
arbetslag i framtiden och att de i huvudsak var positiva till sin lärarutbildning i 
Borås. Mest nöjda tycktes de blivande förskollärarna vara, de värderade genomgå-
ende utbildningen högre än vad grundskollärarna gjorde. De frågor som ställdes i 
enkäten var dock relativt allmänt hållna och riktade sig inte specifikt mot integra-
tionen i utbildningen. Detta kommer därför att särskilt fokuseras i denna studie. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
 
Föreliggande studie hade ett flertal syften. Huvudsyftet var att få en övergripande 
bild av blivande förskollärares och grundskollärares syn på integrationen i sin på-
gående lärarutbildning vid Högskolan i Borås. Studiens frågor hade till stor del sin 
utgångspunkt i de uppfattningar som framförts i ovan nämnda studier. Det var av 
särskilt intresse att undersöka huruvida studenternas inställning till integrationen 
kunde relateras till faktorer såsom; utbildningsinriktning,  hur långt man hunnit på 
sin utbildning och vilken åldersgrupp man önskade arbeta med i det kommande yr-
ket.  
 
Följande frågor formulerades; 
 
• Hur mycket visste de studerande om integrationen i lärarutbildningen då de sök-

te sig till Borås? 
• I vilken grad anser de lärarstuderande att syftet med integrationen framkommer i 

utbildningen?  
• Hur trivs de studerande i utbildningens olika undervisningsformer?  
• Hur anser de blivande lärarna att utbildningen förbereder dem inför det kom-

mande yrket? 
• Upplever de studerande att det finns statusskillnader mellan blivande förskollä-

rare och grundskollärare?  
• Hur anser de att den integrerade utbildningen påverkar relationerna mellan de 

båda lärarkategorierna? 
• Vilka förväntningar har de blivande lärarna på att arbeta integrerat i det kom-

mande arbetslivet? 
 
Ett andra syfte var att studera vilka tankar de blivande lärarna hade inför integratio-
nen så som den kommer att gestaltas i den lärarutbildning som träder i kraft hösten 
2001.  
 
Följande frågor formulerades; 
 
• Hur ser de blivande lärarna på att fler lärarkategorier än förskollärare och 1-7-

lärare kommer att integreras i den nya utbildningen? Skulle de själva vilja ingå i 
en sådan samläsning? 

• I vilken grad har de studerande haft möjligheter att vara med och påverka nuva-
rande och kommande utbildnings utformande? 
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Ett tredje syfte var att göra en ytterligare fördjupning i frågeställningen kring valet 
av utbildningsinriktning. Den fråga som söktes svar på var; Vad är det som speci-
fikt avgör studenternas val av inriktning mot endera förskolan eller grundskolan?  
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METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 
Instrument 
 
I undersökningen användes en enkät som innehöll 34 frågor med övergripande fasta 
svarsalternativ (Bilaga 1). De inledande frågorna behandlade bakgrundsdata såsom 
kön, ålder, utbildningsinriktning, arbetslivserfarenhet och motiv till yrkesval. Övri-
ga frågor rörde studenternas upplevelser av samläsningen i utbildningen i relation 
till exempelvis kommande yrkeskompetens, relationer mellan studentgrupper samt 
tankar om den kommande lärarutbildningen. Då det var studenternas åsikter som 
skulle studeras användes huvudsakligen attitydfrågor. Dessa besvarades på 6-
gradiga intervallskalor med motpoler som ”stämmer inte alls” och ”stämmer i hög 
grad”. I anslutning till frågor om den kommande lärarutbildningen gavs studenterna 
möjligheter att motivera sina svar. I enkätens avslutande del fanns även utrymme 
för de svarande att ge ytterligare synpunkter och kommentarer.  
 
Information om undersökningen och dess syfte gavs i ett inledande brev som dela-
des ut samtidigt med enkäten (Bilaga 2). Här definierades även vad som åsyftades 
med begreppet integration/samläsning. För att distribuera enkäten på ett effektivt 
sätt valdes att försöka nå de studerande i samband med undervisning på högskolan. 
Kontakt togs med ett antal lärarutbildare och dessa bistod sedan med hjälp av ut-
delning och insamlande av enkäterna. Ifyllandet av enkäterna tog ca 20 minuter och 
skedde huvudsakligen under lektionstid. Ett undantag var studerande på termin två, 
vilka av praktiska skäl fick fylla i sina svar hemma och därefter lämna de ifyllda 
enkäterna i ett fack på Högskolan.  
 
Undersökningsgrupp 
 
Enkätundersökningen gjordes bland samtliga studerande på de båda grundläggande 
lärarprogrammen till förskollärare (120 poäng) och grundskollärare (140 poäng) 
vid Högskolan Borås. Datainsamlingen påbörjades i december 2000 bland de avgå-
ende grundskollärarstudenterna på termin 7 och fortsatte sedan under januari- feb-
ruari 2001 bland övriga studerande på terminerna 2, 4, 6.  
 
Av ca 400 utdelade enkäter inkom 298 svar, vilket var en svarsfrekvens på 72%. 
Något fler blivande grundskollärare än förskollärare besvarade enkäten (57% resp. 
43 %). En stor majoritet av de svarande var kvinnor (92 %). En noggrannare redo-
görelse av svarsfördelningen  redovisas i Tabell 1.  
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Tabell 1.  De svarandes fördelning på utbildningsprogram, kön  och termin. Inom 
parentes anges totala antalet studerande inom varje kategori. 

 
 
 

F-studenter G-studenter Totalt Svarsfrekvens 

Kvinnor   125 (175)   149 (202)   274   (377)     73% 
Män   3      (4)   28   (32)   24      (36)     67% 
termin 2   25   (64)     23   (63)    48     (127)     38 % 
termin 4   59   (62)     63   (69)    122   (131)      93% 
termin 6   44   (53)     46   (58)    90     (111)      81% 
termin 7    38   (44)    38       (44)      86% 
Totalt   128 (179)   170 (234)   298   (413)     72 % 
Svarsfrekvens   72 %   73 %   72 %  
 
Som Tabell 1 visar var svarsfrekvensen jämnt fördelad mellan blivande förskollära-
re och grundskollärare, men ojämnt fördelad mellan de olika terminerna. Svarsdel-
tagandet från studerande på termin 2 var betydligt lägre än för övriga terminer (se 
bortfall).  
 
Spridningen i ålder var stor, den yngsta var 20 år och den äldsta 48. Medelåldern 
var något lägre bland de blivande förskollärarna (27,4 år) jämfört med grundskollä-
rarna (29,0 år). Medianåldern var 25 respektive 26 år. 
 
40 % av de blivande lärarna angav att de hade minst sex månaders arbetslivserfa-
renhet från förskola eller grundskola. En större andel av de blivande förskollärarna 
(38 % jämfört med 11 % av grundskollärarna) hade erfarenhet från förskolläraryr-
ket, medan de blivande grundskollärarna i högre grad hade erfarenhet från grund-
skolläraryrket (24  % resp. 14  %).  
 
Bortfall 
 
Svarsbortfallet från termin två var högt. En trolig orsak till detta var att dessa stude-
rande under insamlingsperioden var uppdelade i olika tillvalsgrupper, vilket försvå-
rade både distributionen och insamlandet av enkäterna.  
 
Ett antal interna svarsbortfall kunde ses vid vissa av enkätens frågor, men då bort-
fallen inte bedömdes härröra från någon enskild studentgrupp togs de inte upp i re-
sultatredovisningen.  
 
Att de studerande i undersökningen hade olika lång erfarenhet av studierna på den 
integrerade utbildningen har förmodligen inverkat något på svarsresultaten. Vid 
svarsbearbetningen framkom exempelvis att studenter som nyligen påbörjat sin ut-
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bildning upplevde vissa frågor som svåra att besvara på grund av att de inte hunnit 
så långt i sina studier ännu. Detta gällde framförallt frågor rörande integrationen i 
utbildningens olika kurser. Vid analysarbetet av dylika frågor valdes därför att ex-
kludera svaren från studerande på termin två. På motsvarande sätt räknades svar 
från avgångsklasserna (termin 6 och 7) bort vid analysen av frågor som handlade 
om fortsatta studier på utbildningen. Huruvida denna studentgrupp önskade en ök-
ning eller minskning av samläsning i fortsättningen bedömdes inte som relevant vid 
resultatredovisningen. 
 
I en av frågorna ombads studenterna att värdera sin utbildning i relation till en icke-
integrerad utbildning. Eftersom frågan var hypotetiskt ställd och studenterna sak-
nade erfarenhet av en sådan utbildning bör resultaten av denna fråga tolkas med 
viss försiktighet.  
 
Analys 
 
Vid inkodning, bearbetning och analys av data användes i huvudsak statistikpro-
grammet SPSS. Eftersom undersökningen till stor del var deskriptiv till sin karaktär 
gjordes främst medelvärdes- och frekvensberäkningar. Utifrån dessa gjordes före-
trädesvis jämförelser mellan de båda studentgrupperna samt mellan de olika termi-
nerna på utbildningen. I vissa fall studerades även samband mellan olika variabler4.  
 
Då de attitydskalor som användes i enkäten var sexgradiga användes medelvärdet 
3,5 som ett slags ”neutralt mittenvärde” vid analysarbetet. Utifrån detta studerades 
variationer och tendenser i de studerandes uppfattningar av utbildningen. Medel-
värden högre än 3,5 tyddes som åsikter i positiv riktning, medan lägre värden på 
motsvarande sätt tydde på en mer negativ inställning. Vissa analyser gjordes utifrån 
hur svaren på attitydskalan grupperade sig. Graderingarna 1-2 bedömdes då stå för 
åsikten ”instämmer inte alls”, graderingarna 3-4 tyddes som en mer neutral håll-
ning, medan 5-6 bedömdes stå för uppfattningen ”instämmer i  hög grad”. 
  
Vid analysen av de öppna svaren användes kvalitativ metod. Denna skedde i flera 
steg. Inledningsvis nedtecknades samtliga motiveringar under den värdering som 
markerats på attitydskalan. D.v.s. samtliga motiveringar till varför man instämde ”i 
hög grad” samlades under skalsteg 6, medan motiveringar till varför man inte in-
stämde samlades under skalsteg 1 osv. Därefter gjordes upprepade genomläsningar 
av de studerandes svar under varje skalsteg. Utifrån dessa framträdde ett mönster 
av svar, vilka sedan kunde delas in i olika svarskategorier. En kvalitativ analys 

                                                           
4 Vid analysen användes statistiska metoder såsom exempelvis oberoende t-test, ANOVA-test,  
Pearson´s korrelationsmetod och  Eta-test. 
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gjordes av de olika svaren samtidigt som även en kvantitativ sammanställning av 
svaren kunde göras.  
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RESULTAT 
 
Följande resultatgenomgång kommer att indelas i tre avsnitt. I den inledande delen 
redovisas i korta drag de studerandes val av inriktning. I del två presenteras de stu-
derandes åsikter om integrationen i den nuvarande lärarutbildningen. I den tredje 
och avslutande delen redovisas studenternas tankarna kring den kommande lärarut-
bildningen.  
 
För att undvika en alltför ”siffertyngd” redovisning av resultaten har jag valt att en-
dast presentera ett fåtal statistiska värden i följande resultatgenomgång. En mer ut-
förlig redogörelse av testvärden och analyser redovisas i stället i bilagor. I före-
kommande fall då studenterna skrivit personliga kommentarer som kunnat 
komplettera eller förtydliga resultatbeskrivningen har dessa tagits med som in-
sprängda citat i texten. Efter varje citat anges studentens utbildningsinriktning (F = 
förskollärare och G = grundskollärare) samt termin på utbildningen. 
 
Valet av yrkesinriktning  
 
Som tidigare nämnts var ett bisyfte i studien att närmare studera vad som specifikt 
avgjort de blivande lärarnas val av inriktning mot endera förskolan eller grundsko-
lan. För att söka klarhet i detta användes ett antal frågeställningar kring möjliga 
faktorer bakom valet; Är det barnens åldrar som styr inriktningsvalet? Påverkas 
möjligen valet om man själv har gått på ”dagis” eller inte? Spelar den olika långa 
utbildningstiden till förskollärare och grundskollärare in? Kan det faktum att 
grundskolläraryrket har högre ”status” och lön styra valet? Spelar det roll om yrket 
innebär ett kollektivt eller individuellt ansvar för barnen/eleverna? Nedan kommer 
ett antal av resultaten att presenteras, medan en mer utförlig redovisning ges i Bila-
ga 3.  
 
Tidigare studier av blivande förskollärare och grundskollärare har visat att det hu-
vudsakligen varit intresset av att arbeta med barn som styrt in dem på lärarbanan 
(t.ex. Gran, 1994; Holm, 2001; Jönsson, 1996; Strömberg, 2001). I detta samman-
hang blev det därför intressant att göra en kartläggning av vilka grupper av barn de 
blivande lärarna främst var intresserade av att arbeta med. I enkäten fick de stude-
rande ange vilka åldrar de föredrog att inrikta sig mot i sitt kommande yrke. Ål-
dersindelningen gjordes utifrån barn i förskola (1-5 år), förskoleklass + ”lågstadiet” 
(6-8 år) och ”mellanstadiet” (9-12 år).  En sammanställning av svaren redovisas i 
Tabell 2. 
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Tabell 2.  Önskad  inriktning mot åldersgrupper av barn i det kommande yrket.   
 
Önskade åldrar 
 

Förskollärare Grundskollärare Samtliga lärarstu-
derande 

1-5 år 57 %  25 % 
6-8 år 28 % 29 % 29 % 
9-12 år 1 % 54 % 31 % 
13-  2 % 1 % 
Vet ej/Spelar ej roll 14 % 15 % 14 % 
Totalt 100 % 100 % 100% 
 
Tabell 4 visar att de flesta lärarstuderande hade specifika önskemål om vilken 
barngrupp de ville arbeta med i det kommande yrket. Majoriteten av de blivande 
förskollärarna önskade arbeta med de yngsta barnen i åldrarna 1-5 år, medan 
grundskollärarna främst föredrog att arbeta med 9-12-åringar. Totalt sett, utifrån 
hela lärargruppen, var  önskemålen relativt jämt fördelade över det åldersspann 
som hör till de båda yrkesfälten. 
 
Tidigare forskning (tex. Lindblad & Perez Prieto, 1990; Lortie, 1975) har visat att 
lärare ofta har en mycket positiv bild av sin egen skoltid. För blivande förskollärare 
och grundskollärare gäller detta framförallt de första skolåren (Holm, 2001). Under 
skoltiden har de blivande lärarna kunnat skapa sig tydliga föreställningar om sitt 
kommande yrke. Eftersom det i dag också är vanligt att gå i förskola har troligen 
många av de blivande lärarna även med sig vissa föreställningar om förskolläraryr-
ket. Följdfrågan blir då om det möjligen är de som själva har gått på dagis/förskola 
som barn som väljer att inrikta sig mot just förskolläraryrket? Resultaten i denna 
studie tydde inte på att så skulle vara fallet. De blivande förskollärarna och grund-
skollärarna tycktes ha lika stor erfarenhet av att ha vistats på förskola som barn. 
Ungefär en femtedel angav att de hade gått på ”dagis” när de var små (20 % resp. 
24 %) och tre fjärdedelar angav att de gått i förskoleklass/lekskola (78 % resp.  
76 %). 
 
I enkäten fick de blivande lärarna även ta ställning till hur olika faktorer såsom yr-
kets innehåll, lön, status, tidigare yrkeserfarenhet, slump, utbildningens längd, indi-
viduellt respektive kollektivt barn/ elevansvar etc. påverkat dem vid valet av ut-
bildningsinriktning. Av resultaten att döma var det faktorn ”yrkets innehåll” som av 
båda studentgrupperna ansågs ha haft störst betydelse för inriktningsvalet. Det 
fanns också vissa samband mellan tidigare arbetslivserfarenhet och valet av yrkes-
inriktning. De som hade arbetat inom förskolan tidigare angav att detta i hög grad 
påverkat dem att välja förskolläraryrket, liksom de som arbetat i grundskolan på 
motsvarande sätt valt 1-7-läraryrket. De blivande grundskollärarna tycktes även i 
viss mån ha lockats av den goda arbetsmarknaden och ett ”kollektivt elevansvar”. 
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Övriga faktorer som studenterna fick ta ställning till i enkäten tillskrevs däremot 
relativt liten betydelse för valet av yrkesinriktning.  
 
Sammanfattningsvis var det svårt att utifrån de redovisade resultaten ge en entydig 
förklaring till varför de blivande förskollärarna och grundskollärarna gjort det val 
av yrkesinriktning som de gjort. Vad som dock framkom i resultaten var att åldrar-
na på barnen och arbetsuppgifterna kring dem haft en stor betydelse för vilken in-
riktning de studerande valt. Resultaten tydde nämligen på att det var olika barn som 
åsyftades när de blivande förskollärarna och grundskollärarna talade om intresse av 
att arbeta med barn. Förskollärarna menade främst de små barnen, medan grund-
skollärarna syftade på de något äldre barnen i ”mellanstadieåldern”. De som hade 
arbetslivserfarenhet från något av läraryrkena tycktes även i hög grad ha påverkats 
av detta i sitt inriktningsval. Faktorer såsom egen dagisvistelse, yrkets status, lön 
eller utbildningstid ansågs däremot inte ha haft någon större inverkan på valet.  
 
Den integrerade lärarutbildningen 
 
I följande avsnitt kommer resultaten kring de lärarstuderandes syn på den integre-
rade lärarutbildningen att presenteras. En mer utförlig statistisk redovisning ges i 
Bilaga 4.  
 
Vetskap om den integrerade lärarutbildningen i Borås 
 
I den tidigare nämnda studien (Holm, 2001) visades att det varit närheten till hem-
met som lockat studenterna till lärarutbildningen i Borås. Att utbildningen där var 
integrerad tycktes däremot inte ha påverkat valet något nämnvärt. För att undersöka 
om detta möjligen kunde bero på okunskap om den speciella profil man har i Borås 
fick studenterna i enkäten ange hur stor vetskap de haft om integrationen då de på-
började sina lärarstudier. Mer än hälften (53 %) uppgav att de helt saknat känne-
dom om integreringen då de påbörjade sina studier, en fjärdedel (26 %) angav att 
de haft en viss kännedom om denna, medan en femtedel (21 %) ansåg sig ha haft 
stor vetskap om integreringen. 
  
Vid en terminsvis jämförelse visades att medvetenheten om den integrerade utbild-
ningen varit större hos dem som påbörjat sina lärarstudier år 2000 jämfört med dem 
som börjat tidigare (M=3,4 för termin 2 jämfört med M=2,6 för termin 6). Det var 
framförallt hos blivande förskollärare som kännedomen om Högskolans integra-
tionsprofil ökat det senaste året.  
 
Sammanfattningsvis visade resultaten att de flesta studenter som påbörjat sina lä-
rarstudier vid Högskolans i Borås inte haft speciellt stor kännedom om den speciel-
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la integrationsprofil  som fanns där. Resultaten tydde dock på att medvetenheten 
om denna ökat allteftersom åren gått och utbildningen blivit mer etablerad.  
 
Hur framkommer syftet med integrationen i utbildningen? 
 
I enkätens inledande informationsbrev beskrevs syftet med den integrerade lärarut-
bildningen. Studenterna fick därefter ta ställning till hur de ansåg att detta syfte 
framkom i utbildningen. Resultaten visade att båda studentgrupperna, framförallt 
grundskollärarna, ansåg att syftet framgick relativt väl (M=4,7 resp. M=4,3). De 
studerande fick också bedöma hur tydligt de ansåg att integrationstankarna fördes 
fram i utbildningen5. Resultaten visade att båda studerandegrupperna ansåg att detta 
främst gjordes i de gemensamma kurserna och av de olika lärarutbildarna. De bli-
vande förskollärarna ansåg dessutom att syftet med integrationen i viss mån fram-
kom i deras yrkes- och ämnesspecifika kurser (M=3,5). Detta ansågs däremot inte 
gälla i motsvarande kurser för grundskollärarna (M=2,9). Inte heller praktikhandle-
darna ansågs i någon större omfattning föra fram integrationstankarna (M=3,2). 
Studerande på fjärde terminen av utbildningen ansåg dock i högre grad än övriga 
att samverkanstankarna fördes fram av deras handledare ute på praktikskolorna 
(M=3,8).  
 
Inställning till den integrerade undervisningen  
 
Studenterna fick i enkäten värdera hur de trivdes med att arbeta i olika gruppkon-
stellationer under utbildningen. Resultaten tydde på en förhållandevis positiv in-
ställning till samtliga undervisningsformer och att känslan av trivsel tycktes för-
stärkas under tiden på utbildningen. Ett missnöje över ökande gruppstorlekar fram-
fördes dock i några av enkätsvaren; Låt inte de integrerade storgruppsföreläsning-
arna omfatta fler deltagare än vad vi varit. Det blir för stort och ”tungrott” (G2). 
Problemet som jag ser med samläsningen är att det blir alldeles för stora grupper 
(G6). 
 
I enkäten fick studenterna ta ställning till hur de ansåg att integratio-
nen/samläsningen fungerat hittills och huruvida de önskade en fortsättning av lik-
nande samläsning. Resultaten visade att både förskollärar- och grundskollärarstu-
denter överlag var positiva till den integration de hittills ingått i (M=4,5 för båda 
grupperna). Mest positiva tycktes de studerande som gick andra terminen vara. Be-
träffande inställningen till en fortsatt samläsning visades att de blivande förskollä-

                                                           
5 På grund av att studerande på termin 2 till viss del saknade erfarenhet av vissa kurser ingick de 
ej i denna sammanställning. 
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rarna önskade en ökning av samläsningen (M=4,4), medan grundskollärarna tycktes 
nöjda med den omfattning av integrering som redan förekom (M=3,6) 6. 
 
För att undersöka om studenter som haft god kännedom om den integrerade utbild-
ningen innan de började i Borås skulle ha en mer positiv inställning till samläsning-
en än övriga gjordes sambandsanalys. Resultatet tydde dock inte på något sådant 
samband. Huruvida man känt till den integrerade utbildningen eller inte tycktes så-
ledes inte ha haft någon större inverkan på  hur man senare kom att uppleva integ-
rationen. 
 
Sammanfattningsvis tydde resultaten på att de studerande var nöjda med de integre-
rade delar av utbildningen de hittills ingått i. De ansåg att syftet med integrationen 
framkom relativt tydligt, inte minst i de kurser som var gemensamma för båda lä-
rargrupperna. Studenterna tycktes trivas bra med att ingå i olika gruppkonstellatio-
ner under utbildningstiden.  
 
Utbildningens påverkan på yrkeskompetensen  
 
I enkäten fick de studerande ta ställning till hur de trodde att deras yrkeskompetens 
på olika sätt påverkades av att de gick på en integrerad lärarutbildning. Resultaten 
visade att båda studentgrupperna ansåg att utbildningen på ett positivt sätt påverka-
de den egna yrkesrollen, den pedagogiska kompetensen samt bidrog till en god hel-
hetssyn på barns utveckling och lärande (samtliga medelvärden var högre än 4,5). 
Vad det gällde utbildningens påverkan på rena ämneskunskaper tycktes däremot de 
blivande grundskollärarna7 mindre nöjda än vad förskollärarna var (M=3,2 resp. 
4,0). Jag är positiv till den integrerade utbildning vi har gått. Men ibland har det 
känts som om det skett på bekostnad av ämneskunskaper (G7).  
 
Studenterna fick även ta ställning till i vilken grad de ansåg att den integrerade ut-
bildningen förberedde dem inför att arbeta med olika åldersgrupper. Resultaten 
tydde på att studenter som önskade inrikta sig mot åldersgruppen 6-8 år var mest 
nöjda med utbildningens förberedelse (M=4,6). De blivande förskollärarna som 
önskade arbeta med de minsta barnen ansåg att utbildningen i viss mån förberedde 
dem på detta (M= 3,5), medan de som ville inrikta sig mot de lite äldre barnen vi-
sade ett större missnöje med den beredskap utbildningen gav (M=2,8). Tycker att 
utbildningen ”tillbringar” för mycket tid vid de lägre åldrarna på lågstadiet. Det 
pratas väldigt lite om år 7 till exempel (G6). Läser man integrerat i en kurs så är 
70 % av kursen mer inriktad på barn 6-10 år och 30 % mer åt barn 1-5 år. Kass 
fördelning! (F6). Den samlästa delen har missgynnat oss som vill arbeta med äldre 
                                                           
6 I denna jämförelse ingick inte studerande på termin 6 eller 7. 
7 Detta gällde både grundskollärarstuderande med Sv/So och Ma/No- inriktning. 
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barn, även om delar av den varit bra. Man bör allvarligt överväga vad man ska 
samläsa och varför. (G6) 
 
En fråga ställdes där studenterna fick ange om de trodde att den integrerade utbild-
ningen förberedde dem bättre eller sämre inför det kommande yrket än vad en icke-
integrerad utbildning skulle göra. På denna fråga visades att såväl blivande förskol-
lärare som grundskollärare trodde att den integrerade lärarutbildningen i Borås gav 
bättre förberedelse än en ickeintegrerad (M=4,9 resp. 5,0). 
 
I enkäten berördes uppfattningen om i vilken grad den integrerade utbildningen 
förmedlade tydliga förebilder av lärare. Båda studentgrupperna var här samstäm-
miga i uppfattningen om att de i utbildningen i viss mån gavs tydliga förebilder av 
förskollärare (M=3,8) och grundskollärare (M=4,1). 
 
Sammanfattningsvis tydde resultaten på att de studerande var nöjda med den integ-
rerade utbildningen och dess påverkan av den kommande yrkesrollen. De trodde 
dessutom att den gav en bättre förberedelse än vad en ickeintegrerad utbildning 
skulle ha gjort. Hos de blivande grundskollärarna fanns dock en viss tveksamhet 
över om utbildningen gav dem tillräckliga ämneskunskaper. Utbildningen bedöm-
des ge bäst förberedelse inför arbete med elever i åldrarna 6-8 år, medan förbere-
delsen inför att kunna arbeta med övriga åldersgrupper ansågs vara sämre. 
 
Statusskillnader  
 
I tidigare studier bland lärarstuderande i Borås framfördes missnöje över att för-
skollärare och grundskollärare i vissa fall särbehandlades på utbildningen och att 
förskollärarna då kände sig missgynnade (Eriksson, 1998; Bogren & Pfeil, 2000). 
För att följa upp om studenterna i denna studie upplevde att förskollärare hade lägre 
status än grundskollärare fick de i enkäten ange i vilken grad de i olika samman-
hang upplevde statusskillnader mellan de båda yrkesgrupperna. Medelvärden för de 
båda studentgruppernas bedömningar redovisas i Tabell 3. 
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Tabell 3. Blivande förskollärares och grundskollärares upplevelse av status-
skillnader mellan yrkesgrupperna. Medelvärden och standardavvikelser. 

 
Upplevda statusskillnader i: F-studenter 

M           s 
G-studenter 
M           s 

Samhället 5,2** 0,97 4,5** 1,23 
På förskolor/skolor 4,6** 0,92 4,2** 1,12 
Utbildningens uppläggning 3,3** 1,33 2,3** 1,34 
Bland studenter 3,6** 1,29 3,0** 1,37 
Bland lärarutbildare 3,3** 1,30 2,3** 1,23 
 
*=signifikans  p<.05.  
**=signifikans p<.01. 
 
Som tabellen visar ansåg studenterna att de både ute i samhället och på arbetsplat-
serna i relativt hög grad stötte på statusskillnader mellan förskollärare och grund-
skollärare. På utbildningen upplevdes däremot inte sådana skillnader i någon högre 
grad. Analysen visade att de blivande förskollärarna genomgående upplevde att det 
fanns statusskillnader i högre grad än grundskollärarna.  
 
Vid en terminsvis jämförelse visades att missnöjet med statusskillnaderna tycktes 
förstärkas något med tiden på utbildningen. Förskollärarna på termin 6 var den 
grupp som tycktes uppleva statusskillnaderna starkast i utbildningen, både vad det 
gäller dess uppläggning (M=3,9), bland studenter (M=3,9) och hos lärarutbildare 
(M=3,7). Följande kommentarer till statusskillnaderna på utbildningen gavs av ett 
antal av de studerande ; 
 
Trots tappra försök från lärarutbildarna så får vi fortfarande höra nedsättande 
kommentarer från grundskollärarna (F6). 
Vi förskollärare har ofta fått göra dubbelt arbete. ”Plocka ner det till de yngre 
barnens nivå” –(när det handlat om elever /skola) (F6). 
Tyvärr satsas det mer på grundskollärarna. Det känns oftast så i alla fall. (F6) 
Jag tycker faktiskt att det är för låga krav på förskollärarutbildningen. Det i sig 
bidrar ju till ännu sämre ”status”(F4). 
Jag tycker att många studenter har ett statustänkande vad det gäller förskollärare-
grundskollärare. Detta måste försvinna för att vi ska kunna arbeta ihop. Viktigt att 
arbeta med detta på utbildningen (G6). 
 
I enkäten ställdes också frågor om hur de blivande lärarna ansåg att den integrerade 
utbildningen bidrog till att påverka relationerna mellan de båda studentgrupperna. 
Resultaten tydde på att båda grupperna gav utbildningen gott betyg i dessa avseen-
den. Tycker faktiskt att det är mycket bra med integrerad samläsning för att man 
lär av varandra. Läser nu enskilda kurser och man saknar varandra (F2). Grund-
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skollärarstudenterna värderade genomgående utbildningens relationsbefrämjande 
insatser högre än förskollärarstudenterna. Detta gällde både utbildningens bidrag 
till minskade statusskillnader (M=4,9 jämfört med 4,3), ökad förståelse och förbätt-
rade attityder mellan lärargrupperna (M=4,9 resp. 4,6). Likaså tycktes grundskollä-
rarnas inställning till ”den andra” yrkesgruppen ha påverkats i mer positiv riktning 
under utbildningen än vad förskollärarstudenternas gjort (M=4,7 resp. 4,4). Utmär-
kande för resultaten var att det i båda studentgrupperna var termin 4 som värderade 
utbildningens relationsbefrämjande bidrag högst. 
  
Intresset för att i framtiden arbeta i arbetslag, där både förskollärare, fritidspedago-
ger och grundskollärare ingår, tycktes vara stort bland både förskollärar- och 
grundskollärarstudenter (M=4,6 resp. 5,1). Speciellt stort intresse visades hos dem 
som gick fjärde terminen på utbildningen, vilket troligen förklaras av att dessa just 
hade praktikperiod i integrerade verksamheter. Analysen visade också att intresset 
för att arbeta i integrerade arbetslag varierade något beroende på vilken åldersgrupp 
man ville satsa på i det kommande yrket. Störst intresse för att arbetslagsarbete vi-
sades bland de studenter som önskade arbeta med 6-8-åringar. Här angav majorite-
ten (83 %) att de i hög grad ville arbeta i blandade arbetslag i framtiden. Motsva-
rande siffra var 68 % för studerande med intresseinriktning 9-12 år och 46 % för 
inriktning mot de yngsta barnen.  
 
Sammanfattningsvis tydde resultaten på att de studerande var mycket medvetna om 
de statusskillnader som finns ute i samhället, men att dessa i inte i någon högre 
grad märktes av på den integrerade lärarutbildningen. Dock angav förskollärarna, 
främst från termin 6, att de i viss mån upplevde statusskillnader på utbildningen. 
Samtidigt ansågs att samläsningen i utbildningen på olika sätt bidrog till att närma 
förskollärare och grundskollärare varandra och minska skillnaderna dem emellan. 
Intresset för att arbeta i blandade arbetslag med förskollärare, fritidspedagoger och 
grundskollärare var relativt stort överlag, inte minst bland dem som önskade arbeta 
i förskoleklass och år 1-2. Detta kan tyckas helt naturligt eftersom det är bland des-
sa åldrar som integrerat samarbete är vanligast förekommande.  
  
Den nya lärarutbildningen 
 
I detta avsnitt kommer de lärarstuderandes tankar kring den nya lärarutbildningen 
att presenteras. En utförligare redovisning av statistiska värden ges i Bilaga 5. 
  
I enkäten fick studenterna ta ställning till huruvida de tyckte att det var bra att alla 
lärarinriktningar (fö/ 1-7/ 4-9) kommer att integreras i den nya lärarutbildning som 
träder i kraft hösten 2001. Svaren tydde på att både förskollärarstudenter och 
grundskollärarstudenter generellt sett var positiva till integreringen (M=4,5 resp. 
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4,6). Mer än hälften (57 %) av alla studenterna  ansåg att det var mycket bra att låta 
alla lärarkategorier integreras i utbildningen. Fördelarna motiverades dels ur ett lä-
rarperspektiv, dels ur ett barnperspektiv.  
 
Lärarperspektivet var det tydligaste motivet och framkom i de flesta av de blivande 
förskollärarnas och grundskollärarnas svar (80 % resp 60 %). Under denna huvud-
kategori utkristalliserades fyra svarsområden, vilka på olika sätt beskrev den ”vid-
gade” integreringens fördelar sett utifrån lärarnas synvinkel. Studenterna förvänta-
de sig att integrationen i den nya lärarutbildningen skulle bidra till; 
 
• Ökad förståelse/samförstånd mellan de olika lärarkategorierna 
• Större inblick i varandras yrkesområden 
• Bättre möjligheter till samarbete 
• Minskade statusskillnader mellan lärargrupperna  
 
De övriga studenterna som var positiva till att flera lärarkategorier skall samläsa i 
den nya utbildningen beskrev fördelarna ur barnens perspektiv. Under detta per-
spektiv kunde två olika svarsområden urskiljas. I dessa framfördes förväntningar på 
att samläsningen i den nya utbildningen skulle komma att innebära; 
 
• Större helhetssyn på barnets utveckling och lärande 
• Underlättande av informationsutbyte. ( Med ökad information om vad barnen 

redan kan- och vad de behöver förberedas inför, borde det bli lättare att möta 
barnen ”på deras nivå”) 

 
En tredjedel (34 %) av studenterna visade en viss tveksamhet till att alla lärarkate-
gorier skall samläsa i den nya utbildningen. Motiveringar som gavs till denna 
ståndpunkt  var att man var positiv till viss del, men samtidigt hyste farhågor om att 
det skulle bli för mycket integrering, att man skulle missa sin egen ”bit” och att 
skillnaden mellan förskollärare och högstadielärare skulle kännas alltför stor. Dess-
utom ansåg flera av studenterna att spännvidden i barnens åldrar skulle bli alltför 
stor. Knappt en tiondel (9 %) av studiens blivande lärare angav att de var negativa  
till integreringen i den nya utbildningen och angav liknande motiv som de tvek-
samma. 
 
Eftersom resultaten tydde på att de flesta av studenterna var positiva till en gemen-
sam utbildning för blivande förskollärare, 1-7-lärare och 4-9-lärare skulle man 
kunna förvänta sig att intresset för att själv delta i en sådan samläsning vore stort. 
Detta visade sig dock enbart gälla för de blivande grundskollärarna. Enligt deras 
svar på frågan ”Hade du själv velat ha läst integrerat med 4-9 i din snart avslutade 
utbildning?” visades en positiv inställning till en sådan samläsning (M=4,5). Moti-
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veringarna till denna inställning handlade framförallt om att grundskollärarstuden-
terna ville få en ökad helhetssyn på barnen och en större kunskap om de äldre åld-
rarna och deras skolgång. För att få en helhetssyn på hela grundskolan (G6)  Hade 
gett mig förståelse för det som ska möta mina kommande elever efter det att jag 
lämnat dem (G2).  
 
Analysen visade att det fanns ett positivt samband mellan önskad åldersinriktning 
och inställningen till att samläsa med 4-9-lärare (Eta= .438). Detta kunde tydas som 
att ju äldre barn man ville arbeta med, desto mer benägen var man att själv ingå i en 
integrering ”uppåt” i åldrarna. Störst intresse för att samläsa med 4-9 visades såle-
des bland dem som ville arbeta med de lite äldre skolbarnen. Om man vill arbeta 
med åldersgruppen 9-12 år är det självklart att man vill läsa integrerat med 4-9-
lärare (G6). Det känns som vi hamnar hos 6-7-åringar med den integrering vi har 
nu mellan  förskola/1-7. Om vi läst ihop med 4-9 kanske vi ”fått” mer av de äldre 
barnen. Det fattas. (G6). 
De blivande förskollärarna tycktes däremot inte vara speciellt attraherade av att 
samläsa med 4-9-lärare (M=2,9). Minst intresse för detta visades hos dem som öns-
kade inrikta sig mot de yngsta barnen. Motiveringar som gavs till den negativa in-
ställningen var framförallt att man ville koncentrera sig på de små barnen och att 
glappet mellan förskolebarn och högstadieungdomar upplevdes som alltför stort. 
Jag tycker inte att det är så relevant för mig som förskollärare att gå med såna som 
skall jobba på högstadiet (F4). Jag tycker att skillnaderna är för stora för att man 
ska ha glädje av dem. Låt var och en bli bra på sin bit, men känna till varandras 
arbete (F2). Jag vill bli förskollärare, inget annat. (F6). 
Vid en terminsvis jämförelse visades att förskollärarnas intresse för att integreras 
med blivande 4-9-lärare tycktes minska med tiden på utbildningen. Förskollärar-
studerande på sista terminen visade nämligen avsevärt mindre intresse för samläs-
ningen än vad studenterna på termin 2 gjorde (M= 2,4 jämfört med 3,5). Bland de 
blivande grundskollärarna visades däremot det omvända förhållandet, öppenheten 
för samläsning med 4-9-lärare tycktes här snarare öka än minska under utbildnings-
tiden. Inställningen till att personligen ingå i integrationen var mer positiv hos 
grundskollärarstudenterna på termin sex jämfört med termin två (M= 4,7 resp. 4,4).  
 
Av resultaten framgick att de blivande grundskollärarna generellt sett såg integre-
ring mellan förskollärare och 1-7-lärare som lika naturlig/enkel som integrering 
mellan 1-7- och 4-9-lärare. Integration både ”uppåt” och ”nedåt” i åldrarna hade 
varit bra (G4). De blivande förskollärarna upplevde dock integreringen förskollära-
re-1-7-lärare som något mer naturlig. En del av studenterna efterfrågade även sam-
läsning med blivande fritidspedagoger. Varför ingår inte fritidspedagoger i vår ut-
bildning, de ska också vara med i arbetslaget. Hade gärna sett en gemensam grund 
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för alla yrkeskategorier (F4.) Jag hade gärna mött fler sorters grupper, gärna fri-
tidspedagoger också (G7. 
 
Beträffande studentinflytandet på högskolan framgick av resultaten att de blivande 
lärarna inte ansåg att de haft speciellt stora möjligheter att vara med och påverka 
vare sig den nuvarande eller kommande utbildningen. Jag tycker att vi som ele-
ver/studenter har för lite möjligheter att påverka högskolan/vår utbildning. Detta 
är mycket synd. Många erfarenheter, synpunkter, samarbeten går till spillo. Det 
skulle säkert vara roligt och meningsfullt också. (G4). 
 
Sammanfattningsvis tydde resultaten på att den generella inställningen till en ”ut-
vidgad” samläsning i lärarutbildningen var positiv hos både blivande förskollärare 
och 1-7-lärare. Fördelarna med integreringen beskrevs främst ur lärarnas perspek-
tiv. Intresset för att personligen ingå i en samläsning med 4-9-lärare tycktes vara 
kopplat till vilken barngrupp man önskade arbeta med i det kommande yrket. Ju 
äldre barn, desto större intresse av integrering "uppåt"; ju yngre barn, desto mer 
negativ är inställningen till detta. Av resultaten framgick också att de studerande 
inte upplevt att de haft någon större möjlighet att påverka vare sig den gamla eller 
nya lärarutbildningen.  
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AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Huvudsyftet med denna studie var att göra en kartläggning av hur studerande på en 
integrerad lärarutbildning upplever att läsa integrerat med andra lärarkategorier. På 
många sätt bekräftar resultaten de tidigare studier som gjorts av den integrerade 
lärarutbildningen i Borås. Den bild som framträder tyder på att de lärarstuderande i 
Borås generellt sett är positiva till både utbildningen som sådan och till integration i 
allmänhet. Variationer i uppfattningar framkommer i vissa fall och kan då ofta rela-
teras till vilken inriktning man valt eller vilken åldersgrupp man vill arbeta med i 
framtiden. I vissa fall kan skillnader i uppfattningar relateras till hur länge man gått 
på utbildningen, d.v.s. vilken termin man studerar på. Eftersom detta inte är en lon-
gitudinell studie går det inte att säkert uttala sig om huruvida dessa terminsvisa 
skillnader beror på utbildningen i sig eller om de är resultat av specifika stämningar 
och attityder som finns i olika kullar av studenter.  
 
Eftersom de flesta studenter tycktes ha varit relativt ovetande om integrations-
profilen då de sökte sig till Högskolan i Borås hade de således inte medvetet valt 
utbildningen på grund av denna. Av detta kan man möjligen dra slutsatsen att in-
formationen om den integrerade utbildningen inte nått ut tillräckligt till de sökande. 
Dock verkar kunskapen ha ökat allteftersom åren gått och utbildningen blivit mer 
etablerad. Om det är Högskolan i Borås som gått ut och profilerat sig bättre eller 
om informationen spridits enligt ”mun mot mun-metoden” går dock inte att utläsa 
av resultaten. Vidare forskning skulle närmare kunna studera hur information om 
olika utbildningar sprids bland presumtiva studenter. Detta borde vara angeläget i 
dagsläget  när behovet att rekrytera till lärarutbildningen är större än någonsin.  
 
Trots att studenterna i många fall varit oförberedda på den samläsning som väntade 
i utbildningen tycks detta inte ha påverkat deras inställning till integrationen. De 
flesta är positiva till den samläsning de ingår /har ingått i och önskar även fortsätt-
ningsvis läsa integrerat. Uppfattningen är dessutom att den integrerade utbildningen 
troligen ger en bättre förberedelse inför det kommande yrkeslivet än vad en ickein-
tegrerad utbildning skulle göra. Detta gäller såväl helhetssyn på barns utveckling 
som pedagogisk kompetens. De studerande framför dock ett visst missnöje över att 
den integrerade utbildningen främst upplevs inrikta sig mot äldre förskolebarn och 
yngre skolbarn och att övriga åldersgrupper i flera fall ”glöms bort”. Hos de bli-
vande grundskollärarna framkommer även en viss tveksamhet om huruvida utbild-
ningen ger tillräckliga ämneskunskaper inför den kommande yrkesutövningen. Det 
hade varit intressant att göra en uppföljande studie av studenterna då de varit ute i 
arbetslivet en tid och undersöka hur de då bedömer den integrerade utbildningens 
förberedelse inför det vardagliga arbetet i förskolan eller skolan. 
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Av resultaten framgår att både förskollärare och grundskollärare märker av att de 
har olika status, både i samhället i stort, men även ute på olika skolor. Framförallt 
är det de blivande förskollärarna som känner av dessa statusskillnader. Troligen har 
detta sin grund i att de båda lärarkategorierna representerar två skilda traditioner, 
där förskolan står för en mer social och omvårdande inriktning, medan grundskolan 
representerar en kunskapsfokuserad och intellektuell inriktning. Den senare har av 
tradition ansetts som viktigare och tilldelats högre status (Persson, 1993). Detta be-
kräftas även i Skolverkets utvärdering av integrationen av förskola, grundskola och 
fritidshem i förskoleklassen (Skolverket, 2001). Här konstateras att grundskolans 
starkare tradition på flera sätt dominerar över den nyare förskolekulturen och att 
”skoldelen” ofta ges större utrymme än leken. I utvärderingen framkommer även 
att många av pedagogerna i förskoleklassen inte arbetar och planerar tillsammans 
och att förskollärare och fritidspedagoger i vissa fall inte ens räknas till skolans 
personal. Bristerna förklaras bland annat med att nödvändiga förutsättningar, såsom 
tid och lämpliga mötesplatser, för ett lyckat samarbete saknas. Likaså markeras sta-
tusskillnader mellan de olika lärarkategorierna i och med att de har olika löner, ar-
betstider och arbetsvillkor. Detta blir naturligtvis särkilt tydligt om man jobbar sida 
vid sida.  
 
De blivande förskollärarna upplever i viss mån att det förekommer statusskillnader 
på den integrerade lärarutbildningen. Detta gäller framförallt bland dem som går 
sista terminen på utbildningen. Möjligen är det så att de under sin studietid blivit 
alltmer medvetna om det kommande yrkets villkor och därmed också mer obser-
vanta på de skillnader som faktiskt föreligger mellan olika lärargrupper. Det är 
möjligen också denna medvetenhet som leder till att det är just förskollärare på 
termin 6 som tycks minst intresserade av att samläsa med 4-9-lärare.  
 
I föreliggande studie framgår tydligt att studenterna anser att den integrerade ut-
bildningen på flera sätt bidrar till att minska statusskillnaderna mellan förskollärare 
och grundskollärare och att den förbättrar relationerna och attityderna dem emellan. 
Dessutom visas bland studenterna ett utbrett intresse för att i det kommande yrket 
arbeta i integrerade arbetslag fritidpedagoger/ förskollärare/grundskollärare. Detta 
bådar gott inför framtiden, då arbetslagstanken är central för en lyckad integration 
ute i skolorna. Förutsättningarna för att kunna vara med och utveckla försko-
la/skola- verksamheten borde vara speciellt goda hos dessa lärare som studerat på 
en integrerad lärarutbildning och därifrån mestadels har positiva erfarenheter av att 
samarbeta ”över gränserna”. 
 
Intressant att notera utifrån studiens resultat är att det är förskollärarna som tydli-
gast upplever statusskillnader på utbildningen medan det är grundskollärarna som 
värderar utbildningens relationsbefrämjande insatser högst. Detta skulle möjligen 
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kunna bero på att då de blivande grundskollärarna i lägre grad känner av status-
skillnaderna är kanske deras behov av åtgärder mot dessa mindre.  
 
Parallellt med denna undersökning görs en kvalitativ studie där lärarutbildare vid 
Högskolan i Borås intervjuas om sina föreställningar om den integrerade lärarut-
bildningen (Strömberg, 2001). De preliminära resultaten tyder på att många av lä-
rarutbildarnas tankar kring mötet med studenterna ligger i linje med denna studies 
resultat. Exempelvis ser utbildarna en positiv förändring av studenternas attityder 
under utbildningens gång och att senare kullar överlag har en mer öppen och med-
veten inställning till integrationen. Den integrerade utbildningen anses ha bidragit 
till att de båda studentgrupperna tagit till sig ”varandras bitar” och på så vis kunnat 
se sig själva i ett större sammanhang. Lärarutbildarna upplever dessutom att stu-
denterna på den integrerade utbildningen får ett mer professionellt förhållningssätt 
till sin kommande yrkesroll än vad tidigare årskullar av lärarstudenter fått. 
 
I denna studie framgår att de studerande generellt sett är positiva till den komman-
de lärarutbildningens intentioner att låta flera lärarkategorier samläsa under utbild-
ningen. Fördelarna ses framförallt ur ett lärarperspektiv då man förväntar sig att 
integrationen bör bädda för en större respekt, kunskap och förståelse över de olika 
”lärargränserna”. Resultaten tyder dock samtidigt på att alla inte självklart är intres-
serade av att personligen ingå i en utökad integrering. Detta gäller främst bland 
dem som vill arbeta med de minsta barnen. Dessa ser inte några större fördelar för 
egen del att samläsa med 4-9-lärare. Trots att de flesta studenterna är positiva till 
integrering, månar de samtidigt starkt om den egna inriktningens särart. Det är ju 
denna som gjort att de sökt sig till jobbet. Resultaten i studien visar att det huvud-
sakligen varit intresset för barn och själva arbetet med dem som fört in studenterna 
på lärarbanan. Detta är viktigt att ha i beaktande vid den nya utbildningens genom-
förande. Integrering får inte ske för sin egen skull utan man måste hitta delar där 
det finns vinster med en samläsning och där de olika yrkesinriktningarna kan ”be-
frukta” varandra. Det är viktigt att studenterna kan se nyttan med samläsningen, 
oavsett om de i framtiden vill arbeta med ettåringar eller sextonåringar. Likaså är 
det viktigt att under utbildningen uppmärksamma de statusskillnader som upplevs 
mellan olika lärarkategorier och försöka överbrygga dem. Om statusskillnader re-
dan nu upplevs mellan förskollärare och 1-7-lärare finns troligen en risk att de 
kommer att upplevas ännu tydligare tillsammans med lärare för de äldre eleverna. 
Vidare forskning skulle närmare kunna studera hur relationerna mellan de olika lä-
rarkategorierna kommer att påverkas under den nya lärarutbildningen som träder i 
kraft hösten 2001. 
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 Bilaga 1 1(5) 
 
ENKÄT ANGÅENDE DEN INTEGRERADE LÄRARUTBILDNINGEN I BORÅS 
 
Här nedan följer ett antal frågor om ålder, kön och utbildningsval. Var vänlig kryssa i ditt svar. 
 
 

1. Kön:      Kvinna        Man 
 
2. Födelseår:______________ 
 
3. Utbildningsprogram:   Förskollärare 120 poäng 
    Grundskollärare 140 poäng       Sv/So       Ma/No 
 

Termin:          1       2        3        4       5      6     7 
 

4. Vilken åldersgrupp skulle du helst vilja inrikta dig mot i ditt kommande yrke? 
 

 1-5 år       6-8 år       9-12 år        13-       vet inte/spelar ingen roll  
 
5. Ringa in i vilken grad följande faktorer påverkade ditt val av inriktning mot just förskollärar-

/alternativt grundskolläraryrket? 
                     Inte alls           I hög grad 
 
Tidigare erfarenheter av yrket 1                2               3                4                5               6 
Yrkets innehåll  1                2               3                4                5               6 
Slumpen, allmänna omständigheter 1                2               3                4                5               6 
Utbildningens längd  1                2               3                4                5               6 
Yrkets status  1                2               3                4                5               6 
Lön   1                2               3                4                5               6 
Arbetstider  1                2               3                4                5               6 
Arbetsmarknad, arbetsvillkor 1                2               3                4                5               6 
Möjlighet till fortbildning 1                2               3                4                5               6 
Karriärmöjligheter  1                2               3                4                5               6 
Eget klassrumsansvar för barn/elever 1                2               3                4                5               6 
Kollektivt ansvar för barn/elever 1                2               3                4                5               6 
Annat__________________________ 1                2               3                4                5               6             
_______________________________ 1                2               3                4                5               6 

 

 
Här nedan följer ett antal frågor som rör dina tidigare erfarenheter. Kryssa i ditt svar. 
 
 

6. Gick du på daghem som liten?                               Ja         Nej       
 
7. Gick du på lekskola/deltidsförskola som liten?                   Ja         Nej 
 
8. Har du tidigare arbetslivserfarenhet (minst  6 mån.) från förskolan?             Ja         Nej 
 
9. Har du tidigare arbetslivserfarenhet (minst 6 mån.) från grundskolan?         Ja         Nej 
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 Bilaga 1 2(5) 
 
Här nedan följer ett antal frågor som rör utbildningens integration. Ringa in ditt svar. 
 
 
10. Hur mycket visste du om att utbildningen var integrerad innan du började på Högskolan i 

Borås?    
                   Ingenting                                                                                                 Mycket 

1 2 3 4 5                  6 
 
 
11. Anser du att syftet med integrationen/samläsningen kommer fram i utbildningen? 

               Inte alls                               I hög grad 

1 2 3 4 5                  6 
 
 
12. I viken grad anser du att integrationstankarna tas upp av/i:   

                      Inte alls           I hög grad 
 
Förskollärarutbildare   1                2               3                4                5               6 
Grundskollärarutbildare  1                2               3                4                5               6 
Gemensamma kurser  1                2               3                4                5               6 
Yrkesspecifika kurser (fö/gr) 1                2               3                4                5               6 
Ämnesspecifika kurser  1                2               3                4                5               6 
Praktikhandledare  1                2               3                4                5               6 

 
 
13. Hur trivs du med utbildningens olika undervisningsformer : 

                      Inte alls                                                                             I hög grad 
 

      Homogena basgrupper  1                2               3                4                5               6 
      Blandade basgrupper  1                2               3                4                5               6 
      Homogena mentorsgrupper 1                2               3                4                5               6 
      ”Klassundervisning” (15-/30-grupp) 1                2               3                4                5               6 
      Storföreläsningar  1                2               3                4                5               6 
 
 
14. Hur anser du att integrationen/samläsningen varit hittills ?    
                Mest negativ               Mest positiv 

1 2 3 4 5                  6 
 
 
15. Vilka önskningar har du angående omfattningen av gemensamma/integrerade  kurser i fort-

sättningen ? 
Önskar minskad samläsning          Önskar ökad samläsning 

1 2 3 4 5                  6 
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Här nedan följer ett antal frågor där du skall ta ställning till hur du tror att din yrkeskompetens påverkas 
av att du går på en integrerad utbildning. Ringa in ditt svar. 
 
 
16. I vilken grad bidrar integrationen/samläsningen till en helhetssyn på barns utveckling och 

lärande?  
                     Inte alls                               I hög grad  

1 2 3 4 5                  6 
 
17. I vilken grad påverkar integrationen/samläsningen din egen yrkesroll? 
                     Inte alls                               I hög grad  

1 2 3 4 5                  6 
 
18. I vilken grad påverkar integrationen/samläsningen dina ämneskunskaper? 
                     Inte alls                               I hög grad  

1 2 3 4 5                  6 
 
19. Hur påverkar integrationen/samläsningen din pedagogiska kompetens?  
                     Inte alls                              I hög grad  

1 2 3 4 5                  6 
 
20. Om du i fråga 6 önskade att inrikta dig mot en viss åldersgrupp, i vilken grad anser du att den 

integrerade utbildningen hittills gett dig beredskap att arbeta med denna åldersgrupp? 
                     Inte alls                              I hög grad  

1 2 3 4 5                  6 
 
 
 
Här nedan följer ett antal frågor som rör de båda yrkesgruppernas status. Ringa in ditt svar. 
 

21. I vilken grad upplever du att det finns statusskillnader mellan förskolläraryrket och grundskol-
läraryrket inom följande;                  

 
                                 Inte alls                 I hög grad 
 
I samhället    1                2               3                4                5               6 
På förskolor/skolor   1                2               3                4                5               6 
I utbildningens upplägg   1                2               3                4                5               6 
Bland studenter   1                2               3                4                5               6 
Bland lärarutbildare   1                2               3                4                5               6 
 
22. Om du anser att det finns statusskillnader, hur bidrar utbildningen till att påverka des-

sa? 
  

Minskar skillnaderna               Ökar skillnaderna  
1 2 3 4 5                  6   
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Här nedan följer ett antal frågor om förståelse och attityder  mellan förskollärare och grundskol-
lärare. Ringa in ditt svar. 
 
 
23. Hur bidrar utbildningen till förståelsen mellan förskollärare och grundskollärare?  

       Minskad förståelse               Ökad förståelse  

1 2 3 4 5                  6 
 
24. Hur bidrar utbildningen till att påverka attityderna mellan förskollärare och grundskollärare? 

Försämrar attityderna             Förbättrar attityderna  

1 2 3 4 5                  6 
 
25. Hur har din inställning till ”den andra” yrkesgruppen påverkats under utbildningen?  

           Mer negativ                                            Mer positiv 

1 2 3 4 5                  6 
 
26. I vilken grad önskar du arbeta inom ett arbetslag med olika yrkeskategorier (fö/fp/gr) i framti-

den?  
                      Inte alls                     I hög grad 

1 2 3 4 5                  6 

 
 
Här nedan följer ett par frågor rörande förebilder inom yrket. Ringa in ditt svar. 
 
 
27. I vilken grad ger den integrerade utbildningen tydliga förebilder av en förskollärare? 
                     Inte alls                     I hög grad 

1 2 3 4 5                  6 
 
28. I vilken grad ger den integrerade utbildningen tydliga förebilder av en grundskollärare? 
                     Inte alls                     I hög grad 

 
1 2 3 4 5                  6  

 
29. Hur tror du att den integrerade utbildningen, i relation till en icke-integrerad utbildning, bi-

drar till att ge dig förberedelse inför ditt kommande yrke? 
          Ger sämre förberedelse    Ger bättre förberedelse 
  

1 2 3 4 5                  6 
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Till hösten 2001 kommer en ny lärarutbildningen att starta i Borås. Den kommer bl.a. att innebära samläs-
ning mellan blivande förskollärare och grundskollärare (både 1-7-lärare och 4-9-lärare). Eftersom du har 
färska erfarenheter av integrerade studier vore det intressant att få ta del av dina tankar kring integrationen 
i den kommande lärarutbildningen. 
 
Ringa in i vilken grad följande påståenden stämmer in med dina tankar. 
 

30. Det är bra att alla lärarinriktningarna (fö/ 1-7/ 4-9) integreras.  
 

Inte alls  1 2 3 4 5                  6      I hög grad 
 

Motivera___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
31. Det är enklare/mer naturligt att integrera förskola och 1-7.  
 

Inte alls  1 2 3 4 5                  6      I hög grad 
 

Motivera___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
32. Det är enklare/mer naturligt att integrera 1-7 och 4-9.  
 

Inte alls  1 2 3 4 5                  6      I hög grad 
 

Motivera___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
33. Hade du själv velat ha läst integrerat med 4-9 under den utbildning du går på nu? 

                                
Inte alls  1 2 3 4 5                  6      I hög grad 
 

Motivera___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
34. I vilken grad har du haft möjligheter att vara med och påverka: 

                      Inte alls                                                                   I hög grad 
 

Den nuvarande utbildningen?  1                2               3                4                5               6 
 
Den kommande lärarutbildningen?  1                2               3                4                5               6 
 
 
Är det något du vill tillägga kan du göra det här:  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 
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 Bilaga 2  
HÖGSKOLAN I BOrÅS 
Institutionen för pedagogik 
 
 
Till studerande vid  lärarutbildningarna  
 
Sedan 1998 pågår ett forskningsprojekt ”Lära till lärare” vid institutionen för pedagogik. I pro-
jektet ingår bland annat att undersöka hur den integrerade lärarutbildningen bidrar till att förbere-
da för yrkesroller i olika slag av verksamheter.  
 
Integrationen mellan studenter med olika utbildningsinriktningar syftar bl.a. till att ge en gemen-
sam baskompetens med utgångspunkt från värdegrundsfrågor, vilket innebär ett gemensamt för-
hållningssätt till och en gemensam syn på kunskap och lärande. Detta synsätt tar sin utgångs-
punkt i  de intentioner som finns som grund i de nya läroplanerna, Lpo 94/98 och Lpfö 98. I det 
konkreta vardagsarbetet märker du som student integrationen bl.a. genom att blivande förskollä-
rare och grundskollärare har vissa gemensamma kurser, har viss gemensam litteratur och också 
gemensam undervisning, ni samläser. Detta innebär möten mellan studenter med olika utbild-
ningsspår samt möten med lärarutbildare med rötter i båda yrkesinriktningarna. 
 
Projektet ”Lära till lärare” kommer, som det ser ut nu, att avslutas sommaren 2001. Vi vill där-
för genom denna enkät ställa ett antal frågor till er om den integration och samläsning som varit 
en del av er utbildning. Vi är intresserade av hur ni har uppfattat och uppfattar utbildningens in-
tentioner i detta avseende. Även om en del av er inte hunnit så långt i utbildningen ännu, ber vi er 
ändå att försöka svara på frågorna. Förhoppningsvis tar det inte lång tid. 
 
Självklart kommer dina svar att behandlas konfidentiellt och ditt namn kommer inte stå i någon 
publikation. 
 
Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till någon av oss i projektet. 
 
Tack för hjälpen på förhand! 
 
Borås den 6 december 2000. 
 
Solveig Hägglund, vetenskaplig ledare,  tel 164337 
Birgitta Davidsson  tel 164311 
Marianne Dovemark  tel 164302 
Anita Eriksson, projektassistent tel 164339 
Marianne Strömberg, projektassistent tel 164338 
Ann-Sofie Holm, projektassistent tel 164312 
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 Bilaga 3  
Valet av utbildningsinriktning 
 
 
Tabell 1.  Studenternas uppfattning om hur olika faktorer påverkat deras val av 

utbildningsinriktning. Medelvärden och standardavvikelser, uppdelat på 
F- och G-studenter, samt t-värden1.  

 
 Faktorer som påverkat yrkesvalet 
1-inte alls            6-i hög grad 
 

F-studenter 
M           s 

G-studenter 
M           s 

t-värden 

Tidigare erfarenhet av yrket (a) 3,4** 1,93 2,7** 1,87 (t(288)=2,855, p=.005) 
Yrkets innehåll 5,0 1,08 4,9 1,05  
Slumpen, omständigheter 1,9 1,24 2,2 1,37  
Utbildningens längd 1,7 1,04 1,6 1,04  
Yrkets status 1,6 0,92 1,8 0,98  
Lön 1,5* 0,78 1,7* 0,93 (t(286)=-2,487, p=.013) 
Arbetstider 2,6* 1,40 2,9* 1,44 (t(288)=-2,128, p=.034) 
Arbetsmarknad, villkor 3,0** 1,30 3,5** 1,41 (t(285)=-3,048, p=.003) 
Fortbildningsmöjligheter 3,3* 1,46 2,9* 1,47 (t(286)=2,082, p=.038) 
Karriärmöjligheter 1,9 1,06 2,1 1,08  
Individuellt barn/elevansvar 2,0** 1,15 3,1** 1,41 (t(282)=-7,258, p=.000) 
Kollektivt barn/elevansvar 3,3** 1,52 3,9** 1,34 (t(284)=-3,440, p=.001) 
*=signifikans  p<.05.  
**=signifikans p<.01. 
 
 
(a) 

Studenter med arbetslivserfarenhet från förskolan (n=63)  M=4,5  s=1,53   
(Eta (290)=.405, <.01) 
Studenter utan arbetslivserfarenhet från förskolan (n=227)   M=2,6  s=1,80   
 
Studenter med arbetslivserfarenhet från grundskolan (n=56)  M=5,0  s=1,32  
(Eta(286)=.506, p<.01) 
Studenter utan arbetslivserfarenhet från grundskolan (n=230)  M=2,5  s=1,74 

 

                                                           
1 Endast statistiskt signifikanta t-värden kommer att redovisas i Bilaga 3-5. 
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 Bilaga 4 1(3) 
Den integrerade lärarutbildningen 
 
Tabell 2.  Lärarstudenternas vetskap om integrationen då de påbörjade sina studi-

er. Medelvärden och standardavvikelse uppdelat på F- och G-studenter 
samt termin. 

 
Vetskap om integrationen 
1-ingenting              6-mycket 

F-studenter 
M             s 

G-studenter 
M             s 

Totalt alla 
M             s 

Totalt 2,8 1,61 2,7 1,73 2,7          1,67 
Termin 2 3,7 1,65 3,1 1,88 3,4          1,77 
Termin 4 2,5 1,45 3,0 1,71 2,8          1,61 
Termin 6 2,6 1,63 2,6 1,74 2,6          1,68 
Termin 7   2,1 1,55 2,1          1,55 
 
 
Tabell 3.  Studenternas bedömningar av hur integrationstankarna tas upp i ut-

bildningen. Medelvärden och standardavvikelser, uppdelat på F- och G-
studenter, samt t-värden. 
 

Grad integrationstankarna tas upp:  
1-inte alls              6-ihög grad 

F-studenter 
M             s 

G-studenter 
M             s 

t-värden 

Gemensamma kurser 4,4 1,11 4,6 1,07  
Yrkesspecifika kurser 3,4** 1,20 2,9** 1,11 (t(271)=3,502, p=.001) 
Ämnesspecifika kurser 3,4** 1,10 2,8** 1,18 (t(266)=4,288, p=.000) 
Fö-lärarutbildare 4,0 1,20 4,2 1,25  
Gr-lärarutbildare 3,7* 1,18 4,1* 1,14 (t(268)=-2,552, p=.011) 
Praktikhandledare 3,1 1,39 3,1 1,38  
Syftet framkommer i utbildningen 4,3** 1,20 4,7** 1,06 (t(295)= –2,964, p=.003) 
*=signifikans  p<.05.  
**=signifikans p<.01. 
 
 
Tabell 4.  Studenternas bedömningar av trivsel inom olika undervisningsformer. 

Medelvärden och standardavvikelser, uppdelat på F- och G-studenter, 
samt t-värden. 

 
Trivsel 
1-inte alls                     6-i hög grad 

F-studenter 
M           s 

G-studenter 
M               s 

t-värden 

Homogena mentorsgrupper 4,8 1,42 5,0 1,19  
Homogena basgrupper 4,4 1,26 4,6 1,31  
Blandade basgrupper 4,8 1.05 4,7 1,07  
”Klassundervisning”  4,4* 1,18 4,8* 1,10 (t(294)=-2,362, p=.019) 
Storföreläsning 4,3** 1,29 3,9** 1,32 (t(295)=2,748, p=.006). 
*=signifikans  p<.05.  
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**=signifikans p<.01. 



   

39 

 Bilaga 4 2(3) 
 
Tabell 5. Studenternas bedömning av den integrerade utbildningens påverkan av 

olika kompetenser. Medelvärden och standardavvikelser, uppdelat på F- 
och G-studenter, samt t-värden. 

 
Utbildningens påverkan av: 
1-inte alls                     6-i hög grad 

F-studenter 
M           s 

G-studenter 
M               s 

t-värden 

Helhetssyn på barn 4,6** 1,17 5,0** 0,93 (t(292)=-3,073, p=.002) 
Yrkesroll 4,5 1,16 4,6 1,06  
Ämneskunskaper 4,0** 1,18 3,2** 1,32 (t(290)=4,719, p=.00).  
Pedagogisk kompetens 4,6 1,11 4,6 1,08  
*=signifikans  p<.05.  
**=signifikans p<.01. 
 
 
Tabell 6. Studenternas bedömning av hur den integrerade utbildningen ger bered-

skap att arbeta med olika åldersgrupper. Medelvärden, standard-
avvikelser samt procentuell svarsfördelning uppdelat på önskad ålders-
grupp.  

 
Förberedelse att arbeta med önskad 
åldersgrupp. 
1-inte alls                     6-i hög grad 

 
M             s 

Inte alls 
(1-2) 

Viss mån 
(3-4) 

I hög grad 
(5-6) 

1-5 år     (n=68) 3,5 1,43 26% 47% 26% 
6-8         (n=82) 4,6 1,28 6% 38% 56% 
9-12       (n=88) 2,9 1,34 51% 34% 15% 
13-         (n=3) 2,0 1,0 67% 33%  
 
 
Tabell 7.  Blivande förskollärares och grundskollärares upplevelse av status-

skillnader mellan yrkesgrupperna. Medelvärden och standardavvikelser, 
uppdelat på F- och G-studenter, samt t-värden. 

 
Upplevda statusskillnader i: 
1-inte alls                   6-i hög grad 

F-studenter 
M             s 

G-studenter 
M             s 

t-värden 

Samhället 5,2** 0,97 4,5** 1,23 (t(291)=4,837, p=.000) 
Förskolor/skolor 4,6** 0,92 4,2** 1,12 (t(287)=2,891, p=.004) 
Utbildningens uppläggning 3,3** 1,33 2,3** 1,34 (t(288)=6,004, p=.000) 
Bland studenter 3,6** 1,29 3,0** 1,37 (t(290)=4,228, p=.000) 
Bland lärarutbildare 3,3** 1,30 2,3** 1,23 (t(287)=6,041, p=.000) 
*=signifikans  p<.05.  
**=signifikans p<.01. 
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Tabell 8.  Blivande förskollärares och grundskollärares upplevelse av status-

skillnader mellan yrkesgrupperna. Medelvärden uppdelat på F- och G-
studenter samt termin. 

 
Termin Upplevelse av 

statusskillnader i 
samhället 
 
1-inte alls   6-i hög grad 

Upplevelse av 
statusskillnader i 
förskolor/skolor 
 
1-inte alls  6-i hög grad 

Upplevelse av 
statusskillnader i 
utb. uppläggning 
 
1-inte alls   6-i hög grad

Upplevelse av 
statusskillnader 
bland studenter 
 
1-inte alls   6-i hög grad 

Upplevelse av 
statusskillnader bl. 
lärarutbildare 
 
1-inte alls   6-i hög grad

 F-stud 
M  

G-stud 
M  

F-stud 
M  

G-stud 
M  

F-stud 
M  

G-stud 
M  

F-stud 
M  

G-stud 
M  

F-stud 
M  

G-stud 
M  

Termin 2 4,4 4,3 4,4 4,0 3,0 2,0 2,9 2,5 3,0 2,0 
Termin 4 5,3 4,5 4,6 4,0 3,0 2,2 3,7 2,8 3,0 2,4 
Termin 6 5,4 4,6 4,7 4,4 3,9 2,7 3,9 3,2 3,7 2,6 
Termin 7  4,6  4,5  2,3  3,4  2,2 
 
 
Tabell 9. Studenternas upplevelse av hur utbildningen påverkar relationerna mel-

lan förskollärare och grundskollärare. Medelvärden och standardavvi-
kelser, uppdelat på F- och G-studenter, samt t-värden. 

 
Utbildningens påverkan av: F-studenter 

M             s 
G-studenter 
M             s 

t-värden 

Statusskillnader  
1-ökade skillnader   6-minskade skillnader 

4,3** 1,11 4,9** 1,02 (t(285)=-4,553, p=.000) 

Förståelse  
1-minskad förståelse  6-ökad förståelse 

4,6** 1,03 5,0** 0,88 (t(294)=-3,234, p=.001) 

Attityder 
1-försämrade attityder  6-förbättrade att. 

4,6* 0,99 4,8* 0,94 (t(294)=-2,309, p=.022) 

Egen inställning 
1-mer negativ   6-mer positiv 

4,4** 1,09 4,7** 0,99 (t(291)=-2,675, p=.008) 

Önskan arbeta integrerat arbetslag 
1-inte alls    6-i hög grad 

4,6** 1,39 5,1** 1,12 (t(294)=-2,884, p=.004) 

*=signifikans  p<.05.  
**=signifikans p<.01. 
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 Bilaga 5  
Den nya lärarutbildningen 
 
Tabell 10. Studenternas tankar om integrationen i den kommande lärarutbild-

ningen. Medelvärden och standardavvikelser, uppdelat på F- och G-
studenter, samt t-värden. 

 
 
1-inte alls                           6-i hög grad 

F-studenter 
M             s 

G-studenter 
M             s 

t-värden 

Bra integrera alla  4,5 1,32 4,6 1,32  
Bättre integrera fö/1-7 3,9* 1,36 3,5* 1,63 (t(284)=2,070, p=.039) 
Bättre integrera 1-7/4-9 3,3 1,36 3,3 1,48  
Hade själv velat samläsa med 4-9 2,9** 1,64 4,5** 1,49 (t(283)=-8,504, p=.000) 
Möjlighet påverka nuvarande utb.  3,1 1,30 3,3 1,42  
Möjlighet påverka kommande utb.  2,6 1,45 2,6 1,47  
*=signifikans  p<.05.  
**=signifikans p<.01. 
 
 
Tabell 11.  Studenternas tankar om integration i den nya  lärarutbildningen och i 

kommande yrkesliv. Medelvärden och standardavvikelser, uppdelat på 
önskad åldersgrupp, samt F-värden. 

 
Önskad  
åldersgrupp 

Bra integrera alla 
i nya utbildning-
en. 
1-inte alls      6- hög grad 
M             s 

Önskan att sam-
läsa med 4-9-
lärare 
1-inte alls     6- hög grad 
M             s 

Önskan att arbeta i 
integrerat arbets-
lag 
1-inte alls   6- hög grad 
M             s 

1-5         (n=68) 4,4 1,31 2,7 1,57 4,2 1,52 
6-8         (n=82) 4,5 1,33 3,8 1,65 5,3 1,05 
9-12       (n=88) 4,6 1,33 4,6 1,45 4,9 1,19 
13-         (n=3) 5,3 0,58 6,0 0,00 5,0 1,00 
Vet ej     (n=40  ) 4,8 1,31 3,8 1,66 5,1 1,01 
  (F(4,271)=15,887, 

p=.000) 
(F(4,282)=8,531, 
p=.000) 
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English summary  
 
Becoming a teacher: 
Preschool- and compulsory school-teacher student´s experiences of the inte-
grated teacher program at Borås University College.  
 
Background  
 
Although several earlier national and international studies have described aspects 
of professional socialisation among student teachers, few have explicitly focussed 
on such processes within an integrated context. Very few concern training pro-
grammes with joint courses for students aiming at pre-school teacher's and compul-
sory school teacher's degree. Furthermore, studies of socialisation within contexts 
organised according to principles of professional integration have largely been 
conducted in settings where the integrated educational practice is based on volun-
taries from the involved parts. As Swedish educational policy since 1991 prescribes 
integration of pre-school and compulsory school practice, explicit demands on uni-
versities and local communities to develop and organise efficient models for train-
ing and practice are at hand. The present project is an effort to reveal deeper 
knowledge about what premises and conditions are involved when two cultures of 
educational traditions meet. Particular attention is directed towards processes 
through which students and professionals, representing pre-school and compulsory 
school traditions, establish shared sets of knowledge, values and norms about learn-
ing and instruction. Such common frames for organising an integrated educational 
practice are assumed to form an important step towards a new, broader defined 
teacher role.  
 
The project  
 
The project "Becoming a teacher" started in the beginning of 1998 and will con-
tinue until 2001. The overriding purpose is to identify and describe conditions for 
teacher socialisation during teacher training and in professional practice. Two em-
pirical studies, each focussing on one main aspect of professional learning are con-
ducted. One study examines a recently launched, integrated (pre-school teachers 
and primary school teachers) teacher training as context for teacher socialisation. 
The other investigates development and establishment of an integrated school prac-
tice among four teacher teams.  
 
An integrated theoretical frame for socialisation is being used (Berger & Luckman, 
1979 1; Mead, 1976/1995 2; Moscovici, 1984 3). Briefly, this frame implies profes-
sional socialisation as being a dynamic, interactive, socially constructed process, 
which takes place in a socio-cultural context. Social interaction is regarded as a 
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means for changing ideas about the teacher role as well as for maintaining estab-
lished views. Established ideas as well as new ones are expressed, negotiated and 
confirmed through communication and action. Conditions for such interactions are 
contextual and can be defined in terms of temporary situations as well as cultural 
premises. Inter-individual as well as inter-group interactions are assumed to be in-
volved in processes of constructing and/or reconstructing contents in the teacher 
role. Teacher socialisation, i.e. "becoming a teacher", takes place in interaction with 
fellow students, teachers, in-service supervisors and colleagues over a length of 
time, covering the years of university training and many years of professional work 
in educational settings. The present project illuminates issues that are likely to be at 
hand during some distances of the journey towards a teacher role within an inte-
grated educational practice.  
 
The project is inspired by an ethnographic research tradition, particularly as it has 
been developed within the educational sciences by Quarsell 4 (1994). Data is col-
lected from two different contexts; integrated teacher training and integrated pre-
school/compulsory school practice. Fifteen students accepted for pre-school teach-
ers training and fifteen accepted for compulsory school teacher training is followed 
during their education. Interviews, student's diaries, examination papers, evalua-
tions, and reflections on the training and their future teacher role are collected and 
analysed over 2,5 years. Data from the integrated practice is collected through par-
ticipant observations in daily work and conferences, and individual and group in-
terviews. Four teacher teams in two schools participate in the study.  
 
The project is expected to reveal deeper knowledge about socialisation processes in 
educational professions, particularly in contexts emphasising integrated models for 
organisation and content of educational activities. Furthermore, the project is or-
ganised in order to support links between educational sciences and teacher training, 
for example through regular seminars for students, university teachers and in-
service supervisors.  
 
Instead of aiming for one final report from the project, we have decided to docu-
ment the research process in a number of smaller working reports. In the first one, 
the project as it was outlined in the proposal is presented. It gives a detailed de-
scription of purpose, design, theoretical perspective and methods.  
 
This report presents the results from a questionnaire given to 125 preschool- and 
149 compulsory schoolteacher students at the integrated teacher-training program 
at Borås University College. The study focuses on the teacher student’s experiences 
of studying at an integrated program and their thoughts about its preparation for 
their future professional roles. The report also focuses on the student’s expectations 
about the new teacher education that will be implemented in autumn 2001.  Com-
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parisons were made between the primary- and compulsory schoolteacher students 
and between different phases in the education.  
The results indicate that the students mainly are positive to their studies in Borås as 
well as to integration in general. 
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