
 
 

Lärarstudenter om utbildningen 
─ brist på likvärdighet 
 
 
 
 
 
 
Lärarutbildningen är en av de allra största inom högskolan och därtill en av de 
som finns på flest lärosäten. Det är många studenter som berörs av kvaliteten – 
och i förlängningen alla i Sverige, då en bra lärarutbildning gör att framtidens 
lärare blir välrustade för att utbilda sina elever. Men eftersom den finns på 
många ställen och berör många studenter kan kvaliteten också variera.  
 
Sverige möter en nationell lärarkris där 43 000 lärare kommer att saknas 2020, samtidigt 
ser vi ett alltför svagt söktryck till landets lärarutbildningar och så många som var sjätte 
lärarstudent hoppar av efter den första terminen. Lärarlönerna måste upp, men det är 
också av yttersta vikt att vi säkerställer kvalitén på våra lärarutbildningar. 
 
De flesta av dagens studenter är nöjda med sin utbildning och skulle rekommendera den 
till andra, det visar den här undersökningen. Den visar också att de flesta studenter anser 
sig vara välförberedda på vad som väntar dem som lärare. Samtidigt visar den att det 
finns utvecklingspotential på sina håll, då det på nästa varje fråga finns en liten grupp 
som är kritisk. 
 
För oss lärarstudenter är det av vikt att lärarutbildningen är bra och vi vill därför vara 
med och utveckla den. Vi anser framför allt att det är viktigt att utbildningen som ges 
ska vara kopplad till vår framtida arbetsmarknad. 
 
Glädjande är att de flesta studenter upplever det så, men fortfarande är det ändå ungefär 
var tionde student som anger att endera den ämnesrelaterade eller den övriga 
undervisningen inte är kopplad det faktum att vi ska bli lärare.  
 
 
Lärarförbundet Student har tre punkter för en bättre lärarutbildning: 

 ingen student ska uppleva att utbildningen inte förbereder dem för att bli lärare 

 de kurser som ges ska i alla delar vara tydligt kopplade till läraryrket 

 öka anslagen till den verksamhetsnära forskningen 
 
 
Tomas Selin 
Ordförande Lärarförbundet Student 

Rapport från Lärarförbundet Student 2014-11-28 

 
 

 
 1(11)  

 



Studenternas syn på utbildningen och dess innehåll 
Vi intervjuade 600 lärarstudenter, genom en telefonundersökning, om deras syn på hur 
väl anpassad de anser att utbildningen är för deras kommande yrke, hur de ser på 
forskningsanknytningen samt om de kan tänka sig rekommendera studievalet för andra. 

 
 

Resultaten i korthet är följande:  
 en majoritet anser att både den utbildning som är kopplad till ämnesinnehåll är 

anpassad till att de ska bli lärare, men 7 procent uppger att den i mycket låg eller låg 
grad är anpassad, medan 29 procent svarar varken eller, 

 en majoritet anser att den utbildningsvetenskapliga delen av utbildningen är 
anpassad till att de ska bli lärare, men 11 procent uppger att den i mycket låg eller låg 
grad är anpassad, medan 32 procent svarar varken eller, 

 de flesta anser att mängden med forskning som förekommer under utbildningen är 
lagom och även att den är relevant ur ett lärarperspektiv, 

 en majoritet anser också att utbildningen i hög grad har förberett dem för att verka 
som lärare, 

 en stor majoritet skulle rekommendera andra att läsa till lärare. 

De flesta upplever att ämnesundervisningen är anpassad till lärarutbildningen 
Den första frågan som de besvarade var: I vilken grad upplever du att den undervisning 
du har fått i olika ämnen har varit anpassad till att du ska bli lärare? 
 

 
Diagram 1 Ämnesundervisningens anpassning till att studenterna ska bli lärare.  
 
Glädjande nog anser två av tre lärarstudenter att ämnesundervisningen är anpassad till 
att studenterna ska bli lärare. Samtidigt anser knappt var tionde att så inte är fallet.  
 

Det är framför allt de bland de studenter som utbildas mot grundskolan och 
gymnasieskolan som andelen som anser att ämnesutbildningen inte är anpassad till att de 
ska bli lärare är större, i praktiken handlar det om dryga tio procent som anger i mycket 
låg eller låg grad som svar på frågan. 
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Även den icke-ämnesanknutna utbildningen är avpassad för lärarutbildningen 
Lärarutbildningen innehåller ju inte bara ämnen, utan även andra delar, som har kallats 
sådant som utbildningsvetenskaplig kärna och liknande. Något fler studenterna anger att 
detta inte känns relevant för deras kommande arbete som lärare än de som anger att 
ämnesstudierna inte är det. 
 

 
Diagram 2 Uppfattning om utbildningens icke-ämnesanknutna dels relevans för 
läraryrket 
 
På denna fråga svarar mer än varannan student att den icke-ämnesanknutna delen av 
undervisningen upplevs som i hög grad relevant eller i mycket hög grad relevant. Det är 
lite fler än för den ämnesrelaterade frågan, drygt var tionde, som anger att relevansen är 
låg eller mycket låg.  
 
Även här är det de som studerar mot grundskola eller gymnasieskola som i lite högre 
utsträckning anser att relevansen är låg eller mycket låg. 
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Lagom med forskning enligt studenterna 
Lärarutbildningen har fått kritik för att den inte har en tillräcklig forskningsanknytning. 
Enligt studenterna är den mängd forskning som de får till livs lagom stor, samtidigt som 
den i stort anses vara relevant för deras yrkesval. 
 

 
Diagram 3 Upplevs andelen forskning som lagom eller inte 
 
Den stora majoriteten av studenter anser att de får lagom med mängd med forskning till 
livs under sin utbildning, mer än två studenter av tre anger det. Samtidigt anser nästan 
var femte student att det är för lite och var tionde att det är för mycket.  
 
Det är framförallt det som studerar för att bli lärare fritidshem, skolåren 4-6 och 
gymnasiet som anser att det är för lite forskning. 
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Forskningen upplevs oftast som relevant 
De flesta studenter anser att den forskning som presenteras under utbildningen är 
relevant för dem som blivande lärare.  
 

 
Diagram 4 Anses forskningen vara relevant för läraryrket 
 
När det gäller synen på forskningens relevans anser tre studenter av fem att den i hög 
eller mycket hög grad är relevant för deras kommande arbete och under var tionde att 
den inte har relevans.  
 
Det är inga större skillnader mellan de olika utbildningsinriktningarna, men de som 
studerar mot de senare åren i grundskolan anger i lite högre grad att forskningen inte är 
relevant.  
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Studenterna känner sig väl förberedda för att verka som lärare 
Två av tre studenter känner sig i hög grad väl förberedda av utbildningen för att verka 
som lärare.  
 

 
Diagram 5 I vilken grad upplever du att din utbildning har förberett dig för att verka 
som lärare? 
 
Även om det är två av tre studenter som känner sig i hög grad förberedda för sitt 
kommande yrke som lärare är det stora skillnader mellan de olika lärargrupperna. De 
som utbildar sig mot förskola eller fritidshem känner sig i mycket högre grad förberedda 
än de som utbildar sig mot grundskola och gymnasieskola. 
 
Allra sämst ser det ut bland dem som utbildar sig mot skolåren 7-9. Där anger mer än 
var tionde att de inte anser att deras utbildning har förberett dem i tillräckligt hög grad 
för att bli lärare. Men även bland de som studerar mot de övriga utbildningarna mot 
grundskola och gymnasieskola är det en stor andel som anger ett visst missnöje. 
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De flesta skulle rekommendera utbildningen till andra 
Att studenterna på det stora hela är nöjda med sin utbildning visar sig också i att de 
flesta skulle rekommendera sin utbildning till andra.  
 

 
Diagram 6 Skulle rekommendera andra sin utbildning 
 
Den stora majoriteten av studenter, eller två av tre, skulle med all säkerhet 
rekommendera sin utbildning till andra. Samtidigt svarar knappt tio procent att det 
troligtvis eller med all säkerhet inte skulle det.  
 
Det är de som studerar för att bli lärare i förskola som framför allt skulle rekommendera 
utbildningen till andra, med en bra bit över 90 procent som anger att de med all säkerhet 
eller eventuellt skulle rekommendera andra sin utbildning. De utbildningar där det finns 
störst skepsis till att rekommendera den till andra är den mot grundskolans tidigare år 
och den mot gymnasieskolan. Gymnasieskolan utmärker sig också genom att det är klart 
färre där som med all säkerhet skulle rekommendera andra sin utbildning. 
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Om undersökningen 
Undersökningen är en telefonundersökning genomförd av Exquiro Market Research på 
uppdrag av Lärarförbundet.  
 
Målgrupp 
Målgruppen i undersökningen är personer som uppfyller följande kriterier: 
• Studerandemedlemmar i Lärarförbundet. 
• Påbörjat lärarutbildningen under perioden HT 2011 – HT 2013. 
 
Datainsamlingsmetod 
All data samlades in via telefonintervjuer under perioden 5-22 maj, 2014. 
 
Urval 
Lärarförbundet tog fram ett urval av medlemmar. Urvalen var uppdelade på 6 st. strata 
enligt följande: 
• Förskollärare (319 st.) 
• Grundlärare med inriktning mot fritidshem (354 st.) 
• Grundlärare med inriktning mot F-3 (331 st.) 
• Grundlärare med inriktning mot årskurs 4-6 (338 st.) 
• Ämneslärare med inriktning mot årskurs 7-9 (350 st.) 
• Ämneslärare i gymnasieskolan (376 st.) 
 
Utifrån detta drog Exquiro ett systematiskt urval inom respektive strata. Respektive 
urval innehöll hälften av personerna i bruttourvalet. I slutet av datainsamlingen utökades 
respektive urval med ytterligare 30 personer per strata. 
 
Antal genomförda intervjuer per grupp 
 

 
Antal  
intervjuer 

Antal  
personer  
i brutto- 
urvalet 

Antal  
personer 
i netto- 
urvalet 

Förskollärare 104 319 179 
 Grundlärare med inriktning mot fritidshem 102 354 183 
 Grundlärare med inriktning mot F-3 93 331 180 
 Grundlärare med inriktning mot årskurs 4-6 104 338 188 
 Ämneslärare med inriktning mot årskurs 7-9 80 350 178 
 Ämneslärare i Gymnasieskolan 114 376 194 

Totalt 597 2 068 1 101 
 
597 studerandemedlemmar intervjuades.  
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Bortfallsredovisning 
 

 Antal % 
Bruttourval 2 068 - 
 Ej inkluderade personer i slutligt urval 854 - 
 Ej målgrupp* 113 - 

 Nettourval 1 101 100 % 
 Vägrare 85 8 % 
 Fel nummer 138 13 % 
 Bortresta 1 0,1 % 
 Sjuka 2 0,2 % 
 Övriga ej svar 278 25 % 

Antal intervjuer 597 54 % 
*Personer som uppgav att de inte är medlemmar, att de påbörjade lärarutbildningen annan termin än 
under perioden HT 2011 – HT 2013 eller personer som har tagit studieuppehåll och inte ämnar slutföra 
studierna. 
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Lärarstudenter om utbildningen 
För oss lärarstudenter är det av vikt att lärarutbildningen är bra och vi vill därför vara 
med och utveckla den. Vi anser framför allt att det är viktigt att utbildningen som ges 
ska vara kopplad till vår framtida arbetsmarknad, vilket den här undersökningen visar att 
de flesta studenter anser. 
 
 
Undersökningsresultaten i korthet:  

 en majoritet anser att både den utbildning som är kopplad till ämnesinnehåll är 
anpassad till att de ska bli lärare, men 7 procent uppger att den i mycket låg eller låg 
grad är anpassad, medan 29 procent svarar varken eller, 

 en majoritet anser att den utbildningsvetenskapliga delen av utbildningen är 
anpassad till att de ska bli lärare, men 11 procent uppger att den i mycket låg eller låg 
grad är anpassad, medan 32 procent svarar varken eller, 

 de flesta anser att mängden med forskning som förekommer under utbildningen är 
lagom och även att den är relevant ur ett lärarperspektiv, 

 en majoritet anser också att utbildningen i hög grad har förberett dem för att verka 
som lärare, 

 en stor majoritet skulle rekommendera andra att läsa till lärare. 
 
Lärarförbundet Student har tre punkter för en bättre lärarutbildning: 

 ingen student ska uppleva att utbildningen inte förbereder dem för att bli lärare 
 de kurser som ges ska i alla delar vara tydligt kopplade till läraryrket 

 öka anslagen till den verksamhetsnära forskningen 
 
 

  
 
Segelbåtsvägen 15 
Box 12229 
102 26  Stockholm 
Telefon 08-737 65 00 
lararforbundet.se 
kansli@lararforbundet.se 
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