
Lärarstudenternas kurs för ännu bättre lärarutbildning 
Över 3000 lärarstudenter deltog i Lärarförbundets medlemsdialog för att säga sitt om 
lärarutbildningens och skolans framtid. Lärarstudenterna ger oss tydliga svar om vad som 
behöver förändras för att lärarutbildningen kan bli ännu bättre.  
 
Lärarförbundet genomförde medlemsdialogen Rätt kurs – för skolan och läraryrket under 
våren 2017. Medlemsdialogen fungerar som ett startskott inför Lärarförbundets kongress 
2018. Totalt samlade medlemsdialogen 36 000 lärare, skolledare och lärarstudenter som 
tillsammans investerade över 400 000 minuter i skolans, professionens och Lärarförbundets 
framtid.  
 

Lärarstudenternas medlemsdialog  
Vi utvecklade en specifik medlemsdialog för 
lärarstudenter i form av en tre minuter lång 
digital dialog. Frågorna formulerades med 
ambitionen att vara så enkla, öppna, 
vardagsnära och framåtsyftande som möjligt.  
 
Bland de svarande finns lärarstudenter från de flesta utbildningsinriktningarna. Ungefär 
2100 av 3000 svarande är blivande förskollärare, gymnasielärare och grundskollärare. 
Andra utbildningar så som kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 
yrkeslärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem 
förekommer också, men i en lägre utsträckning.  
 
 

Förändringsagendan för en ännu bättre lärarutbildning 
Lärarstudenter är generellt nöjda med sin utbildning, men trots det framgår det tydligt i 
medlemsdialogen att det finns förbättringspotential.  
 

 
På första plats i lärarstudenternas förändringsagenda finns 
starkare koppling mellan teori och praktik. Över hälften av de 
svarande ansåg att detta var den viktigaste frågan för landets 
lärarutbildningar att utveckla och stärka.  
 
 

 



 
Därefter följer mer undervisning om ledarskap och 
konflikthantering. På frågan om vad man helst vill förändra i sin 
lärarutbildning har över hälften av lärarstudenterna angett mer 
undervisning om ledarskap och konflikthantering.  
 
 

 
 
På tredje plats i studenternas förändringsagenda finns behovet av 
mer undervisning i ämnesdidaktik. Strax under hälften av de 
svarande har angett att mer undervisning i ämnesdidaktik (41 
procent) är avgörande för en förbättrad lärarutbildning.   
 
 

 

Lärarstudenternas bild av sitt framtida yrke 
När studenterna svarar på frågan vad de helst skulle vilja förändra utifrån deras bild av 

läraryrket, så är	det	framförallt mindre barn- och elevgrupper, mer tid för planering och 
uppföljning och mer resurser till särskilt stöd som man lyfter fram. Trots att man ännu inte 

påbörjat sin yrkeskarriär svarar många att mindre administrativa arbetsuppgifter och ett väl 

fungerande ledarskap är viktigt, dessa svarsalternativ kommer på delad fjärdeplats bland 
lärarstudenterna. Just ett bättre fungerande ledarskap kommer tydligt högre på 

prioriteringslistan hos studenterna än	hos de yrkesverksamma medlemmarna.	
 

Lärarstudenter om digitala pedagogiska verktyg 

Två tredjedelar av lärarstudenterna är nöjda med den undervisning de fått om digitala 
pedagogiska verktyg, samtidigt många av de yrkesverksamma lärarna upplever brister när 
det gäller kompetensutveckling inom området. Kanske illustrerar det en annan vana och 
erfarenhet av att använda digitala verktyg bland dem som idag genomgår lärarutbildningen. 
 

Den samlade rösten i dialogen är tydlig 

Lärarstudenter är generellt nöjda med sin utbildning men talar i klarspråk om vad som 
behöver bli bättre. Det är helt avgörande för en lärarstudents yrkesidentitet och trygghet att 
hen prövar sin teoretiska kunskap i praktiska moment kontinuerligt under sin utbildning. 
Kopplingen mellan dessa två måste stärkas, för att det i sin tur kommer att stärka den 
blivande läraren. På så sätt kan lärarutbildningarna brygga klivet från lärarstudent till 
yrkesverksam lärare.  


