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Abstrakt

Syftet med föreliggande studie var att utföra en utvärdering av i vilken grad högskolan i 

Halmstad lyckas med att uppfylla de mål och riktlinjer som lagts fast för lärarexamen i 

samhällskunskap på gymnasienivå. Halvstrukturerade intervjuer utfördes. Urvalet bestod av 

fem individer som alla genomfört samhällslärarutbildningen på högskolan i Halmstad. 

Intervjuteman var ämneskunskaper, pedagogisk kunskap, den demokratiska skolan och 

praktisk kunskap. Resultaten och analysen visade enligt studiens intervjupersoner att 

samhällskunskapslärarutbildningen vid högskolan i Halmstad till viss del uppfyller de mål och 

riktlinjer som lagts fast för lärarexamen med avseende på dess undervisning kring den 

demokratiska skolan och dess beståndsdelar som till exempel värdergrundsfrågor och alla 

människors värde samt ifråga om barns sociala, emotionella och kognitiva utveckling. Målen 

och riktlinjerna uppfylls, enligt studiens interjupersoner, dock inte till fullo vad gäller 

ämneskunskaper och dess tillämpning i skolorna, allmän och ämnesdidaktik, betygsättning 

och bedömning, informationsteknik som  pedagogiskt verktyg samt förebyggande och 

hantering av kränkningar och diskriminering. 

Nyckelord:, samhällskunskap, lärarutbildning, utvärdering, måluppfyllelse
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Högskoleverkets utvärdering av den nya lärarutbildningen vid svenska universitet och 

högskolor (2005) riktar generell kritik mot kvalitén på utbildningen. Lärarutbildningen består 

av flertalet ämnesinriktingar vilka ovanstående utredningar ej specifikt granskat. Då varje 

lärosäte utformar sin utbildning på olika sätt bör utvärderingar av specifika inriktningar av 

lärarutbildningen vara av värde. Föreliggande studie avser att bredda kunskaperna kring 

kvalitén på lärarutbildningen, genom att utföra en utvärdering av lärarutbildningen  på 

högskolan i Halmstad med inriktning Samhällskunskap. 

Efter avslutad utbildning skall läraren enligt kursplaner hämtade från lärarutbildningen på 

högskolan i Halmstad individuellt och tillsammans med kollegor genomföra och leda 

undervisning och annan pedagogisk verksamhet, besitta kunskap om lärarens varierade 

uppgifter och roller, den emotionella och kognitiva utvecklingen hos barn och unga och kunna 

skapa förutsättningar och stimulera elevers lärande och kunskapsutveckling med mera.

Läraren i gymnasieskolan skall enligt Lpf 94 (2006: 7) ”fördjupa och utveckla elevernas 

kunskaper som förberedelse för yrkesverksamhet och studier vid universitet och högskolor 

m.m. och som förberedelse för vuxen livet som samhällsmedborgare och ansvariga för sina 

egna liv.” Uppgiften består alltså i att förbereda eleverna för sin framtid. Det kan därför anses 

vara av stor vikt att undersöka ifall lärarutbildningen lyckas i föresatsen att utbilda lärare som 

är kvalificerade för att förbereda våra skolors elever för livet. 

För att kunna förbereda andra behöver läraren vara förberedd själv. Visar resultaten av 

föreliggande studie att så inte är fallet så måste förändringar ske på lärarutbildningen för att 

läraren skall kunna utföra den uppgift som de är tänkta att utföra ute på våra skolor. Kvalitén 

på lärarutbildningen är väldigt viktig då den är avgörande för den kvalité som undervisningen 

har ute på skolorna, och i förlängningen även avgörande för kvalitén på samhället eftersom 

det är skolans uppgift enligt Lpf 94 (2006: 5) att ”förmedla kunskaper och skapa 

förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper” och ”främja 

elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes-

och samhällslivet”.           
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1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att göra en utvärdering av i vilken grad högskolan i Halmstad lyckas 

med att uppfylla de mål och riktlinjer som lagts fast för lärarexamen i samhällskunskap på 

gymnasienivå. Detta arbete avser att bidra till såväl forskning som praktiker inom området.

Utifrån syftet kommer jag att arbeta med följande två frågeställningar:

1. Vilka är de grundkrav som en nyutexaminerad lärare skall ha uppfyllt och erhållit un-

der sin utbildning enligt styrdokument kring lärarutbildningen?

2. Anser nyutexaminerade lärare med inriktning Samhällskunskap från Halmstad Hög-

skola att den utbildning de genomgått motsvarar dessa grundkrav?

Avsikten är alltså att genom den första frågeställningen utmejsla en måttstock med grundkrav 

baserade på styrdokument för att i den andra frågeställningen beskriva hur nyutexaminerade 

lärare upplever att lärarutbildningen tillgodosett grundkraven. Med dessa två frågeställningar 

vill jag nå svaret till den tredje frågeställningen, vilket är huvudsyftet som analysen kommer 

att mynna ut i:

3. I vilka avseenden kan samhällskunskapslärarutbildningen vid högskolan i Halmstad 

sägas uppfylla grundkraven och inom vilka områden lyckas man inte uppfylla 

grundkraven?

1.2 Avgränsning

I detta arbete har jag valt att fokusera på att undersöka hur just nyutexaminerade lärare med 

inriktningen Samhällskunskap ser på hur väl förberedda de blir efter genomgången lärarut-

bildning på högskolan i Halmstad. Jag har valt att enbart ta med personer i min kvalitativa stu-

die vilka ej startat på lärarutbildningen tidigare än år 2001 eftersom att det var då den nya 

lärarutbildningen infördes. De kursplaner och övrigt material som ligger till grund för de 

kriterier som arbetet utgår ifrån, är de som var gällande då mina intervjupersoner utbildade 

sig. Lärarutbildningen på högskolan i Halmstad har sedan år 2001 reformerats, vilket kan 

innebära att en del dokument som legat till grund för föreliggande studie förändrats. 
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Eftersom utbildningen till lärare dels ger kunskaper för det ämne man skall undervisa i men 

även ger utbildning i mer breda termer kring läraryrket inom det allmänna utbildningsområdet 

(AUO), vilken alla lärarstudenter genomgår, så har jag valt att ta med båda dessa, då det är 

föreningen av de båda som är tänkt att utbilda lärare. Att bara undersöka hur väl förberedda en 

student blir av den ena eller andra delen av lärarutbildningen anser jag ej vara giltig, då 

utbildningen är utformad så att man skall genomgå båda delar för att få en fullvärdig 

lärarutbildning. Eftersom lärarutbildningen totalt sett innehåller ett flertal olika inriktningar så 

har jag valt att endast undersöka hur situationen ser ut för samhällskunskapslärare av

utrymmesmässiga skäl.

1.3 Uppsatsens disposition

I kapitel två återfinns en redogörelse för den metod som använts i föreliggande studie. 

Kapitlet efter är ett teoriavsnitt där frågeställning ett besvaras då den/de måttstock/kriterier 

som ligger till grund för arbetets kvalitativa intervjuer redovisas. I kapitel fyra sker en 

genomgång av tidigare forskning i form av en beskrivning av fyra stycken utvärderingar som 

Högskoleverket har utfört på lärarutbildningen på svenska högskolor och universitet. Därefter 

besvaras frågeställning två genom resultaten från de kvalitativa intervjuerna vilket i kapitel 

sex följs upp av an analys där arbetets huvudsyfte och tredje frågeställning besvaras. Studien 

avslutas med en summering och förslag till framtida forskning lyfts fram.
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2. Metod

Den övergripande metoden kommer att utgå ifrån policyanalys och dess riktlinjer. En policy 

är enligt Premfors (1989: 9): ”en programförklaring, en uppsättning uttryckligen deklarerade 

riktlinjer för en verksamhet.” och enligt Hill (2007: 14): ”en uppsättning beslut som hänger 

ihop med varandra...beträffande valet av målsättningar och medlen att uppnå dem i en 

bestämd situation”. Att definiera policyanalys är enligt Premfors komplicerat, men för att 

sammanfatta begreppet kan man dock beskriva det som att man undersöker och utvärderar om 

en verksamhet uppfyller de krav som de satt upp genom att fastställa en policy. Hill (2007:

12) beskriver det som: ”Utvärderande studier kallas ibland också effektstudier (impact 

studies) eftersom de sysslar med att analysera de följder en vis policy har för befolkningen.”

De riktlinjer som finns för lärarutbildningen på Halmstad Högskola kan likställas med en 

policy. Det är denna policy och de följder de har för de som berörs av den jag ämnar att 

analysera för att få svar på mina frågeställningar. Metoden kommer dock ej att fullständigt 

följa de riktlinjer som gäller för policyanalys utan kommer istället att vara en variant av 

ovannämnda metod. Anledningen till detta är att uppsatsen och dess ämne är av ett begränsat 

format vilket innebär att om en fullständig utförande av en policyanalys skulle göras så skulle 

det vara tvunget med fler syften samt frågeställningar men även mer tidsutrymme och ett mer 

omfattande arbete. För att redogöra för varför jag valt att utgå ifrån policyanalys i mitt 

metodval följer nedan förklaringar vad i min metod som är hämtad från policyanalys. 

Avslutningsvis följer ett avsnitt med en specifik beskrivning av hur mitt arbete, med 

utgångspunkt i policyanalys, kommer att utföras i relation till mina frågeställningar.

2.1 Policyanalys

Premfors (1989: 12) menar att syftet med att använda policyanalys kan vara av olika slag: ” 

Huvudsyftet är att använda den analytiska förmågan för att hjälpa beslutsfattarna att utveckla 

klokare handlingslinjer och program”. I mitt arbete kan just detta syfte användas på så sätt att 

de resultat som framkommer kan hjälpa de ansvariga på lärarutbildningen i Halmstad att 

utvärdera och förbättra utbildningen och de riktlinjer som är rådande. Ett annat syfte med att 

utföra en policyanalys är enligt Premfors (1989: 11): ”Den syftar till att informera 

beslutsfattare om de troliga och verkliga konsekvenserna av olika handlingslinjer och 
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program.”. Detta syfte utgår även mitt arbete utifrån eftersom att mitt arbete är av ett 

utvärderande slag, vilket mina frågeställningar pekar på.

     

Att använda policyanalys som metod är inte helt okomplicerat. Dels för att metoden enligt 

Premfors är ett outvecklat metodbegrepp där begreppets identitet ännu är helt fastställd och 

det även är svårt att definiera och karakterisera området. Detta medför att det är svårt att följa 

en exakt struktur kring metoden eftersom en sådan är svår att urskilja. Därför har jag valt de 

delar av metoden som kan användas för att besvara mina frågeställningar. För att utföra en po-

licyanalys föreslår Premfors en checklista som utvärderaren av policyn kan använda sig av:

 Syfte – varför utvärdera?

 Objekt – vad bör utvärderas?

 Organisering -Var och av vem bör utvärderas?

 Kriterier – Vilka kriterier bör användas?

 Metoder – Vilka metoder bör användas?

 Spridning – Hur och till vem bör resultaten spridas?

 Användning – Vilka effekter kan förväntas?

I mitt arbete kommer denna checklista att följas och alla de frågor som Premfors föreslår 

kommer att redovisas löpande. En policyanalys kan utgöras av många steg, vilka kan variera 

eftersom att det inte finns någon exakt fastställd metodmall att utgå ifrån. I en variant på hur 

en policyanalys skall gå till föreslår Premfors att följande delar skall finnas med: problem, 

alternativ, rekommendation, beslut, genomförande, utvärdering, återföring. Mitt arbete kom-

mer att inrikta sig på problemdelen i vilken man identifierar och strukturerar policyproblemet.

Med utvärdering menar Premfors här en utvärdering som görs efter det att man identifierat ett 

problem och vidtagit åtgärder. Detta har alltså inte samma innebörd här som när Premfors 

beskriver policyanalysen som en utvärdering av en policy. De övriga faserna i policyanalysen 

kommer jag ej att beröra mer än att de skulle kunna vara lämpliga för vidare forskning. I mitt 

arbete med att undersöka ”problemfasen” kan följande citat av Premfors (1989: 132) ge en 

tydlig bild av vad mitt arbete syftar till att uträtta: ”utvärdering av offentliga handlingslinjer 

eller programs ändamålsenlighet”. Sådana utvärderingar kan sägas omfatta två steg: dels och 

först en beskrivning av alla relevanta effekter – både avsedda och icke-avsedda, och dels och 
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därefter en värdering av dessa effekter i förhållande till en uppsättning kriterier. Det första 

steget är en förutsättning för det andra, det centrala steget i utvärderingsfasen, som syftar till 

att besvara frågan om verksamhetens värde.

   

Denna beskrivning och dess innehåll motsvarar de frågeställningar som skall besvaras i detta 

arbete, nämligen ett utvärderande av samhällslärarutbildningen på Halmstad Högskola och det 

är utifrån dessa två steg min analys och mitt metodologiska angreppssätt skall utformas.

2.2 Metod för att besvara frågeställning 1

I Premfors (1989) beskrivningar av en policyanalys skall de effekter som det uppfattas att en 

policy skapat jämföras med en rad uppsatta kriterier. Det svar jag får på min första 

frågeställning kommer i detta arbete utgöra de kriterier av grundkrav med vilka jag sedan 

jämför effekterna av den policy som råder på lärarutbildningen på högskolan i Halmstad, 

vilket utgör min andra frågeställning. De kriterier jag kommer att ställa upp kommer att

utarbetas genom en analys av relevanta dokument kring de riktlinjer som styr verksamheten 

på lärarutbildningen i Halmstad. Dessa kriterier kommer att utformas som de grundläggande 

mål/krav i urval en student från lärarutbildningen på högskolan i Halmstad skall uppfylla efter 

avslutad utbildning.

2.3 Metod för att besvara frågeställning 2

I Premfors (1989) beskrivningar av en policyanalys skall de effekter som det uppfattas att en 

policy skapat undersökas. För att undersöka dessa effekter har jag valt utföra intervjuer med 

nyutexaminerade lärare. Intervjun och dess frågor har utgångspunkt i de kriterier som 

formulerats för vad som skall utgöra en tillfredställande utbildning. I intervjun skall 

studenterna kunna utvärdera den utbildning de just genomgått. Premfors (1989: 44)  menar 

att:  ”policyproblem är subjektiva till sin natur". De existerar inte om inte någon uttrycker 

otillfredsställelse.” I intervjun vill jag ge de som följer lärarutbildningens policy en möjlighet 

att uttrycka sin åsikt. Slutsatserna kring om ett policyproblem finns eller ej kan alltså baseras 

på om någon uttrycker otillfredsställelse eller ej kring policyn som råder.

2.4 Metod för att besvara frågeställning 3

Resultaten från intervjuerna, som är baserade på de kriterier jag tagit fram, kommer att 
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analyseras för att besvara på frågeställningen och sedan relateras till didaktisk forskning om 

lärarutbildningen.

2.5 Intervjuform

Jag har valt att utföra mina intervjuer utefter ett halvstrukturerat format. Min intervju kommer 

att vara både av ett induktivt och deduktivt slag. I en deduktiv analys utgår man ifrån en fast 

förståelseram (teori) inför intervjuer samt tolkar de svar man får utifrån en fast förståelseram 

(teori). Den induktiva analysen utgår ifrån att forskaren gör observationer och generaliserar 

utifrån dessa. (Andersson, 1990). Den halvstrukturerade intervjuformen tillåter en 

kombination av de båda tillvägagångssätten. (Maycut & Morehouse 1994)

      

I detta tillvägagångssätt skall en intervjuguide arbetas fram vilken skall användas som 

underlag för intervjuerna. Widerberg (2002: 70) beskriver intervjuguidens syfte på detta vis:

”Intervjuguiden är forskarens hjälpreda i intervjusituationen. Den ska i konkret form vara det 

översatta uttrycket för det man önskar analysera ”. Min intervjuguide kommer att utgå ifrån 

de kriterier jag arbetat fram när jag besvarat arbetets första frågeställning. Av dessa kriterier 

har jag valt att utkristallisera fyra tycken tema vilka mina intervjuer kommer att kretsa kring. 

Temana finns sammanfattade i en operationalisering av den måttstock jag utformat, vilken 

användes som bas för mina intervjuer.

Enligt Maycut & Morehouse (1994) skall man i utvecklandet av teman för intervjun samla 

ihop idéer och sedan försöka sammanfatta dessa med ett ord som beskriver temats karaktär. 

Dessa teman och orden som användes för att beskriva deras karaktär var följande: 

ämneskunskaper, pedagogisk kunskap, den demokratiska skolan och praktisk kunskap. De 

frågor jag ställde var öppna frågor som syftade till att få uttömmande svar. Dessa används för-

delaktigt för att göra intervjupersonen delaktig i en konversation istället för en utfrågning. De 

öppna frågorna följdes sedan av följdfrågor och dessa är fördelaktiga för att nå djupare in i 

intervjupersonens respons på frågan. Mina intervjuer spelades in för att på bästa sätt kunna 

analysera och fördjupa oss kring mitt material. Som Trost (2005) tar upp till diskussion i sin 

bok så anser jag att fördelarna med att spela in intervjun istället för att bara föra anteckningar, 

är att man får en bättre överblick av det material man anskaffat. Därför valde jag att spela in 

mina intervjuer. Maycut & Morehouse (1994) menar på liknande vis att detta är av stor vikt 
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för att på bästa sätt tillgodogöra oss den intervjuades ord och för att kunna använda dem som 

den största datakällan. 

2.6 Intervjusituationen

Intervjuerna ägde rum på varierande platser, då intervjupersonerna valt detta. IP 1 

intervjuades på högskolan i Halmstad. IP 2, IP 3,IP 4 och IP 5 blev intervjuade i hemmiljö. 

Varje intervju inleddes med att intervjupersonerna informerades om frivillighets- och

samtyckeskravet samt att allt behandlas konfidentiellt (Denscombe, 2000). Intervjuerna tog 

cirka trettio minuter vardera. Intervjuerna var personliga, sålunda var enbart intervjupersonen 

och intervjuaren närvarande.

2.7 Intervjupersoner och urval

De intervjupersoner som användes i undersökningen var fem individer som alla arbetar som 

samhällskunskapslärare på högstadie/gymnasie nivå på olika skolor i Halland. 

Intervjupersonerna var mellan 25-30 år gamla. Samtliga intervjupersoner har genomgått 

högskolan i halmstads samhällskunskapslärarutbildning med start år 2001 eller 2002. Jag har 

aktivt ej försökt att få en jämn fördelning mellan könen, då jag ej vill dela upp människor 

efter kön, utan mina intervjupersoners enda medvetet valda gemensamma nämnare är att de 

genomfört samhällslärarutbildningen på högskolan i Halmstad. Intervjupersonerna valdes ut 

genom tillgängligt strategiskt urval (Denscombe, 2000).

2.8 Metod för sammanställning av intervjusvar

När mitt material var insamlat renskrev jag allt material. Materialet lästes sedan igenom fler-

talet gånger för att få en överblick samt för att leta efter meningsfullt innehåll. Det som ansågs 

meningsfullt kodades med hjälp av överstrykningspenna. Enligt Maycut & Morehouse (1994) 

skall mening sökas i materialet för att sedan delas in i mindre delar som sedan skall utgöra 

grund för de kategorier som materialet delas in i. Författarna menar även att alla delar som 

sorteras in i olika kategorier måste kunna stå för sig själva. De skall alltså kunna förstås utan 

förklaring, isåfall bara i förhållande till de frågeställningar som finns. De delar som jag ansåg 

meningsfulla kodades sedan med ett nyckelord som sammanfattade stycket. För att kunna 

göra en strukturerad och tydlig presentation valde jag att använda samma kategorinamn i 

resultat delen som i mitt intervjuformulär. Genom att foga samman de delar av mitt material
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som ”liknar varandra” eller ”känns som varandra” så utförs en kategorisering där de delar som 

hör ihop förs samman

    

Enligt Maycut & Morehouse (1994) görs en kategorisering för att föra samman material med 

liknande innebörd för att på så sätt göra materialet mer lätthanterligt och analyserbart. Antalet 

kategorier beror på de frågeställningar som finns, vilken typ av data som är insamlad och den 

analytiska skickligheten hos forskaren. Utifrån dessa riktlinjer har jag gjort min 

kategorisering.

2.9 Metod för tolkning och analys av intervjusvar

För tolkning och analys av mitt material har jag även valt att använda mig av den hermeneu-

tiska metoden. Med hermeneutik menas ”tolka, översätta, förtydliga, klargöra och utsäga”

(Widerberg, 2002: 26). Widerberg menar att hermeneutiken är en tolkningslära eftersom att 

den utgår ifrån vissa grundantaganden och förutsättningar. Författaren skriver att dessa 

grundantaganden är:

 En mening framträder och kan bara förstås i ett sammanhang eller i en kontext.

 I all tolkning och förståelse är delarna beroende av helheten och omvänt.

 All förståelse förutsäger eller bygger på någon form av förförståelse, dvs. de glas-

ögon” – den referensram, teori eller liknande - genom vilka vi betraktar ett fenomen.

 Varje tolkning föregås av vissa förväntningar eller förutfattade meningar.

Med utgångspunkt ifrån dessa grundantaganden så bör man göra klart vilken förförståelse 

som finns, samt vilka förväntningar och förutsättningar som finns. Det medför att resultaten 

av analysen blir mer nyanserade samt lättare att värdera men också att tolkningarna blir mer 

tillförlitliga. (Widerberg 2002).

2.10 Metoddiskussion

Att utföra en kvalitativ undersökning som är objektiv är ej målet med denna typ av forskning.

Widerberg (2002) menar att reliabilitet (att upprepade mätningar får samma resultat) och va-

liditet (att man mäter det man avser att mäta) ej är särskilt användbara för den kvalitativa 

forskningen. Vid en kvalitativ metod så kommer man att få olika resultat vid olika mätningar 
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då försöksledaren ej skall vara utbytbar utan är en del i undersökningen (reliabilitet), och det 

är ju ej redan på förhand bestämt vad man skall mäta, vilket fallet är med en kvantitativ me-

tod. 

Premfors (1989) menar att en policyanalytiker ej är en objektiv bedömare och att policyanalys 

lämnar betydande utrymme för subjektiva omdömen. Att därmed hävda att denna 

undersökning är objektiv vore därför felaktigt. Vid en utvärderande arbete genom policyana-

lys är dess kvalitet beroende av tydligt formulerade kriterier. Premfors menar att man skall 

vara uppmärksam på vems kriterier det är man använder för sin utvärdering. I mitt arbete har 

jag försökt att använda mig av så neutrala kriterier som möjligt för att undvika subjektiva kri-

terier vilka kan ge felaktiga resultat. De kriterier som använts är hämtade ur den policy, eller 

de riktlinjer som gäller för samhällslärarutbildningen på Halmstad Högskola, för att få så ob-

jektiva kriterier som möjligt.

      

Maycut & Morehouse (1994) menar även att det finns tre stycken fallgropar för den som utför 

en intervju: den stängda, oklara/vaga eller komplexa frågan. Under min intervju hamnade jag i 

dessa situationer, men jag försökte att göra mina frågor tydligare genom att till exempel

omformulera frågan eller förklara frågan närmare. Jag kan också se att beroende på vilka frå-

gor, förtydligande och följdfrågor jag ställt, att detta begränsat min intervju eftersom att an-

norlunda frågor möjligtvis gjort att jag nått en ökad förståelse kring mina frågeställningar. 

    

Denna undersökning kan också ha ett relationsproblem vilka Tong i Premfors (1989) be-

skriver. Enligt henne finns fem stycken olika typer av relationer mellan analytikern och den 

som blir analyserad. Tong beskriver den ”paternalistiska modellen” som en modell när klien-

ten är i händerna på analytikern som handlar utifrån egna intressen. Eftersom att jag själv ge-

nomgår utbildningen i fråga kan detta medföra denna typ av relationsproblem. 
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3. Teori

Följande avsnitt kommer att utgöra en redogörelse för den/de måttstock/kriterier som kommer 

ligga till grund för de intervjuer som skall utföras, och därmed besvara föreliggande arbetes 

första frågeställning. Kriterierna är utformade utifrån vilka kunskaper och färdigheter som 

lärarutbildningen vill förmedla till sina studenter. Kriterierna avser ej att vara en heltäckande 

beskrivning av alla de grundkrav som finns på lärarutildningen. De utvalda kriterierna är de 

som är mest framträdande i de dokument som styr verksamheten på lärarutbildningen. 

Kriterierna är hämtade ifrån styrdokumenten Högskolelagen (2007), Högskoleförordningen

(2007), Lpf 94 (2006), En förnyad lärarutbildning Prop. 1999/2000:135 (2000) samt de 

utbildningsplaner och kursplaner (2003) som ligger till grund för undervisningen på 

lärarprogrammet med inriktning Samhällskunskap på högskolan i Halmstad. De kunskaper 

och färdigheter som lärarutbildningen vill förmedla kommer att grupperas i olika 

sammanfattande kategorier för att skapa en översikt kring materialet. Avsnittet kommer att 

inledas med en bakgrundsdel om allmändidaktik och om vad som utgör en professionell 

lärare, som till viss del kan antas ligga till grund för innehållet i de styrdokument som reglerar 

lärarutbildningen.

3.1 Bakgrund - allmändidaktik

Allmändidaktik kan definieras som läran om undervisning. Vilka mål skall utbildningen ha 

och vilka medel skall användas för att nå dit? För att kunna komma fram till svaret kan man 

använda de didaktiska frågorna vem?, vad?, när?, med vem?, var?, hur?, och varför?. Frå-

gorna som allmändidaktiken försöker besvara kan också beskrivas genom följande mening. 

Vem skall lära sig vad ,när och hur skall detta ske, med vem och varför? (Werner & Hillbert, 

1997).

   

Maltén (1995) pekar i sin didaktiska forskning på att de kompetenser som en kompentent 

lärare bör besitta är ämneskunskaper, kunskap om skolans utrustning och struktur, formell 

pedagogisk kunskap, praktisk kunskap och reflektionsförmåga. Detta innebär att en lärare 

skall ha goda kunskaper i det ämne han undervisar i, kunskap om skolvärlden med alla dess 

aspekter såsom till exempel lokaler, regler, och läroplaner. Läraren skall också ha kunskap 

kring elevernas utveckling och inlärning samt det praktiska kunnandet angående undervisning 



16

såsom pedagogik m.m. Läraren skall också vara kritisk och reflekterande över sin egen 

lärarroll för att på så vis fortsätta utvecklas. Maltén (1995) visar också att en undersökning 

gjord av Fritzell (1975) kommit fram till liknande slutsatser och identifierat olika 

huvudområden av kunskaper som en kompentent lärare bör inneha, samverkansfaktor, metod-

material-faktorn, utvecklingsfaktorn, social-emotionella faktorn och den kognitiva faktorn.

3.2 Ämneskunskaper

Lärarprogrammets utbildningsplan – inriktning Samhällskunskap (2007) Lärarprogrammets 

utbildningsplan – 140-220 p (2003), En förnyad lärarutbildning Prop. 1999/2000:135 (2000)

samt examensmålen från Högskoleförordningen (2007) pekar på att en lärare oavsett ämnesin-

riktning skall inneha ämnesdidaktiska kunskaper inom sitt/sina ämnen och därmed ha kunskap 

om vad det skall undervisas om och varför man skall undervisa om ämnet. Ämneskunska-

perna skall också vara på en sådan nivå som krävs för undervisning inom skolan, kunskaperna 

skall vara baserade på en vetenskaplig grund vilken skall användas och tillämpas inom under-

visningen, aktuella forskningsfrågor skall behandlas och läraren skall besitta kunskap om 

metoder för undervisning inom verksamheten. Ämneskunskaperna skall vara utformade så att 

läraren har möjlighet att se till att alla elever inhämtar kunskap och utvecklas. 

    

Kursplaner för ämnet Samhällskunskap för undervisningsområdet inom grundskolans senare 

del och gymnasieskolan 1-30, 31-60 och 61-90 hp (2003) pekar på att efter avslutad 

utbildning skall läraren inneha grundläggande kunskaper för undervisning om och besitta 

kunskap för att diskutera aktuella samhällsfrågor, olika livsformer, samhällsformer, samhälls-

problem. Kunskaperna som skall förmedlas till eleverna skall inhämtas ifrån inriktningar som 

statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi och medie- och kommunikationsvetenskap. 

3.3 Pedagogisk kunskap 

I Lärarprogrammets utbildningsplan – inriktning Samhällskunskap (2007), Lärarprogrammets 

utbildningsplan 140-220 p (2003), En förnyad lärarutbildning Prop. 1999/2000:135 (2000)

samt examensmålen för lärare från Högskoleförordningen (2007) kan man utläsa att läraren 

med utgångspunkt i allmändidaktik skall besitta kunskap om hur undervisning skall bedrivas. 

Ovanstående dokument men även kursplanerna för ämnet Samhällskunskap för 

undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan 1-30, 31-60 och 61-
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90 hp (2003) pekar på att läraren skall visa kunskap om lärande och undervisning utifrån 

allmändidaktiska perspektiv och teorier så att alla elever kan utvecklas inom skolan. 

Kursplanerna visar också att läraren bör uppvisa kunskap om barns sociala, emotionella och 

kognitiva utveckling. Läraren skall veta hur den kan skapa förutsättningar för att stimulera 

elevers kunskapsutveckling och lärande samt ha kunskap om undervisningens olika 

variationsmöjligheter, delar och komplexitet. 

Enligt kursplanerna för ämnet Utbildningsvetenskap 1-30, 31-60 och 61-90 hp (2003) skall 

läraren med hjälp av sina ämnesdidaktiska kunskaper och den erfarenhet den fått ifrån 

verksamhetsförlagda studier besitta kunskap om hur ämnet samhällskunskap undervisas i 

praktiken. 

3.4 Den demokratiska skolan

Lärarprogrammets utbildningsplan – inriktning Samhällskunskap (2007), Lärarprogrammets 

utbildningsplan – 140-220  (2003), En förnyad lärarutbildning Prop. 1999/2000:135 (2000)

och kursplanerna för ämnet Utbildningsvetenskap 1-30, 31-60 och 61-90 hp (2003) visar att 

läraren skall inneha kunskap kring den demokratiska skolan och dess beståndsdelar, till 

exempel värdegrund och elevinflytande. Läraren skall kunna använda sig av styrdokument 

kring skolan i sitt arbete, lagar kring ansvar och sekretess som har betydelse i skolvärlden 

samt inneha kunskap om skolorganisationen som helhet.

I kursplanerna för ämnet Utbildningsvetenskap 1-30, 31-60 och 61-90 hp (2003), Lärarpro-

grammets utbildningsplan – inriktning Samhällskunskap (2007), Lpf 94 (2006), En förnyad 

lärarutbildning Prop. 1999/2000:135 (2000) och examensmålen för lärare från 

Högskoleförordningen (2007), står att läraren har en viktig roll för att förmedla en värdegrund 

byggd på demokratiska principer. Läraren skall också ge eleverna redskap för att motverka 

alla former av kränkningar och diskrimineringar och ge kunskap om jämställdhet i samhället.

3.5 Praktisk kunskap

Lärarprogrammets utbildningsplan – inriktning Samhällskunskap (2007), Lärarprogrammets 

utbildningsplan – 140-220 p (2003), En förnyad lärarutbildning Prop. 1999/2000:135 (2000)

och läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf 94 pekar på att läraren skall vara professio-
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nell i sin betygsättning samt i kunskapen kring betyg. Enligt Lärarprogrammets 

utbildningsplan – 140-220 p (2003) och Lärarprogrammets utbildningsplan – inriktning 

Samhällskunskap (2003) skall läraren kunna bedöma, analysera och dokumentera elevers 

kunskaper i förhållande till de mål som ställts upp för verksamheten, det vill säga de 

styrdokument som skall vara vägledande i lärarens bedömning. Undervisningen skall ske 

utifrån kunskap om undervisning och lärande baserade på allmän och ämnesdidaktiska 

kunskaper som läraren skall ha förvärvat. Läraren skall genomföra, planera, utveckla och 

utvärdera den egna undervisningen tillsammans med kollegor eller enskilt som syftar till att 

ge förutsättningar och kunskap för alla elever. 

    

Enligt kursplanerna för ämnet Utbildningsvetenskap 1-30, 31-60 och 61-90 hp (2003), En 

förnyad lärarutbildning Prop. 1999/2000:135 (2000), Lärarprogrammets utbildningsplan –

inriktning Samhällskunskap (2003), Lärarprogrammets utbildningsplan – 140-220 p (2003), 

och examensmålen för lärare från Högskoleförordningen (2007) är användandet av informa-

tionsteknik som pedagogiska hjälpmedel som till exempel Internet, ljud och bild centralt i 

undervisningen.

3.6 Måttstock/Kriterier – en operationalisering

Nedan följer en operationalisering av den/de måttstock/kriterier, de grundläggande mål/krav

en student från lärarutbildningen på högskolan i Halmstad skall uppfylla efter avslutad 

utbildning, vilken jag utarbetat i ovanstående avsnitt. Operationaliseringens delar har i 

föreliggande studie använts som intervjuguide, där temana och dess beståndsdelar varit 

vägledande.

Kriterium Intervjuguide

Ämneskunskaper

a. Ämneskunskaperna skall vara baserade på 

en vetenskaplig grund, och på en nivå som är 

lämpad för undervisning inom skolan.

b. Ämneskunskaperna skall vara utformade så 

att läraren har möjlighet att se till att alla

elever inhämtar kunskap och utvecklas.

Intervjutema 1.
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Pedagogisk kunskap 

a. Läraren skall besitta kunskap om hur un-

dervisning skall bedrivas med utgångspunkt i 

allmändidaktik.

b. Läraren skall visa kunskap om barns soci-

ala, emotionella och kognitiva utveckling.

c. Läraren skall besitta kunskap om hur ämnet 

samhällskunskap undervisas i praktiken

Intervjutema 2.

Den demokratiska skolan

a. Läraren skall inneha kunskap kring den 

demokratiska skolan och dess beståndsdelar. 

Läraren skall också kunna använda sig av 

styrdokument kring skolan i sitt arbete och

lagar kring ansvar och sekretess som har 

betydelse i skolvärlden. 

b. Läraren skall ha förmåga att förmedla en 

värdegrund byggd på demokratiska principer.

c. Läraren skall ge eleverna redskap för att 

motverka alla former av kränkningar och 

diskrimineringar och ge kunskap om jäm-

ställdhet i samhället.

Intervjutema 3.

Praktisk kunskap

a. Läraren skall vara professionell i sin be-

tygsättning samt i kunskapen kring betyg. 

Läraren skall kunna bedöma, analysera och 

dokumentera elevers kunskaper i förhållande 

till de mål som ställts upp för verksamheten.

b. Läraren skall ha kunskaper om informa-

tionsteknik som pedagogiskt hjälpmedel (t.ex. 

Internet, ljud, bild).

Intervjutema 4.
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4. Tidigare forskning

Följande avsnitt kommer att utgöras av redogörelser för fyra stycken utvärderingar som 

Högskoleverket gjort av lärarutbildningen på svenska universitet och högskolor. Då 

utvärderingar specifikt inriktade på ämnet Samhällskunskap inte är utförda redovisas här 

utvärderingar  av lärarutbildningen generellt med relevans för föreliggande studie. Resultaten 

från utvärderingarna kommer sedan att jämföras med föreliggande studies resultat i ett 

analysavsnitt. Samtliga utvärderingar är utförda genom lärosätenas egna självutvärderingar 

samt platsbesök där studenter och personal intervjuats.

4.1 Högskoleverkets rapportsserie 2005:17 R. Utvärdering av den nya 

lärarutbildningen vid svenska universitet och högskolor. Del 1: 

Reformuppföljning och kvalitetsbedömning

Denna utvärdering är utförd år 2004 på samtliga lärarutbildningar i Sverige och i denna del 

redovisas resultat av generell karaktär. Samtliga deltagare i studien påbörjade sin utbildning 

under år 2000-2001. Resultaten i undersökningen kan till viss del bero på att studenterna ej 

fullgjort sin utbildning och därför kanske anmärker på att de saknar delar som ligger längre 

fram i utbildningen. Utvärderingen visar på att det allmänna utbildningsområdet på 

lärarutbildningen brister i kvalité, eftersom varje lärosäte har en frihet att utforma kurserna 

inom detta område. Detta leder enligt utredningens bedömargrupp till att viktiga kunskaper 

för den blivande läraren som, till exempel prov och kunskapsbedömning, på en del lärosäten 

inte lärs ut till studenterna. Kravnivån under det allmänna utbildningsområdet bedöms också 

som låg. Utredarna uppmanar samtliga lärosäten att förändra kravnivåerna inom området och 

även se till så att utbildningen innehåller moment som är centrala för den blivande läraren i 

sin yrkesroll. 

    

Utredningen ser också bristen på forskarutbildade lärare som ett problem för flertalet av 

lärosätena, vilket innebär att studenterna inte tar till sig den senaste forskningen och den 

kunskapsbas som forskningen utgör. Utredarna ser att de personer inom lärarutbildningen som 

har mest kvalificerad vetenskaplig utbildning är de som arbetar minst med undervisningen av 

studenterna. Andelen disputerade lärare är särskilt låg inom det allmänna utbildningsområdet.
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I utredningen kan man också utläsa att utbildningarna bör inför mer ämnesdidaktisk forskning 

inom utbildningen för att kunna föra ut ämneskunskaperna på ett adekvat vis till lärarens 

framtida elever. Lärarna måste inneha kunskap om hur man lär ut kunskaperna från 

ämnesdisciplinerna i skolvärlden.

    

Bedömargruppen ser också att studenterna i hög utsträckning anser att den vetenskapliga 

kopplingen inte är central för deras yrkesutövning, som anser att de skall bli lärare och inte 

forskare. Studenterna tenderar att uppfatta forskningsorienterade studier som mindre relevanta

och ej kopplade till verkligheten för läraren medans den praktiska undervisningen, inom till 

exempel den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), anses mer relevant.

4.2 Högskoleverkets rapportsserie 2005:17 R. Utvärdering av den nya 

lärarutbildningen vid svenska universitet och högskolor. Del 2: 

Lärosätesbeskrivningar och bedömningar

I denna del av utvärderingen av lärarutbildningen, utförd 2004, gör utredarna en genomgång 

lärosäte för lärosäte. Då del 1 tar upp de generella resultaten av utvärderingen för alla 

lärarutbildningar som helhet väljer jag här att redovisa resultaten av utvärderingen för enbart 

lärarutbildningen på Halmstad Högskola. 

    

I rapporten kan man utläsa att bedömarna påpekar att lärarutbildningen bör se över 

forskningskompetensen på lärarenheten för att på så sätt göra utbildningen mer vetenskaplig. 

De disputerade lärarnas andel av undervisningen i sin helhet är hög men all undervisning 

inom det allmänna utbildningsområdet utförs av adjunktanter, vilket enligt bedömarna är en 

stor brist då mycket av de blivande lärarnas vetenskapliga skolning sker under dessa kurser.

Kravnivån inom vissa kurser på det allmänna utbildningsområdet kritiseras av studenterna på 

utbildningen samt de uppgifter som skall utföras under den verksamhetsförlagda 

utbildningsperioden (VFU) anses inte vara kopplat till den aktuella perioden och dess 

innehåll. 
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Både lärare och studenter pekade på att den ämnesdidaktiska delen av utbildningen ej var väl 

behandlad på högskolan och undervisningen där utan behandlades mestadels under VFU-

perioder vilket ansågs bristfälligt. Utvärderarna ser också en problematik i att i flertalet av 

inriktningarna samläser med andra utbildningar på högskolan vilket leder till att den 

didaktiska undervisningen negligeras.

4.3 Högskoleverkets rapportsserie 2005:17 R. Utvärdering av den nya 

lärarutbildningen vid svenska universitet och högskolor. Del 3: Särskilda studier

Utvärderingens tredje del, utfördes 2004 och utgörs av flertalet olika studier kring 

lärarutbildningen. Nedan följer en redogörelse för resultaten av några av dessa studier med 

relevans för föreliggande studie. 

   

En enkätstudie med namnet ” Det gemensamma – en studie av några kunskapselement i den 

för alla lärarutbildningar gemensamma delen” undersökte ifall lärarstudenterna fått utbildning 

i bland annat etik i läraryrket, forskning om lärande, utvärdering och prov och 

kunskapsbedömning. Undersökningen utfördes på flertalet lärosäten och jag kommer 

framförallt att redovisa resultaten från Halmstad Högskola, där deltagarna påbörjat sin 

utbildning 2001, men också mer generella resultat från studien. Utvärderingen visar på att för 

de som påbörjat lärarutbildningen 2001 så anser cirka 15 % av studenterna att de ej fått någon 

utbildning kring ”Etik i läraryrket”, cirka 20% av studenterna anser att de ej fått någon 

utbildning kring ”forskning om lärande”, cirka 25 % av studenterna anser att de ej fått någon 

utbildning kring ”Utvärdering” och ca 50 % av studenterna anser att de ej fått någon 

utbildning kring ”Prov och kunskapsbedömningar”. Resultaten från Halmstad Högskola visar 

på att cirka 17 % av studenterna anser att de ej fått någon utbildning kring ”Etik i läraryrket”, 

cirka 25 % av studenterna anser att de ej fått någon utbildning kring ” Forskning om lärande”, 

cirka 25 av studenterna anser att de ej fått någon utbildning kring ”Utvärdering” och cirka 

45% av studenterna anser att de ej fått någon utbildning kring ” Prov och 

kunskapsbedömningar”. Undersökningen visar även att 43 % av studenterna som påbörjat sin 

utbildning 2001 under år 2004 lade ner mer än 30 timmar på vecka på sina studier, vilket är 

ett lågt resultat jämfört med till exempel ingenjörs och läkarutbildningar. Resultaten från 
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Halmstad Högskola visar på att 48 % av studenterna lägger ner mindre än 30 timmar per 

vecka på sina studier. Författarna till studien pekar framför allt på bristen på kunskaper om

prov och kunskapsbedömningar, i en skola där lärarnas betygsättning är avgörande för delar 

av skolelevernas framtid, som problematiskt. Tillsammans med resultaten om studenternas 

låga arbetsinsats gällande sina studier ställer sig författarna frågande till lärarutbildningens 

tillräcklighet.

    

Enligt en studie utförd 2004 med syfte att utreda huruvida de blivande lärarna lärt sig att 

använda informationsteknik som ett pedagogiskt verktyg för sin framtida undervisning. 

Resultaten visade på att en väldigt låg andel av de studerande var nöjda med den undervisning

de fått på lärarutbildningen.

4.4 Högskoleverkets rapportsserie 2008:8 R. Uppföljande utvärdering av 

lärarutbildningen 2008

Den uppföljande utvärderingen som gjorts efter ovan nämnda utvärderingar utfördes under 

2007. Resultaten visar på att flertalet högskolor har förändrat sig till det bättre. Kritik riktas 

fortfarande mot flertalet lärosäten, där även verksamhetens examensrätt ifrågasätts. 

Högskolan i Halmstad lyfts däremot fram som ett bra exempel där till exempel andelen 

disputerade lärare ökat markant vilket lyfts fram som positivt.

    

Kravnivån inom utbildningen har förbättrats, framför allt genom att man förändrat 

examinationsformerna under det allmänna utbildningsområdet där problemet ansågs mest 

påtagligt. Utredarna menar att det inte längre finns anledning för att rikta generell kritik mot 

kravnivån inom det allmänna utbildningsområdet. Dock upplevs kravnivån inom de 

ämnesinriktningar som lärarutbildningen erbjuder som högre än inom det allmänna 

utbildningsområdet. Studenterna uttrycker också mer tillfredställelse för de olika 

inriktningarna än för det allmänna utbildningsområdet vilket enligt bedömarna bör åtgärdas 

men en satsning på att ytterliggare utveckla undervisningen inom området. Inriktningarnas 

kvalité bedöms av studenterna som hög, men relativt höga kravnivåer och där individuell 

bedömning används. Kritiken mot det allmänna utbildningsområdet utgörs bland annat av 

individuell bedömning saknas, vilket påverkar kravnivå och kvalité. Dock kvarstår problemen 
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kring det allmänna utbildningsområdets relevans för läraryrket, där viktiga moment för den 

blivande läraren inte tillräckligt behandlas under utbildningen. Problem kvarstår att tillgodose 

de blivande lärarnas behov av undervisning kring centrala ämnen som till exempel betyg och 

bedömning. Rapporten pekar också på att den verksamhetsförlagda utbildningen anses 

tillfredställande av flertalet studenter, dock efterlyser man någon form av utbyte av 

erfarenheter mellan studenter efter avslutad VFU.

4.5 Summering

Högskoleverkets utvärdering av den nya lärarutbildningen vid svenska universitet och 

högskolor (2005) visade på att det finns brister inom det allmänna utbildningsområdet som till 

exempel att undervisning kring centrala moment som betygsättning saknas och att kravnivån 

upplevs som låg. Utvärderingen visar också att bristen på forskarutbildade lärare vilket 

medför att lärarna ej tar till sig den senaste forskningen inom området, dock pekar studenterna 

på att den vetenskapliga undervisningen ej upplevs som central för deras framtida 

yrkesutövning. Den didaktiska undervisningen bedöms som bristfällig vilket medför att 

lärarna ej innehar tillräcklig kunskap om hur man lär ut i skolorna.

    

Utvärderingen pekar på att lärarutbildningen på högskolan i Halmstad bör förändra andelen 

disputerade lärare på utbildningen för att förbättra de blivande lärarnas vetenskapliga skolning

Kravnivån på det allmänna utbildningsområdet ansågs låg, och den didaktiska undervisningen 

vilken bedömdes som bristfälligt. Utvärderingen pekar också på att de blivande lärarnas 

bristande kunskaper vad gäller bedömning och betygsättning samt den låga arbetsinsatsen 

som krävdes på lärarutbildningen som problem som bör åtgärdas.

    

Den uppföljande utvärderingen (2008) visar på att lärarutbildningen förbättrats och där 

högskolan i Halmstad lyfts fram som ett föredöme vad gäller att åtgärda utföra förbättringar, 

framför allt vad gäller att utöka andelen disputerare lärare. Dock kvarstår ett problem inom 

det allmänna utbildningsområdet vilket enligt utredningen kräver åtgärder som till exempel 

bristen på relevant undervisning kring betygsättning och bedömning.
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5. Resultat

Följande avsnitt kommer att utgöras av en redogörelse för de resultat som framkommit under 

arbetets intervjuer, och därmed besvara föreliggande arbetes andra frågeställning.

5.1 Ämneskunskaper

Samtliga intervjupersoner betonade att undervisning kring ämneskunskaper varit på en hög 

vetenskaplig nivå. Dock menade flertalet att just på grund av den vetenskapliga nivån så 

upplevde lärarna att ämneskunskaperna var på en för avancerad nivå för att den skulle vara 

relevant för vad lärarna sedan skulle undervisa om ute på sina arbetsplatser. Följande citat 

belyser denna åsikt: 

”Jo, det är väldigt mycket så och det kanske inte eleverna efterfrågar på gymnasiet och det 

är väl det som är svårt att omvandla till deras plan. Vi läser ju på en högskola och då ska 

det vara en hög nivå, det är inte det. Det är lite dålig koppling……..om man till exempel 

läste till högstadielärare, hur man skulle använda det där………Sedan den vetenskapliga 

nivån den måste ju ligga på en hög nivå men det blev för mycket åt det hållet tyckte jag.”

Tre av intervjupersonerna ansåg att de ämneskunskaper som de lärt in på lärarutbildningen var 

tillfredställande om än på en för avancerad nivå som inte är relevant för undervisningen ute på 

skolorna. Dock menade de att det var bra att de fått den kunskapen för att på så sätt skapa en 

vidare förståelse för det som de senare skall lära ut, vilket följande citat pekar på:

”De går som sagt på djupet vilket gör, som man märkte själv när man var ute på praktik, att 

man höll sig på en för hög nivå för eleverna. Jag förstår ju deras tanke att vi ska kunna, alltså 

verkligen kunna ge de djupa grejorna för att vi ska förstå de lätta grejorna men sedan är väl 

frågan om det rätt väg att gå egentligen. För jag menar, man kom ut och lade sig, det tycker 

jag att jag har fått höra från andra också, på hög nivå när man väl har kommit ut och sedan 

fått sänka sig, sänka sig, sänka sig.”

De övriga två intervjupersonerna ansåg att ämneskunskaperna på högskolan kunde varit mer 

inriktade på baskunskaper, till exempel som mer konkret fakta om regering, riksdag och 

statsskick. De ansåg att även om samhällskunskapsämnet är ett föränderligt ämne så finns det 



26

viss kunskap som är beständig som de önskat mer undervisning om. 

Flertalet av lärarna menade på att den höga vetenskapliga nivån på ämneskunskaperna 

medförde att det blev svårt när de började ute på sina arbetsplatser, att rikta sig till de elever 

som befann sig på en låg kunskapsnivå vilket följande citat pekar på:

” De har inte sagt konkret att så här gör du med dem som har svårt utan du får själv 

utforma din egen plan under lektionerna vilket är relativt svårt men jag tycker inte att man 

fått rent konkret – gör så här.”

5.2 Pedagogisk kunskap

Samtliga intervjupersoner pekade på brister i det allmänna utbildningsområdet när det gäller 

att förmedla kunskap kring pedagogisk kunskap som krävs för undervisning. Kravnivån inom 

denna del av utbildningen upplevdes också som väldigt låg. Intervjupersonerna såg en 

avsaknad av pedagogisk kunskap som var användbar i verkligheten ute på skolorna. Flertalet 

av lärarna var väldigt kritiska vilket följande citat pekar på:

”Det är ju där man verkligen skulle kunna utveckla sådana, vad jag anser absolut viktigast 

för en lärare. Hur man lär ut på ett intressant och spännande sätt? Hur man kan motivera 

elever? Vilka olika undervisningsmetoder kan man använda som är utvecklande för 

eleverna?Nej, istället känns det som att man slösar 1,5 år på mycket oväsentligt som ej 

används ute i verkligheten.”

Samtliga intervjupersoner efterlyste fler konkreta tips på hur undervisning kan bedrivas som 

sedan kan testas och utvecklas i praktiken. De pekade också på vikten av att få öva 

kontinuerligt för att kunna utveckla sin pedagogiska förmåga. Följande citat kan belysa 

intervjupersonernas åsikter:

”Det är väl en övningssak också men eftersom det här programmet syftat till att bli lärare 

så kanske det borde ingår mer sådana saker. En koppling där är att jag känner en tjej som 

läst reseutbildning i Båstad och hon åkte på kurs några veckor i Egypten. Där vi de sitta i 

bussen som läste turistutbildningen och var och en hade ett ämne som de skulle prata om 

under den här turen i bussen. De fick gå fram till mikrofonen och berätta om en plats för 

det andra och sedan skulle man komma med feedback då. Sådana saker hade kanske varit 

bra att vi gått till en skola och varit i ett klassrum och haft någon lektion där.”
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Samtliga av intervjupersonerna ansåg att den verksamhetsförlagda utbildningen varit 

tillfredställande vad gäller att tillägna sig pedagogisk kunskap och utvecklande inför framtida 

yrkesutövning. Upplevelsen av att tillägna sig konkret kunskap och behovet av att ställas inför 

konkreta situationer som uppkommer inom läraryrket lyftes fram som positivt. Dock ansåg de 

att undervisningen på högskolan borde vara mer praktiskt inriktad så att kunskaper därifrån 

kunde testas under praktiktillfällen. Samtliga intervjupersoner lyfte fram behovet av mer 

verksamhetsförlagd utbildning. Lärarna ansåg att det var den del av lärarutbildningen som man 

utvecklade sina färdigheter som lärare. Lärarna lyfte även fram behovet av att integrera redan 

yrkesverksamma i utbildningen för att på så sätt konkret koppla utbildningen till skolvärlden. 

    

Flertalet av lärarna menade på att undervisning om barns sociala, emotionella och kognitiva 

utveckling är tillfredställande både vad gäller kunskapsnivå och undervisningsmängd. Dock 

upplevdes denna del av en lärares kompetens inte som lika viktig som till exempel annan 

pedagogisk kunskap. En av lärarna pekade dock på att denna undervisning enbart fanns i 

början av utbildningen, och efterlysta därför en uppföljning i slutet av utbildningen.

    

Samliga intervjupersoner ansåg att det råder brister i lärarutbildningens 

samhällskunskapsinriktning vad gäller ämnesdidaktik. Lärarna påpekade att det saknats 

undervisning om hur man undervisar om de ämneskunskaper man lär in när man sedan går ut 

i arbetslivet, och där lärarna menade att den vetenskapliga delen av ämnet gör att de praktiska 

bitarna om hur man lär ut ämnet faller bort vilket föjande citat beskriver:

”Alltså barnen av idag är inte intresserade av vetenskaplig grund. Det är ett ytterst fåtal 

som är mottagliga för det och jag känner väl snarare att liksom varför ska man lära sig 

något som man inte sedan behöver lära ut till barnen.”

”Jag tycker att det ska vara mer konkret inom samhällsvetenskapen. Det är väldigt tung 

litteratur och väldigt vetenskapligt men det ska vara lite mer konkret att i kursen 

samhällskunskap så ingår det här och det här och det kan man ta upp på de här sätten. Få 

lite olika alternativ med planering och så där. Att man ägnar lite mer tid för detta istället 

för den vetenskapliga nivån hela tiden.”

Flertalet av intervjupersonerna gjorde kopplingar till respektive lärares andra inriktning, där 

undervisningen kring ämneskunskaper varit mer inriktat på hur man skall förmedla kunskapen 
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vidare till framtida elever vilket följande citat pekar på: 

” Samhällskunskapen, det som är pedagogik, tycker jag inte att de har lagt så mycket krut 

på. Hur vi kan använda själva ämnet i undervisning. Så här kan du använda, om vi tar 

ekonomi till exempel, lägga upp en bra ekonomilektion. Vilka delar skulle du använda. Det 

tycker jag att jag kan ha saknat . Om jag jämför med mitt andra ämne så fick vi mer tid till 

att utforma lektioner till exempel i religion, vad vi skulle ha med. Det kan jag sakna.”

5.3 Den demokratiska skolan 

Samtliga intervjupersoner ansåg att utbildningen försett dem med tillräckliga kunskaper kring 

den demokratiska skolan och dess värderingar. Intervjupersonerna pekade på att 

lärarutbildningen innehållit undervisning och diskussioner om värdegrund, elevinflytande och 

sekretess. Följande citat speglar en av intervjupersonernas åsikter kring undervisningen om 

värdegrund:

”Värdegrund har vi gått igenom. Att ge något konkret tips nu det kan jag inte men det 

tycker jag har varit återkommande tema. Speciellt under AUO att värdegrund är viktigt så 

det tycker jag.”

Lärarna ansåg också att undervisningstiden som läggs på detta avsnitt är tillräckligt vilket 

följande citat pekar på:

”Men vi har nog fått en bra bas. Jag tror att det blir svårt för oss att under 5 år lära oss 

allting men de har nog försökt ändå att ge oss det mest grundläggande.”

Flertalet av lärarna pekade på att de besitter tillräckliga kunskaper kring styrdokument och 

dess användning i skolan. Även i detta avseende ansågs mängden undervisning.Två av lärarna 

menade att mycket av begreppen kring den demokratiska skolan fanns med från hemmiljön, 

men att det ändå kunde vara värdefullt att behandla det inom lärarutbildningen, dock i relativt 

liten skala. Följande citat belyser denna ståndpunkt: 

”Det har vi pratat om mycket och det är väldigt fina ord. Ja får jag väl svara, jag har fått 

mycket värdegrund.........Jag tror att det sitter hemifrån. Sedan är det klart att det utvecklas 

men jag tror att jag fått med mig grunden hemifrån.”
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Samtliga intervjupersoner uttryckte missnöje med lärarutbildningens undervisning kring att 

förebygga och förhindra diskrimineringar och kränkningar. Lärarna påpekade att 

undervisningen inte var kopplad till verkligheten inom skolan, till exempel hur man rent 

konkret löser fall med diskrimineringar eller kränkningar i klassrummet vilket följande citat 

belyser:

”Där har det också varit för dåligt. Vi hade väl ett seminarium och några böcker som 

kändes sådär,. Det kändes liksom inte kopplat till verkligheten.”

”Jag det skulle jag kunna önska att man att man hur man som lärare ska ta hantera en 

sådan situation. Speciellt diskriminering och kränkning i klassrummet. Hur ska man som 

lärare säga till eleven direkt eller hur man ska hantera det. Jag vet inte hur jag ska göra 

egentligen. Vad är bäst sätt? Det kan jag önska att vi kunde få lite mer.”.

5.4 Praktisk kunskap

Samliga intervjupersoner ansåg att undervisning om betyg och bedömning var bristfällig, 

vilket de uppmärksammat då de nu arbetade ut på sina respektive skolor. Antalet 

undervisningstimmar kring ämnet bedömdes som alldeles för lågt, även om samtliga haft 

någon form av undervisning om betyg och bedömning under sin tid på lärarutbildningen..

Samliga efterlyste mer undervisning om betygsättning och bedömning samt även mer praktisk 

erfarenhet efterfrågades till exempel genom att på lärarutbildningen kontinuerligt öva sig på 

att bedöma olika typer av uppgifter som sedan kan diskuteras tillsammans med lärare och 

studiekamrater. Samtliga intervjupersoner efterfrågade en utökning av den 

verksamhetsförlagda utbildningen för att i praktiken införskaffa kunskap om betyg och 

bedömningsfrågor. Flertalet av intervjupersonerna hade kommit i kontakt med betygsättning 

och bedömningar under den verksamhetsförlagda utbildningen, men påpekade ändå att 

lärarutbildningen bör behandla ämnet i större utsträckning. Följande två citat pekar på 

ovanstående problem:

”Den har ju varit obefintlig. Tror vi ägnade kanske tre timmar åt betygsättning på 

högskolan. På VFU:n fick man ju göra det mycket, tack vare att jag hade en så bra 

handledare. Men det behövs ju så mycket mer. Så mycket mer.”
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”Nej vi har inte gått igenom betygssättning på högskolan så att man sedan kan använda 

den. Vi går ut, det har man ju också fått höra när man sätter betyg på elever – vilket man 

gör ute på praktiken om man har en bra handledare och rakt igenom har man ju alltid fått 

den – ja du är lite hård.”

En av intervjupersonerna pekade på att den kunskap denne besatt om betyg och bedömning 

hade införskaffats under de första åren ute på arbetsplatsen, varav en av de övriga påpekade 

avsaknaden av momenten provkonstruktion, vilket denne ansåg centralt för att kunna utföra 

bedömningar. 

Flertalet av intervjupersoner menade att undervisningen kring informationsteknik som 

pedagogiskt hjälpmedel inte uppnått de förväntningar som studenterna haft. De menade att 

undervisningen varit på en alldeles för låg nivå, även om omfattningen varit tillfredställande, 

vilket inneburit att den kunskap lärarna har inom området är självlärd utanför

lärarutbildningen, vilket följande citat belyser: 

”Det har väl varit sådär. Vi hade väl en kurs med någon animerad film och sånt. Fem 

veckor ganska onödig kunskap. För min del har jag inte lärt mig någonting, vad gäller 

det. Det har jag kunnat sen innan.”

En av lärarna såg dock att det kan vara en svårighet för lärarutbildningen att utforma 

utbildning i informationsteknik då förkunskaperna är olika. En av lärarna pekade också på 

högskolelärarnas egen kompetens inom området verkar vara låg och därför upplevs som 

bristfällig av studenterna.

5.5 Summering

Resultatdelen visar på att studenterna ansåg att undervisningen på lärarutbildningen på 

högskolan i Halmstad var på en hög vetenskaplig nivå. Studenternas åsikter skiljde sig åt vad 

det gäller hur väl de tyckte att undervisningen kring ämneskunskaper bedrivits, men samtliga 

ansåg att den avancerade och vetenskapliga nivån inte var relevant för den framtida 

yrkesutövningen. Intervjupersonerna menade att undervisning kring hur undervisning bedrivs 

var bristfällig, både vad gäller allmändidaktik och ämnesdidaktik.. Undervisning om barn 

utveckling ansågs tillräcklig. Undervisningen kring den demokratiska skolan och dess 
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värderingar ansågs fullgod dock ansågs undervisningen kring diskrimineringar och 

kränkningar bristfällig. Undervisningen kring betyg och bedömning och informationsteknik 

som pedagogisk hjälpmedel ansågs bristande. 
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6. Analys

Följande avsnitt kommer att utgöras av en analys, där arbetets tredje frågeställning och 

huvudsyfte kommer besvaras. Arbetets slutsatser kommer även diskuteras i relation till 

didaktisk forskning kring lärarutbildningen. De begränsningar som finns i analysen och 

arbetet kommer också belysas.

    

Föreliggande studie är utförd med endast ett fåtal lärare som genomgått 

samhällslärarutbildningen på högskolan i Halmstad. Det begränsade antalet intervjupersoner 

medför att studiens resultat och den analys av materialet som följer inte är allmängiltiga och 

generaliserbara, utan huvudanalysens slutsatser är endast utförda utifrån resultaten från de 

intervjuer som utfördes utefter studiens begränsade urval. De resultat som nedan analyseras 

kan dock ändå ge kunskap om huruvida utbildningen och dess kvalité upplevs av ett fåtal av 

dess före detta studenter, vilket kan ligga till grund för mer exakta utvärderingar med ett 

större urval.

    

Den måttstock som ligger till grund för de intervjuer som utförts är också öppen för olika 

tolkningar i en intervjusituation. Måttstocken består av flertalet kriterier som är definierade

endast kortfattat vilket kan ha medfört att intervjupersonena tolkat frågorna i intervjun 

subjektivt. Vid utförande av en mer genomgripande utvärdering kan kriterierna preciseras mer

nogrannt för att ytterliggare förbättra kvalitén på undersökningen och mer tid kan läggas på 

att utarbeta kriterier som är tydligatill exempel genom att utföra test-intervjuer för att 

kontrollera intervjufrågornas tydlighet. Dock kan de resultat som uppkommit ändå ge signaler 

om kvalitén på utbildningen, vilka vid jämförelse med tidigare utförs didaktisk forskning 

kring lärarutbildningen kan komplettera de resultat som där uppkommit.

    

Analysens slutsatser kring studiens tredje frågeställning, huruvida utbildningen uppfyller 

grundkraven eller inte, kan ej heller anses vara antingen till fullo uppfyllda eller ouppfyllda. 

Dock kan man utlösa var studiens intervjupersoner anser att grundkraven uppfylls eller ej, 

men ej i vilken grad de uppfylls eller ej.  

    

Föreliggande studie visar på att lärarutbildningen med inriktning Samhällskunskap på 
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högskolan i Halmstad enligt intervjupersonerna inte lyckas uppfylla grundkraven till fullo vad 

gäller att förse studenterna med ämneskunskaper, inom samhällskunskapsinriktningen, som är 

lämpade för undervisning inom skolan och som kan användas för att se till så att alla elever 

utvecklas och inhämtar kunskap. Dock upplevs kunskaperna som lärs ut vara baserade på 

vetenskaplig grund, men detta medför i sig att kunskaperna inte upplevs som relevanta då de 

ej är överförbara till undervisningen inom skolan. Utvärderingar utförda av Högskoleverket

(2005) angående lärarutbildningen visar på att studenterna anser att den vetenskapliga 

undervisningen inte är relevant för deras framtida yrkesutövning vilket ligger i linje med 

resultaten i föreliggande studie. Detta resultat kan i en mer utvecklad studie jämföras med 

andra undersökningar som visat på motstridiga resultat, se till exempel Lärares lärande av  

Torsten Madsén (1994) som pekar på en önskan från lärare att fördjupa sina ämneskunskaper.

    

Läraren skall också efter avslutad utbildning inneha kunskaper om hur undervisning bedrivs 

utefter allmändidaktiska principer. Föreliggande studie pekar på att dessa grundkrav inte

uppfylls tillfredställande enligt intervjupersonerna, och att det råder brister i det allmänna 

utbildningsområdets undervisning kring pedagogisk kunskap. Kravnivån upplevs som låg och 

den pedagogiska undervisningen upplevdes inte som användbar i praktiken. Högskoleverkets 

utvärderingar (2005) pekar även de på liknande problem, som låg kravnvå och otillräcklig 

didaktisk undervisning inom det allmänna utbildningsområdet, vilket ligger i linje med 

föreliggande studies resultat. Högskoleverkets uppföljning (2008) av sin utvärdering av 

lärarutbildningen pekar på att kvalitén inom det allmänna utbildningsområdet förbättrats, dock 

pekar intervjupersonerna i föreliggande studie på att så inte är fallet på lärarutbildningen på 

högskolan i Halmstad. Högskoleverkets utvärderingar (2005) betonar också vikten av att 

lärarutbildningen ser över andelen disputerade lärare, framför allt inom det allmänna 

utbildningsområdet, för att höja kvalitén på utbildningen. Enligt utvärderingens uppföljning 

(2008) har detta gjorts fördelaktigt på högskolan i Halmstad, vilket kan innebära en 

förbättring av kvalitén på sikt.

    

Efter utbildningen skall läraren även besitta kunskap i hur ämnet samhällskunskap undervisas 

i praktiken. På denna punkt har samhällskunskapslärarutbildningen enligt intervjupersonerna i 

föreliggande inte lyckats uppfylla grundkraven då man i resultaten kan utläsa att lärarna anser 

att inriktningen Samhällskunskap inte gett någon undervisning om hur undervisning kan 
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bedrivas med utgångspunkt i teorin kring samhällskunskap, vilket även detta ligger i linje med 

Högskoleverkets utvärdering som pekar på brister i den didaktiska utbildningen och dess 

relevans för läraryrket.

    

Högskoleverkets utvärderingar (2005) ser att lärarutbildningen i Sverige innehar brister vad 

gäller att förse blivande lärare med tillräckliga verktyg för att utföra betygssättning och 

bedömningar. Resultaten i föreliggande studie ligger i linje med dessa resultat så samtliga 

intervjupersoner betonar avsaknanden av undervisning kring ovan nämda ämnen vilket 

medför att samhällslärarutbildningen inte till fullo kan anses uppfylla grundkraven vad gäller 

att utbilda blivande lärare inom betyg och bedömning.

    

Resultaten i föreliggande studie visar på att samhällskunskaplärarutbildningen till viss del inte

uppfyller grundkraven vad gäller informationsteknik och dess användning som pedagogiskt 

verktyg. Detta resultat ligger i linje med Högskoleverkets utvärderingar (2005) som även de 

pekar på brister inom denna del av lärarutbildningen. Föreliggande studie visar också på att 

samhällslärarutbildningen enligt intervjupersonerna inte på ett tillfredställande sätt uppfyller 

grundkraven med avseende på att ge lärarstudenterna kunskap för att hantera och förebygga 

kränkningar och diskriminering, vilket inte uppmärksammas av Högskolverkets utvärderingar 

(2005). 

   

Föreliggande studie och dess resultat visar på att lärarutbildningen med inriktning 

Samhällskunskap på högskolan i Halmstad lyckas uppfylla grundkraven vad gäller att förse de 

blivande lärarna med kunskaper kring kunskap om barns sociala, emotionella och kognitiva 

utveckling. Grundkraven kring kunskaper kring den demokratiska skolan med avseende på till 

exempel värdegrund och att undervisningen sker utifrån demokratiska principer uppfylls 

också enligt resultaten i föreliggande studie, dock visar studien att de blivande lärarna ej ser 

ovanstående delar av utbildningen som de viktigaste. Lärarna i studien pekar på att det finns 

andra delar av utbildningen som är viktigare för yrket som lärare och som skulle behöva lyftas 

fram i utbildningen. Enligt de utvärderingar som Högskoleverket utfört så menar man att 

under dessa områden så finns det inga generella brister på lärarutbildningarna på landets 

högskolor och universitet vilket tyder på att föreliggande studies resultat ligger i linje med 

Högskoleverkets utvärderingar.
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Resultaten från föreliggande studie bör också ses utifrån perspektivet att eftersom att 

intervjupersonerna ej arbetat som aktiva lärare under en längre period, så kan detta medföra 

att de pekar på fler brister än fördelar med den utbildning de genomgått. Detta kan bero på att 

svagheterna upplevs som tydliga när de till en början ger sig ut i arbetslivet, medan de som 

det fått med sig från utbildningen ej uppmärksammas då det inte är något de behöver fokusera 

på i arbetet.

Samtliga resultat i föreliggande studie kan diskuteras ytterliggare i relation till didaktisk 

forskning kring läraren och lärarutbildningen, dock medför studiens begränsade format att 

sådana problematiseringar inte kan utföras. 
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7. Summering

Sammanfattningsvis visade föreliggande studie att samhällskunskapslärarutbildningen vid 

högskolan i Halmstad, enligt studiens intervjupersoner, till viss del uppfyller de mål och 

riktlinjer som fastlagts för lärarexamen med avseende på dess undervisning kring den 

demokratiska skolan och dess beståndsdelar som till exempel värdergrundsfrågor och alla 

människors värde samt ifråga om barns sociala, emotionella och kognitiva utveckling. Målen 

och riktlinjerna uppfylls, enligt studiens intervjupersoner, dock inte till fullo vad gäller 

ämneskunskaper och dess tillämpning i skolorna, allmän och ämnesdidaktik, betygsättning 

och bedömning, informationsteknik som  pedagogiskt verktyg samt förebyggande och 

hantering av kränkningar och diskriminering.

    

Det begränsade urvalet i föreliggande studie medför att resultatet ej blir generaliserbart och då 

samhällslärarutbildningen på högskolan i Halmstad kontinuerligt reformeras kan det vara så 

att ovanstående problem åtgärdats. Trots detta kan resultaten anses vara intressanta då de kan 

utgöra en grund för framtida utvärderingar för att kontrollera om de problem som här 

identifierats åtgärdats. Framtida forskning kan förslagsvis utföras genom utvärderingar av 

samtliga inriktningar på högskolan i Halmstad, för att på så sätt få ett helhetssyn på kvalitén

på utbildningen. Vidare kan en utökad studie, med både kvantitativa och kvalitativa 

angreppsätt, med utgångspunkt i föreliggande studies frågeställningar, utföras för att 

undersöka ifall resultaten är generaliserbara även med ett mer omfattande urval.
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Bilaga 1

Intervjuguide

Ålder:

Utbildningsår:

Utbildningsort:

Antal verksamma år som lärare:

Intervjutema 1.

b. Ämneskunskaperna skall vara utformade så att läraren har möjlighet att se till att alla elever 

inhämtar kunskap och utvecklas.

Intervjutema 2.

Pedagogisk kunskap 

a. Läraren skall besitta kunskap om hur undervisning skall bedrivas med utgångspunkt i 

allmändidaktik.

b. Läraren skall visa kunskap om barns sociala, emotionella och kognitiva utveckling.

c. Läraren skall besitta kunskap om hur ämnet samhällskunskap undervisas i praktiken

Intervjutema 3.

Den demokratiska skolan

a. Läraren skall inneha kunskap kring den demokratiska skolan och dess beståndsdelar. 

Läraren skall också kunna använda sig av styrdokument kring skolan i sitt arbete och lagar 

Ämneskunskaper

a. Ämneskunskaperna skall vara baserade på en vetenskaplig grund, och på en nivå som är 

lämpad för undervisning inom skolan.
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kring ansvar och sekretess som har betydelse i skolvärlden. 

b. Läraren skall ha förmåga att förmedla en värdegrund byggd på demokratiska principer.

c. Läraren skall ge eleverna redskap för att motverka alla former av kränkningar och 

diskrimineringar och ge kunskap om jämställdhet i samhället.

Intervjutema 4

b. Läraren skall ha kunskaper om informationsteknik som pedagogiskt hjälpmedel (t.ex. 

Internet, ljud, bild).

Bilaga 2

Intervju 1

Fl: (Inledning där syfte och tillvägagångsätt beskrivs. Teman för intervju presenteras.)

Vad gäller ämneskunskaper så ska de vara utformade så att läraren har möjlighet att se till att 

alla elever inhämtar kunskap och utvecklas. Känner du att det är något du fått av 

lärarutbildningen och lärt dig av lärarutbildningen?

Ip: Ja, samhällskunskapen där var ganska påtagliga grejor. Just ekonomin då man läste 

stadsvetenskap också. Vad det gäller den biten så absolut. Vad gäller AOU, absolut inte. 

Fl: Kan Du utveckla det?

Ip: AUO bygger på en massa teorier och är väldigt sällan förankrat i verkligheten.

Praktisk kunskap

a. Läraren skall vara professionell i sin betygsättning samt i kunskapen kring betyg.  Läraren 

skall kunna bedöma, analysera och dokumentera elevers kunskaper i förhållande till de mål 

som ställts upp för verksamheten.
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Fl: Men du upplever att de ämneskunskaper som du fått i samhällskunskap – har du nytt av 

dem i din undervisning?

Ip: Absolut, de är relevanta men sedan har jag liksom fått förnya vissa grejor, alltså nu i själva 

undervisningen men absolut. Man känner igen mycket man läste på högskolan som man har 

nytta av. Det tycker jag absolut.

Fl: Tycker att man ska behålla det som det var då eller ska man utveckla något, kan det bli 

bättre?

Ip: Givetvis så måste ju ämneskunskapen följa med verkligheten. Samhällsvetenskap 

förändras hela tiden så det känns som om det måste utvecklas. Vad gäller AUO så känner jag 

att där måste det bli mer konkreta grejor tagna ur verkligheten för att det ska kännas relevant.

Fl: Är det något som du har användning av från AUO?

Ip: Det är någon gång som man gjorde någon 4 hörns övning eller så men annars är känns den 

väldigt flummig.

Fl: Har du några tankar om hur man skulle kunna förbättra den?

Ip: Mer rent kontakt med lärare från fältet som kommer med konkreta grejor som man kan 

liksom hamna inför i en lärarsituation och hur de agerar i den situationen och liksom diskutera 

det mer istället för att läsa någon gammal bok om någonting. Hur människor blir i grupp.

Fl: Om man går in på mer pedagogiska kunskaper, att man ska besitta kunskaper om hur 

undervisning ska bedrivas. Är det något som du känner att lärarutbildningen har gett dig?

Ip: Ja,det har det väl men i och för sig så tror jag mycket kommer, vissa har ju en naturlig 

fallenhet för att stå och prata inför grupp och har man inte det så vet jag liksom inte om 

lärarutbildningen ger jättekonkreta pedagogiska grejor. Men visst, absolut, man lär ju sig 

kanske ta folk, men det kan också utvecklas känner jag.
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Fl: Var i lärarutbildningen har du lärt dig det. Samhällskunskapen, AUO?

Ip: VFU kan jag säga har känt jättepositiv. Där är det verkligen konkret. Där märker du att du 

ställs i en liksom skarp situation och du märker att du för prova grejor och du märker att nu 

gick inte det här så himla bra – hur kan jag förbättra det här till nästa gång. Man måste våga 

misslyckas och våga prova sig fram.

Fl: Fler synpunkter kring förbättringar?

Ip: Någonting som jag definitivt saknar är ju en kurs i provkonstruktion som jag vet att man 

har på andra högskolor. Där känner jag mig fullständigt grön när jag kom ut och samtidigt 

liksom någonting om hur man agerar i utvecklingssamtal. Mer konkreta grejor helt enkelt. Så 

här är läraryrket i praktiken.

Fl: Om man går in på ämneskunskap, går tillbaka lite. Menar du att alla ämneskunskaper ska 

vara baserade på vetenskaplig grund. Känner du att det är nödvändigt. Känner du att det har 

varit så?

Ip: Visst det har det varit. Mycket vetenskap men samtidigt så varför måste det vara det. 

Alltså barnen av idag är inte intresserade av vetenskaplig grund. Det är ett ytterst fåtal som är 

mottagliga för det och jag känner väl snarare att liksom varför ska man lära sig något som 

man inte sedan behöver lära ut till barnen. Det är liksom åter igen, det här måste hela tiden 

moderniseras så att det följer med samhällsutvecklingen. Som det ser ut idag så liksom folk

blir mindre och mindre politiskt engagerade och detta kan mycket väl vara en reaktion på att  

vi bedriver en alldeles för teoretisk undervisning inom just politik.

Fl: Kan du utveckla?

Ip: Ämneskunskaperna måste vara relevanta för eleverna som sitter där. De måste känna 

liksom att det här är intressant för mig från den verklighet som jag lever i eller i den yrkesroll 

som jag kommer att hamna i. Känner de inte att det är relevant så kommer de inte att 
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intressera sig för det och det kvittar egentligen hur mycket pedagogik som man läst, tror jag.

Fl: Har du fått några tips eller så om hur man lägger upp en lektion och sådana saker. Är det 

något som lärarutbildningen har bidragit med? 

Ip: Genom VFU har man fått prova sig fram men det är ingen som har sagt liksom att gör inte 

så här eller gör så här. Sedan har man märkt att just på VFU har folk, elever, tröttnar oerhört 

snabbt på ren fakta utan jag tror på en variant där man ger av sig själv, gärna konkreta 

exempel från verkligheten och visar liksom på saker och ting ute i vardagen eller på nyheterna 

som att här är exempel på detta, så här blir det.

Fl: Skulle du velat ha mer undervisning kring hur hur undervisning bedrivs?

Ip: Ja, absolut. Dels behövs det ju inom varje ämne specifikt. Tex i samhällskunskapen har vi 

väl i stort sett inte fått ett enda förslag på hur man kan lägga upp en lektion. På VFU:n har 

man ju fått prova det här, men det behövs ju oerhört mycket övning på det. Mycket mer än 

vad VFU:n kan erbjuda. På VFU:n kan man ju testa olika saker men man borde ju först på 

Högskolan gå igenom olika alternativ och tillsammans med kurskamrater arbeta och diskutera 

fram hur man skall gå tillväga pedagogiskt. Man kan ju också ta in yrkesverksamma lärare 

som ger tips och idéer.

FL:  Hur har det sett ut i AUO då?

IP: Det är ju där man verkligen skulle kunna utveckla sådana, vad jag anser absolut viktigast 

för en lärare. Hur man lär ut på ett intressant och spännande sätt? Hur man kan motivera 

elever? Vilka olika undervisningsmetoder kan man använda som är utvecklande för eleverna?

Nej, istället känns det som att man slösar 1,5 år på mycket oväsentligt som ej används ute i 

verkligheten. Och en på en nivå där inga krav ställs och kvaliten blir ju därefter. Vissa kurser 

har ju varit på en oerhört låg nivå. Andra har kanske varit bra men inte relevanta. Jag tror inte 

jag kan komma ihåg en enda kurs som varit både relevant och på en kunskapsnivå som kan 

anses vara tillräcklig.
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Fl: Mer som du vill utveckla? 

Ip: Som jag sa innan, det finns massor som man kunde sysslat med på till exempel AUO 

istället för det vi gjorde. Som jag sa innan provkonstruktion, men det finns mycket mer. 

Relationer till elever, föräldrakontakt allt sånt som händer ute i verkligheten. Mobbing. Ja 

mycket helt enkelt. Vissa saker har vi ju nämnt under utbildningen men inte i närheten av vad 

man skulle kunna.

Fl: Om vi går över till kunskap om barns utveckling såväl emotionellt, socialt och kognitivt.

Ip: Där känner jag att jag har tillräckligt med kunskaper. Där har vi fått bra undervisning och 

användbar kunskap. Den har man ju med sig när man gått ut som lärare. En viktig del som jag 

tycker lärarutbildningen gett bra av.

Fl: Om vi går över till ett begrepp som ”den demokratiska skolan”, som innefattar tex 

sekretess, lagar och styrdokument.. Hur tycker du undervisningen fungerat här?

Ip: Bra även här faktiskt. Där har vi fått en lagom undervisnings mängd så att man fått 

baskunskaper. Känner att detta är viktigt precis som barn utveckling, men det är kanske inte 

de största delarna i en lärarutbildning. Sen behövde jag väl fräscha upp kunskaperna när jag 

började jobba, men jag tyckte grunden fanns där.

Fl: Hur har undervisningen varit kring betygsättning?

Ip: Ja ha, då var vi tillbaka till det negativa igen. Den har ju varit obefintlig. Tror vi ägnade 

kanske tre timmar åt betygsättning på högskolan. På VFU:n fick man ju göra det mycket, tack 

vare att jag hade en så bra handledare. Men det behövs ju så mycket mer. Så mycket mer.

Fl: Vill du utveckla?

Ip: Bara att det måste ändras, så kan det ju inte va.
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Fl: Om vi går vidare, Hur har kunskaperna kring IT lärts ut på högskolan?

Ip: Det har väl varit sådär. Vi hade väl en kurs med nån animerad film och sånt. 5 veckor 

ganska onödig kunskap. För min del har jag inte lärt mig någonting, vad gäller det. Det har 

jag kunnat sen innan. Känns inte som att lärarna själva är så haj på det. Men det känns som att 

det finns viktigare saker att lära. Men skall de lära ut det så måste de ju kunna om det själva. 

Sen är det väl svårt med just sån undervisning för förkunskaperna är så olika. 

Fp: Hur har undervisning om värdegrund och demokrati lärts ut på Högskolan i Halmstad?

Ip: Det har vi faktiskt pratat en del om. Framförallt har man väl pratat med kompisar och sånt 

om det efter lektioner och under VFU-perioden kommer jag ihåg. Så där tycker jag vi haft 

lagom info. Känns om en sån grej man har med sig hemifrån förhoppningsvis och kanske inte 

behöver lägga ner så mycket tid på.

Fp: Om vi går vidare till kunskap om möjligheter att motverka diskrimineringar och  

kränkningar.

Ip: Där har det också varit för dåligt. Vi hade väl ett seminarium och några böcker som 

kändes sådär,. Det kändes liksom inte kopplat tillverkligheten.

Fp: Vill du utveckla?

Ip: Nja kanske inte just om det. Men överlag tycker jag att man kanske borde ta in fler 

arbetande lärare på utbildningen, som kommer direkt från verkligheten. Som kan visa på 

alltifrån lektionsplaneringar till att berätta om mobbingfall. Det är ju ändå som lärare vi skall 

arbeta, varför inte involvera dem mer i utbildningen. Känns ju mycket mer relevant.

Fp :Något mer avslutande?

Ip: Känns nog bra sådär.
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Intervjun avslutas.

Intervju 2

Fl: (Inledning där syfte och tillvägagångsätt beskrivs. Teman för intervju presenteras.)

Tycker du att lärarutbildningen gett dig tillräckligt med ämneskunskaper?

Ip: Själv samhällskunskapen tycker jag inte det är några problem med faktiskt. Jag tycker att 

den har gett med de kunskaperna som jag behöver. Alltså rent generellt sett.

Fl: Du känner att det du har lärt dig är relevant.

Ip: Ja grundprincipen, har jag fattat det som, att de ska gå in på djupet för att vi själva ska 

förstå vad vi lär ut och dom tycker jag har varit bra och som de ska. Du kan ju inte läsa in 

allting. Det gör man själv ute på platsen så att säga. Det är ett ganska stort ämne.

Fl: Du känner att du fått liksom ämneskunskaper som gör att du kan lära ut till både de på hög 

och låg kunskapsnivå?

Ip: De går som sagt på djupet vilket gör, som man märkte själv när man var ute på praktik, att 

man höll sig på en för hög nivå för eleverna. Jag förstår ju deras tanke att vi ska kunna, alltså 

verkligen kunna ge de djupa grejorna för att vi ska förstå de lätta grejorna men sedan är väl 

frågan om det rätt väg att gå egentligen. För jag menar, man kom ut och lade sig, det tycker 

jag att jag har fått höra från andra också, på hög nivå när man väl har kommit ut och sedan fått 

sänka sig, sänka sig, sänka sig. Sedan känns det nästan banalt på den nivå som man får lägga 

sig på för att komma ut till klasserna.

Fl: Kan du utveckla?

Ip: Jo men jag är väl mer en motståndare till att man lägger lite för mycket tid på själva 

ämnet. Jag skulle vilja ha lärarutbildningen mer på rent praktiskt, rent praktiskt 
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överhuvudtaget från början.

Fl: Just formell pedagogisk kunskap. Att man ska besitta kunskap och hur undervisningen ska 

bedrivas. Har det uppfyllt kraven eller det som du hade tänkt dig?

Ip: Jag tycker väl att de har varit flummiga. De är alldeles för, de lärare eller de examinatorer 

jag haft har varit alldeles för långt ifrån den riktiga skolans värld. De har varit bokbundna så 

att säga i teorierna vilket gör att man känner inte igen sig när man kommer ut tycker jag.

Fl: Är det inom AO eller samhällskunskapen du har upplevt detta? 

Ip: AUO. AUO är ju fylld med kurser där man bara kan glida igenom och där kravnivån är 

väldigt låg, och där kurserna har väldigt lite relevans för vad man behöver som lärare.

Fl: Vad tycker du att man kunde gjort bättre där?

Ip: Hela lärarutbildningen tycker jag skulle varit så mycket mer praktik. Jag menar att de kan 

inte sätta oss i fem års utbildning med så lite praktik när vi sedan ändå får komma ut använda 

de första åren , vad jag fattat det som , men då man pratar med andra lärare så känns det som 

om de menar att de första åren går till att omvärdera. Alltså lära sig på nytt igen..

Fl: Barnens utveckling, allt från kognitivt, emotionellt, socialt. Känner du att du har fått 

kunskap om det och att du har någon nytta av det.

Ip: Ja, det är ingenting man tänker på. På något sätt har man väl det i bakhuvudet hela tiden 

vilket gör att man kan få en större förståelse för varför saker och ting är som de är. De 

grejorna är ju faktiskt bra att ha, ha med sig. Det är ju ingenting som jag konstant springer och 

tänker på.

Fl: Känner du att det är något man behöver lägga mer tid på.

Ip: Nej jag tror inte det faktiskt.
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Fl: Praktiskt vad menar du med det. Kan du utveckla det lite?

Ip: Vi skulle varit mycket mer ute på skolorna. Vi skulle vara mer ute på fältet över 

huvudtaget. Jobbat mycket mer med lärare som har jobbat som lärare i några år. Du får aldrig 

den biten på skolan, alltså kontakten med eleverna. Min sista handledare sa att 

ämneskunskaperna i sig egentligen är blaha blaha. Alltså det lär du dig. Det sociala med 

elevernas föräldrar som tar en otrolig tid på skolorna. Speciellt om du jobbar på en 

mellanstadieskolan eller 7, 8 t ex. Det läggs ju mycket tid på föräldrar och föräldrakontakt och 

det får du inte på högskolan. Rent praktiskt är det ju svårt att genomföra har jag ju fattat men 

skulle på något sätt kunna vara mer i alla fall.

Fl: Betygssättning, är det något ni gått igenom?

Ip: Man har ju gått igenom det. Men det är samma sak där. I verkligheten är det svårare att 

använda den kunskapen. 

Fl: Tycker du att det har varit i tillräcklig utsträckning?

Ip: Nej vi har inte gått igenom betygssättning på högskolan så att man sedan kan använda den. 

Vi går ut, det har man ju också fått höra när man sätter betyg på elever – vilket man gör ute på 

praktiken om man har en bra handledare och rakt igenom har man ju alltid fått den – ja du är 

lite hård. För att när man kommer från högskolan så har du styrdokumenten med dig. Du kör 

efter dem och så kommer man ut och så ger man eleverna betyg efter vad vi lär oss på 

högskolan vilket gör att vi lägger oss på en så mycket högre nivå än vad eleverna själva är 

kapabla till egentligen.

Fl: Känner du att du har kunskap om ämnet samhällskunskap och hur det bedrivs liksom i 

praktiken. Hur man ska undervisa, har du fått kunskap om det?

Ip: Nej inte direkt hur det ska bedrivas utan de lär ju ut, examinatorerna har ju lärt ut vad de 

kan och sedan känns det som att det ligger upp till dig som person hur du vill fortsätta och 
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dela med dig med den kunskapen som du har.

Fl: Informationsteknik, Internet och sådana saker. Är det något du fått genom 

lärarutbildningen?

Ip: De försöker ju att vi ska ha den kunskapen med oss men ibland så blir det kanske lite för 

stor tilltro till tekniken och ute på skolorna är det ju en pengafråga. Så har inte tillgång till 25 

datorer alltid, du har inte tillgång till tekniken ute på skolorna. Det finns inte pengar till att 

alla eleverna skulle kunna ha det. Det kommer kanske i framtiden i så fall och det är ju bra att 

man fortsätter att hålla på med det. Det blir lite för mycket Internet kanske och då måste man 

lägga mer tid på hur man använder källor t ex.

Fl: Värdegrund och demokratiska principer. Är det något som lärarutbildningen lär ut?

Ip: Det tycker jag att man mer har diskuterat när man har jobbat i grupper och klasskompisar 

emellan faktiskt. Där har jag fått mer nytta av vad man har diskuterat med sina klasskamrater 

faktiskt. Du brukar ju sådant komma fram, just när man pratar om styrdokument och vad står 

styrdokumenten för i svenska skolan. Vad står vi för, vi som är lärare. Man sitter och 

diskuterar lite på måfå ibland och då får man med sig. Jag kan kanske inte ändra på min 

personlighet men man har ju ändå tagit emot åsikter och kunskaper från andra.

Fl: Diskriminering, mobbing och jämlikhet. Har man gått igenom det på lärarutbildningen?

Ip: Det tas ju upp emellanåt. Men det är också en sådan sak liksom. När man har en tjänst som 

lärare så har men en relativt demokratisk syn från början liksom och en tanke om allas lika 

värde. De som visar sig ha fel åsikter de visar sig ju efter ett tag. Jag tycker att skolan ska vara 

lite hårdare om vilka som ska bli lärare faktiskt.

Fl: Är det tillräcklig kunskap om hur man förebygger kränkningar och diskriminering?

Ip: Det är det nog också faktiskt. Olika skolor arbetar på olika sätt och förkunskaperna får du 

på högskolan, det diskuteras ju. Men som sagt olika skolor använder det på olika sätt liksom 
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och har olika tillvägagångssätt för att komma åt problemen. Rent generellt i grunden de 

samma men de testar ju lite olika saker på skolorna. Det är samma sak där -  det är praktiken 

som ger erfarenheten vad man ska göra och gå tillväga.

Fl: Tips, idéer eller vad man skulle kunna göra bättre. Vad som har varit bra och vad som har 

varit dåligt.

Ip: Svårt så här på rak arm

Fl: Du har varit inne lite på mer praktik och sådan här saker.

Ip: Det tycker jag den stora tiden skulle läggas. Du ska inte gå igenom 5 års utbildning med 

4+4+2 eller vad man har. Sista året skulle du egentligen ha halva praktiken i princip. 

Fl: Är det där du utvecklats mest?

Ip: Ja definitivt. Det känns som om lärarprogrammet har hamnat i något mellanfack. Att det 

ska på något sätt verifieras som en äkta utbildning och därmed slänger de i  A-uppsats och B-

uppsats och C-uppsats som inte ger så mycket i slutändan. Istället för att lägga energi på 

praktiken och därigenom få bättre lärare. Det är på praktiken det sållas ut egentligen vilka 

som blir bra lärare. Det är handledarna som i slutändan, det är där som det märks om du är en 

person som klarar av elever. Om du är en person som kan handskas med andra människor. 

Om du har en naturbegåvning. Du måste var en naturbegåvning för att kunna dela med sig av 

sin kunskap. Det är inte ämneskunskaperna för de kan vara hur bra som helst men kan du inte 

lära ut dem så är det kört.

Fl: Var tycker du man skall få dessa kunskaper kring att lära ut?

Ip: Du kan ju inte frångå din personlighet. Alla jobbar ju på olika sätt. Det finns inte en mall 

som vi kan följa och på högskolan, om man bara skulle lära ut det där så blir det……… utan 

det är ju liksom. Man får ju kanske på högskolan prata mer om på vilket sätt man kan nå 

eleverna. Basic tips. En grund att stå på som sedan man kan utveckla i praktiken.
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Fl: Något annat du tänker på.

Ip: Jag tror jag sagt det mesta.

Intervjun avslutas.

Intervju 3

Fl: (Inledning där syfte och tillvägagångsätt beskrivs. Teman för intervju presenteras.)

Om man tittar på utbildningen kring ämneskunskaper, känner du att de har varit tillräckliga 

inom samhällskunskapen?

Ip: Vissa ämnen. Jag kan ju känna att vi har fått mer inom t ex ekonomi, där var det mer 

konkret, fakta men sedan tycker jag det har varit lite väl upp och ner. Jag känner idag att jag 

hade behövt mer grund att stå på när jag ska ut och undervisa. Samhällskunskapen, där är ju 

så mycket som ingår, jag tycker att vi faktiskt inte har fått det.

Fl: Har det inte varit relevant för det du ska undervisa om sedan eller om det var på för hög 

nivå, låg nivå?

Ip: En del har varit relevant men vi har lagt mycket tid på saker vi inte kommer att ta upp. 

Tex sociologi är väldigt intressant men när kommer jag att få undervisa inom sociologi. Man 

behöver basen för att veta hur folk beter sig men rent faktamässigt så tror jag inte.

Fl: Kan du utveckla lite kring relevanta ämneskunskaper?

Ip: Jag känner att man kanske skulle behöva lite mer bas. Ta bara riksdag och regering. Jag 

kan ju känna, men det är säkert mitt eget fel också, att jag hade behövt mer kunskap. När jag 

kommer till sådana mer praktiska saker.
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Fl: Vad jag förstår så inom olika styrdokument så ska de utformas så att läraren ser till så att 

alla elever inhämtar kunskap och fakta. Känner du att du har hamnat på en sådan nivå så du 

vet hur du ska undervisa för de som kan mycket och de som kan lite.

Ip: Jag men jag tror ändå att man får själv hitta olika moment. De har inte sagt konkret att så 

här gör du med dem som har svårt utan du får själv utforma din egen plan under lektionerna 

vilket är relativt svårt men jag tycker inte att man fått rent konkret – gör så här.

Fl: Känner du att de ämneskunskaper du fått att de har varit baserade på någon form av 

vetenskaplig grund.

Ip : Ja jag tycker att de är väldigt vetenskapliga på högskolan så att allt är nog väldigt 

vetenskapligt, men nu kan jag inte ge något exempel. 

Fl: Känner du att det är relevant för det här yrket sedan.

Ip: Jag tror det. Längre fram när man kanske varit ute och arbetat lite mer så tror jag man kan 

koppla samman lite mer vetenskap. Allt känns fortfarande så färskt tycker jag. Jo det tror jag. 

Man utvecklas ju som människa också tror jag. Tankesätt och så där.

Fl: Pedagogisk kunskap. Känner du att du har pedagogisk kunskap om hur undervisningen ska 

bedrivas och att du har fått det genom lärarutbildningen.

Ip: Jag det tycker jag. Jag känner att man har fått lära sig hur man själv funkar som lärare. Hur 

man själv vill ha det. Det är ändå jag som ska stå där i slutändan och att jag måste trivas och 

det tycker jag har varit bra. 

Fl: Var har du lärt dig denna kunskap?

Ip: Ja inom VFU:n och lite tror jag under högskolan men jag tror mest att det är VFU:n som 

bidrar till att man utvecklas. OK vi hade estetiska läroprocesser och då vi testa på lite grejor 

men jag som gymnasielärare tror inte att jag kommer att använda dockteater.
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Fl: Känner du att det har varit relevant kunskap kring undervisning både på Samhällskunskap 

och AUO som du lärt dig?

Ip: Samhällskunskapen, det som är pedagogik, tycker jag inte att de har lagt så mycket krut i. 

Hur vi kan använda själva ämnet i undervisning. Så här kan du använda, om vi tar ekonomi 

tex, lägga upp en bra ekonomilektion. Vilka delar skulle du använda. Det tycker jag att jag 

kan ha saknat. Om jag jämför med mitt andra ämne så fick vi mer tid till att utforma lektioner 

t ex i religion, vad vi skulle ha med. Det kan jag sakna.

Fl: Fanns det något inom AUO där du fick kunskap om hur undervisningen kan bedrivas?

Ip: Vi har gjort lektioner tillsammans där vi gett varandra tips och råd, men inte i någon stor 

utsträckning.

Fl: Känner du att det är tillräckligt. Känner du att du har fått tillräcklig kunskap om hur 

undervisning ska bedrivas.

Ip: Jag tror att vi alltid kan behöva mer. Jag tror att som lärare så behöver du träna lite mer. Få 

lite mer konkreta tips och råd tycker jag men i slutändan blir det ändå hur du själv vill ha det. 

Men ändå lite mer bas kan man behöva. De har erfarenheten om hur det är att vara lärare. Jag 

tycker att de kan dela med sig lite mer. Eller bjuda in lärare från fältet som kan hjälpa oss.

Fl: Om man tittar på kunskap om barns sociala, emotionella och kognitiva utveckling. Känner 

du att du har fått kunskap om det som du har kunnat använda dig av?

Ip: Jag vi fick ju det i början av utbildningen. Men jag kan nog tycka att vi skulle behöva lite 

mer mot slutet också när vi skulle ge oss ut. Vi har ju fått det men kanske lite mer.

Fl: Om man tittar på, det pratas mycket om demokratiska skolor, att man ska ha demokrati, 

fostra dem till demokratiska medborgare. Känner du att du har fått kunskap om det på 

högskolan.
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Ip: Jag det tycker jag. Jag känner att vi hela tiden får att eleverna ska ha inflytande och att vi 

se till elevernas intressen och utgå från dem så jag tycker faktiskt det. Vi har lärt oss att det är 

demokratiskt.

Fl: Om man tittar på styrdokument och lagar, ansvar, sekretess och sådana saker. Känner du 

att du har fått kunskap om det?

Ip: Jag det tycker jag men åter igen så tycker jag att man får ta lite mer eget initiativ där, 

utvecklas mer. Men vi har nog fått en bra bas. Jag tror att det blir svårt för oss att under 5 år 

lära oss allting men de har nog försökt ändå att ge oss det mesta, basläggande.

Fl: Om man tittar på AUO och samhällskunskap hur känner du att kravnivå har varit?

Ip: På själva utbildningen? Alltså jag tycker att kraven var ganska höga på 

samhällskunskapen. Jag tycker inte att vi hade det för slappt, om man ska uttrycka sig så. 

Kulturgeografin kan jag nog säga var lite mer slappt men jag tycker ändå att det  inom 

samhällskunskap var ganska hårda, alltså våra lärare. Jag tycker inte att vi bara gick igenom 1 

½ år eller 2 och inte gjorde något. Det tycker jag inte.

Fl: Inom AUO?

Ip: Där kan jag nog lägga lite mer krut på viktiga saker. Där kan jag tycka att ta vara på tiden 

och låt oss inte göra saker som är helt oväsentliga.

Fl: Är det något som du känner att du har missat

Ip: Jag kan tycka att kanske lite mer konflikthantering. Lite mer hur man ska hantera olika 

vardagssituationer i skolan. Jag tycker mer hur man bemöter föräldrar. Hellre mer 

dramatisering kring sådana saker än estetiska läroprocesser, bara ett exempel. Jag tror att vi 

kommer att bemöta föräldrar, elever som har svårt, konflikter dagligen. Lite mer konflikter 

tycker jag,
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Fl: Om man tittar på betygssättning, känner du att du har kunskap om det?

Ip: Ja lite tycker jag men det är fortfarande svårt att sätta betyg men det tycker jag vi fått lite 

kunskap om det. Sedan har det varit svårt eftersom de ändrar sig hela tiden om hur vi ska sätta 

betyg. Jag skulle behöva lite mer konkret. Att man fick lite mer uppgifter, hur ska du sätta 

betyg på det här så man kunde lära sig att jämföra hur andra tänker.

Fl: Var har du lärt dig sätta betyg under lärarutbildningen?.

Ip: Vi hade under AUO en kurs som handlade om betyg och om jag minns rätt så hade vi även 

under samhällskunskapen. Läste vi inte uppsatser och testade hur vi skulle sätta betyg om vi 

följde olika kriterier. Har nog varit återkommande i samband med diskussion med sin 

handledare så har man ju lärt sig.

Fl: Om man tittar på ämnet samhällskunskap hur det undervisas i praktiken. Har du fått några 

kunskaper om det.

Ip: Ja jag har ju fått testa på det själv så att det tycker jag. Det har varit svårt att veta hur man 

kanske ska lägga upp det och på något sätt så följer man alltid sin handledares fotspår tycker 

jag. Men lite kunskap tycker jag att jag har fått.

Fl: I VFU eller i de andra delarna också?

Ip: Jag tror mer att just i samhällskunskap så känns det mer att man kunde fått mer kunskap av 

hur man ska kunna lägga upp en 4 veckors period, t ex inom massmedia eller ekonomi. Jag 

tycker inte att vi har fått så mycket konkret just i det när vi läste det, under AUO ligger bristen 

i planering och utförande.

Fl: Känner du att det är tillräckligt?

Ip: Jag tror att eftersom vi ska bli lärare så tycker jag att varje moment, eftersom 
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samhällskunskap är uppdelat i olika delar, så skulle det kunna finnas någonstans ett moment 

där vi får lära oss hur man ska lägga upp en undervisning kring det. Vi har ju t ex sociologi, 

kulturgeografi, matte, ekonomi. Mot slutet så kan man knyta ihop säcken . Hur kan jag 

använda den här kunskapen jag fått till att kunna förmedla det vidare. För det är ju det vi ska 

göra i slutändan.

Fl: Om man tittar på informationsteknik som ska vara en del av utbildningen. Hur tycker du 

att du har fått kunskap i det. Hur man använder Internet, ljud och bild och sådana saker.

Ip: Jo det tycker jag. Jag tror de är väldigt måna att vi ska använda andra medel än enbart 

katederundervisning. Ja det kommer väl mest under AUO sådana olika tips vad man kan 

använda. 

Fl: Tillräckligt eller?

Ip: Jag det tycker jag. Jag tycker inte att de behöver lägga mer krut på det utan det finns andra 

saker som vi kan behöva.

Fl: Vad är det du tänker på då?

Ip: Om jag kopplar till, kanske mer, åter igen, hur man hanterar olika vardagssituationer, mer 

planering, mer betygssättning. De moment som är viktigare än vad kan använda för medel.

Fl: Om man tänker att vi ska förmedla någon form av värdegrund med demokratiska 

principer. Känns det som att ni har gått igenom det.

Ip: Jag det har vi gjort. Värdegrund har vi gått igenom. Att ge något konkret tips nu det kan 

jag inte men det tycker jag har varit återkommande tema. Speciellt under AUO att värdegrund 

är viktigt så det tycker jag.

Fl: Inget man behöver lägga mer energi på?
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Ip: Nej det tycker jag inte, inte just nu.

Fl: Kränkningar, diskriminering och jämlikhet.. Hur har utbildningen behandlat sådana 

ämnen?

Ip: Ja, det skulle jag kunna önska att man att man hur man som lärare ska ta hantera en sådan 

situation. Speciellt diskriminering och kränkning i klassrummet. Hur ska man som lärare säga 

till eleven direkt eller hur man ska hantera det. Jag vet inte hur jag ska göra egentligen. Vad är 

bäst sätt? Det kan jag önska att vi kunde få lite mer.

Fl: Något annat du tänker på. Avslutning, Vad man kan göra bättre, lägga mer energi på, vad 

som har funkat bra.

Ip: Jag tror att samhällskunskapen behöver lite mer inriktning på att vi ska bli lärare. Att vi 

inte ska bli professorer. Jag tycker att vissa grejor varit på lite för hög nivå om man nu ska 

förmedla den här kunskapen vidare och kanske lite mer pedagogik inom samhällskunskapen 

kan jag tycka.

Intervju avslutas.

Intervju 4

Fl: (Inledning där syfte och tillvägagångsätt beskrivs. Teman för intervju presenteras.)

Hur upplever du att undervisningen kring ämneskunskaper har varit på Halmstad Högskola?

Ip:Du men att jag skulle fått demokratibegreppet och vet mycket om det då-

Fl: Allt som du undervisar i, att du hade en stabil grund.

Ip: Jag har ju undervisar i samhällskunskap när jag varit ute på gymnasiet. Och jag tycker väl 

inte att jag fått det som jag önskat. Visst är samhällskunskap ett ämne som man måste var 

uppdaterad i hela tiden men samtidigt finns det ju vissa saker som är bestående som vi borde 
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när oss mer om tycker jag.

Fl: Är det något du tänker på?

Ip: Det här med de olika stadsskicken, det var inget man kunde ha med sig tycker jag. 

Fl: Vill du utveckla?

Ip: Nivåskillnaden är så stor tycker jag. Det blir ju väldigt teoretiskt här som man kanske inte 

kan omvandla till en A-kurs på ett bra sätt. Till skillnad från psykologin, om jag får lägga in 

det här. Där hade vi tentor, ungefär var 4:e vecka, fick fakta, hade material och så som jag inte 

tyckte man fick på samhällskunskaps sidan på samma sätt

Fl: I styrdokumenten står att ämneskunskaperna ska vara baserade på vetenskaplig grund, är 

det så?

Ip: Jo det är väldigt mycket så och det kanske inte eleverna efterfrågar på gymnasiet och det 

är väl det som är svårt att omvandla till deras plan. Vi läser ju på en högskola och då ska det 

vara en hög nivå, det är inte det. Det är lite dålig koppling, om man t ex läste till 

högskolelärare hur man skulle använda det där. Ja. Sedan den vetenskapliga nivån den måste 

ju ligga på en hög nivå men det blev för mycket åt det hållet tyckte jag

Fl: Ett annat kriterium är att de ska vara utformade så att man kan ge kunskaper till alla 

eleverna inom samhällskunskapen. Kände du att det var på den nivån. Att du fick så mycket 

kunskap så att du kunde hjälpa alla elever?

Ip: Vi tog upp det och diskuterade det. I och med att det är väldigt vetenskapligt, som jag var 

inne på,  Att det ligger på en väldigt hög nivå. Då kanske man riktar sig mer till mvg eleverna 

än vad men gör till eleverna som knappt orkar ta sig igenom det. Det var frågor hur vi skulle 

göra med de eleverna som inte hängde med och svaret blev väl att det var upp till oss att hitta 

på något då för att det skulle fungera
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Fl: Vad upplevde du som bra kring undervisningen om ämneskunskaper?

Ip: Hade jag inte läst psykologi då hade jag nog tyckt att det inte gav något alls för jag tyckte 

nog inte att samhällskunskapen var så eller så var det så att jag inte läst det tillräckligt, jag vet 

inte.

Ett exempel var – vi hade en lärare som inte kom vissa gånger, han satte en lapp på dörren  

och tyckte att vi skulle sköta oss själva. Det var ju mycket egen ansvar , vilket det ju också 

ska vara, man måste ta det ansvaret. Men samtidigt måste det finnas en ledare. 

Ämneskunskaper kunde var lite mer styrt, som i psykologin, att man hade 50 veckor. Det var 

skittufft men jag fick i alla fall ut något av det.

Fl: Var det lätt att klara sig igenom utbildningen?

Ip: Ett sådant fall var första året, det var några som inte hade klarat en viss uppgift där då. 1 

eller 2 år senare, de fick alltså 3 år på sig att göra den här uppgiften och till slut  fick de svaret 

på uppgiften hur de skulle göra. Vissa saker var för enkla att komma undan med. Och kanske 

även för egen del, att jag kom undan för lätt. Det kanske hade varit mer rättvist med tenta var 

5:e vecka, att man verkligen fick kämpa sig till de här godkända eller väl godkända betygen. 

Det kan jag se som lite orättvist.

Fl: Vad det något som gällde inom alla för alla grenarna inom samhällskunskap, som 

statsvetenskap, ekonomi, media?

Ip: Ja det tycker jag. En lärare sa att vi skulle få bra betyg om vi publicerade tidningen. Hon 

strävade med det målet då. Om vi fick in vår artikel men vi fick inget högre betyg för det. Det 

var lite konstiga kopplingar. Vår artikel var tillräckligt bra men han hade ju satt det kravet att 

om vi fick in det i tidningen så. De höll inte riktigt vad de lovade, lärarna.

Fl: Var låg bristerna anser du?

Ip: Jag tyckte att strukturen var konstig, upplägget ja. Det var en stor brist. Det är klart jag kan 
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ju inte tycka om alla lärare. När vi hade ekonomi t ex så dumförklara han halva klassen då det 

var högskola och då ska han inte stå och prata om äpplen och päron. Samtidigt måste vi fråga 

om vi inte förstår. Vissa föreläsare kanske inte hade en empatiska förmågan och kunde möta  

in för många elever i lärarutbildningen. Att det blev för stora klasser.

Fl: Ska vi gå vidare. Formell pedagogisk kunskap. Kunskap om hur undervisningen ska 

bedrivas. Olika sätt att undervisa, kunskaper om det. Blev det tillgodosett på högskolan?

Ip: Det tycker jag att jag har lärt mig det här sista året efter att jag slutat utbildningen. Kanske 

när jag var lite på …….och arbetade. Vi hade några övningar när jag skulle stå framför 

klassen men det blev ett konstigt förhållande eftersom det var mina kompisar som satt där så 

det tycker jag inte varit någon stor del här att lära sig. Det blir någon sorts försöksklass som 

man har första året som man får testa på.

Fl: VFU då, är det något du har lärt dig där?

Ip: Ja där kan jag koppla det till då.

Fl: Tycker du att man skulle fått mer inom samhällskunskapen som olika tips osv?

Ip: Ja absolut. Det kanske är först när jag står där framför min klass på högskolan som jag 

förstår att det är inte bra om jag står så. Jag förstår inte med som menas när det står så.

Fl: Det är alltså något du lärt dig efter utbildningen.

Ip: Ja det är det. Det är väl en övningssak också men eftersom det här programmet syftat till at 

bli lärare så kanske det borde ingår mer sådana saker. En koppling där är att jag känner en tjej 

som läst reseutbildning i Båstad och hon åkte på kurs några veckor i Egypten. Där vi de sitta i 

bussen som läste turistutbildningen och var och en hade ett ämne som de skulle prata om 

under den här turen i bussen. De fick gå fram till mikrofonen och berätta  om en plats för det 

andra och sedan skulle man komma med feedback då. Sådana saker hade kan ske varit bra att 

vi gått till en skola och varit i ett klassrum och haft någon lektion där. Det blir ju inte riktigt 
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det samma när man är här.

Fl: Hur upplevde du VFU?

Ip: Vfu var ju en ganska kort period. Allt hände då. Man hade fyra veckor. Man skulle planera 

men skulle prata med elever, det var hur mycket som helst. Det borde kanske finnas något 

sånt – tala inför grupp

Fl: Vill du utveckla?

Ip: Inte något som jag kan säga på rak arm nu. Men jag kommer ihåg att jag tänkte att det här 

känns ju väldigt bra, varför gör vi inte det här istället. Jag kan inte peka på något exempel nu. 

Det här med att han satte en lapp på dörren, hela den kursen kändes ganska meningslös. Det 

hände inget. Vi träffade läraren sällan och han bedömde inte våra arbeten heller. 5 veckor där 

det inte händer så mycket  - då kan jag tycka att det borde vi inte ha läst.

Fl: Känner du att du fått kunskaper om barn och deras lärande, utveckling

Ip: Inte i samhällskunskapen men det är ju där psykologin 

Fl: Inom AUO?

Ip: Kanske när jag hade praktik på högstadiet än på gymnasiet. Gymnasiet har inte samma 

elevkontakt utan mer inriktat på att jag ska planera, hålla lektioner. Tycker att jag fick detta 

mycket mer inom psykologin som jag haft hjälp av då.

Fl: Demokratiska skolan. Hur man ska fostra till goda demokratiska samhällsmedborgare. 

Känns det som att du fått lära dig detta?

Ip: Ja det har legat i grunden hela tiden i utbildningen, så klart att det har gjort. Det var väl 

något exempel någon gång, vi skulle skriva något och då fick inte vår grupp igenom det för 

det var, som du sade, det stod stick i stäv med de värderingar som skolan stod för. De bytte 
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ämne så visst det har de hållit på.

Fl: Styrdokument, lagar, sekretess är det något du haft med dig i ryggen när du gått ut?

Ip: Jag kommer bara ihåg att vi skulle ta med oss några papper från VFU som handlade om 

det här med sekretess och hur man bemöter det. Genomgående i lärarutbildningen har varit att 

det finns ingen uppföljning. De här papperna de hamnade någonstans och så var det ingen 

uppföljning. Vi satt på ett seminarium och diskuterade det men sedan blev det inget med det.

Fl: Är det inom samhällskunskapen?

Ip: Ja främst. Men även inom AUO att det inte har följt upp. Men vi har pratat lite om det här 

med sekretess.

Fl: Praktisk kunskap. Betygssättning osv? 

Ip: Det har jag lärt mig där jag jobbat det här året. Där ställs man inför dilemmat ska det vara 

godkänt eller VG. Är det tiden på lektionerna som ska vägas in eller är det bara kunskap som 

skrivs ner på papper. Det är ju först då som det kommer i sitt rätta sammanhang. Godkänd 

eller inte godkänd. Jag har två exempel från praktikplatsen där det varit svårt att sätta betyg. 

Finns det tid för att utveckla detta lite. Men samtidigt är det mycket som ska in under den här 

tiden.

Fl: Något du lärt dig under VFU?

Ip: Ja det är så klart att jag har fått titta på min handledarens bedömningar och jag kanske har 

satt vissa bedömningar som hon tittat på och frågat vad grundade du det på och fått lite tips 

och råd hur jag ska tänka så det är väl mest den handledaren som jag hade som hjälpte mig 

med det. Har man inte handledare som hjälper och stöttar en med det som lär sig kanske inte 

studenten det på bästa sätt.

Fl: Om man tänker på alla de kunskaper du fått i alla ämnen. Har du fått lära dig hur man ska 
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undervisa om dem ute i praktiken. Om du lärt dig något i ekonomin – har du sedan fått tips 

om hur man undervisar om det sedan?

Ip: Det tycker jag att jag fick mer kött på benen från psykologin då. Jag kanske kan skrapa 

och använda det jag fått från samhällskunskapen också men jag tycker vi har varit mer på en 

högskolenivå vilken det kanske ska vara. Men jag tycker inte det varit kopplat till 

verkligheten. 

Fl: Informationsteknik, pedagogiska hjälpmedel, Internet – är det något ni fått lära er på 

högskolan. 

Ip: Jag tror vi läste 10 poäng inom media så jag kan ju inte säga att vi fått speciellt mycket 

med oss  i och med att programmet hette media och kommunikation när vi provade in -01. 

Sedan blev det inte så bra, ljudet försvann och det blev en konstig redovisning så det blev 

inget i princip. Det måste jag säga att det är mycket självlärt. Sedan tycker jag det är svårt att 

använda Internet och de medierna med elever för de vill titta på annat och så där om det inte 

är väldigt elever som verkligen gör vad de ska. Annars får man stå bakom ryggen och 

verkligen peka ut men det är kanske det som är meningen att jag ska övervinna någon gång 

också med Internet att alla i gruppen ska titta på det de ska och inget annat.

Fl: Något du lärt dig på högskolan?

Ip: Jag måste säga att det har jag lärt mig själv utanför skolan. I och med att inriktningen heter 

så tycker jag inte det motsvarat de förväntningar som jag hade på det.

Fl: Medborgarlära. Handlar om de demokratiska principerna. Vi ska ju förmedla en form av 

värdegrund. Har du fått kunskap om det och hur du ska kunna föra det vidare till dina elever. 

Ip: Det har vi pratat om mycket och det är väldigt fina ord. Ja får jag väl svara, jag har fått 

mycket värdegrund. Det kan vara svårt i praktiken att omvandla det till något som blir bra ute 

på skolan. Man har så mycket elever som man ska jobba med, man ska jobba med sitt ämne 

och samtidigt har det perspektivet med värdegrund i det. Det ligger säkert omedvetet i det jag 
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gör. 

Fl: Är det något du har med dig som människa själv eller har du fått det härifrån.

Ip: Jag tror att det sitter hemifrån. Sedan är det klart att det utvecklas men jag tror att jag fått 

med mig grunden hemifrån.

Fl: Kränkningar, diskriminering  som vi som lärare ska ha redskap mot. Har ni gått igenom 

det här på högskolan.

Ip: Det har vi pratat om väldigt mycket och haft spel och sådant där som kanske mest varit 

förlöjligande höll jag på att säga. Det kanske var bra att det var det, vi hade lite olika sketcher 

och så där.

Fl: Om man ska sammanfatta. Vad ser du för fördelar – nackdelar. Vad ska man ha mer –

mindre av?

Ip: Jag tycker att det ska vara mer konkret inom samhällsvetenskapen. Det är väldigt tung 

litteratur och väldigt vetenskapligt men det ska vara lite mer konkret att i kursen 

samhällskunskap så ingår det här och det här och det kan man ta upp på de här sätten. Få lite 

olika alternativ med planering och så där. Att man ägnar lite mer tid för detta istället för den 

vetenskapliga nivån hela tiden. Man får jobba väldigt mycket som läraren ändå och då kunde 

man ha hjälp av det eftersom vi ändå har läst det här i 5 år, det saknar jag väldigt mycket, att 

det inte var mer av det. 

Fl: De kunskaper man lär sig här hur man kunde använda de i praktiken?

Ip: Psykologin var väldigt vetenskaplig och så men vi hade ändå papper framför oss vad som 

ingår i utvecklingspsykologin trappsteg. Då finns det här men den strukturen tycker jag inte 

har funnits inom samhällskunskapen. Det kanske beror på att de lärarna inte är lika drivna. 

Lärarna inom psykiatrin är mer drivna, mer kunniga. De kan öka och sänka nivån. Kan prata 

vetenskapligt och ge exempel ur verkligheten, vardagen och hur man kan dra paralleller och 
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det tycker jag inte riktigt har varit fallet i samhällskunskapsämnesdelen då.

Fl:Något annat inom AUO eller VFU?.

Ip: Jag tror att enda sätter är att kasta sig ut i verkligheten. Det är det som gäller och att ha 

praktik. Kanske mer praktik. Under första året visst men kanske när man läst andra och tredje 

året får mycket praktik de sista åren innan man är färdig. Att man är ute 8-12 veckor i praktik 

och återkopplar det. Det är först då jag lär mig, det är först då jag vet vad eleverna tycker och 

tänker. Mitt material är kanske inte det bästa under de första veckorna, de förstår kanske inte 

vad där står och då måste jag omarbeta det. Att handledarna är ärliga och verkligen säger vad 

de tycker och tänker. Jag har haft tur med mina handledare. Jag har kommit bra överens med 

dem och sedan varit raka och handfasta och gett mycket tips och råd. 

Fl: Så det är på VFU du fått mycket kunskap?

Ip: Ja min andra handledare som jag hade, (namn), hon öppnade sin pärmar. Kom och titta 

här, du får jättegärna kolla här. Det är en trygghet att veta att jag kan göra det. Jag kanske inte 

gör det men jag vet att jag får göra det. Hon har jobbat i 10 år och hon vet vad hon pratar om. 

Det här med demokratin kanske inte fungerar om jag kör den linjen utan jag måste kanske ha 

ett bredare perspektiv på det hela och det är kanske sådant jag kommit på efter 2-3 år som 

lärare men nu istället fick jag ta del av hennes erfarenhet och kunskap. Jag har hört andra 

handledare som inte alls erbjudit sig. Pärmarna har stått hos dem och du får utarbeta det själv 

och så där.

Fl: Något annat du tänkt på?

Ip: Det är negativt och kritik mot högskolan men samtidigt har jag lärt mig mer än jag tror. 

Att jag fått med mig en del därifrån även om det inte varit på det bästa sättet så har jag ändå 

haft med mig mycket. Utbildningen kanske kunde dragits ner till 3 år istället för 5. Mycket 

tjafs emellan. Det sociala sammanhanget har varit bra.

Fl: Något som kunde lyftas ut ur utbildningen
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Ip: Visst mer intensivt. Om jag kopplar tillbaka till psykologin igen, där är det intensivt. 

Skitjobbigt i perioder och man kör sin tenta. Man klarar den ibland och vissa gånger inte men 

man har ett mål där. Det är skillnad på psykologi- och samhällssittningar när man har 

föreläsningar. lättare att glida igenom samhällskunskapsbiten. Det kanske beror på att det 

tillhör ett program. Psykologin läste jag som kurs. Det kanske ska vara tuffare med kurser. 

Lärarprogrammet består ju av olika kurser också. 

Intervjun avslutas.

  


