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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att undersöka fem lärarstudenters attityder till ämnet 

utbildningsvetenskap och deras upplevelser av vad som kan förändras för att förbättra detta 

ämne eller om de anser att ingenting behöver förändras inom ämnet utbildningsvetenskap. 

Detta med anledning av att högskoleverket tidigare har utrett ämnet utbildningsvetenskap, där 

de gett förslag till åtgärder på de moment där utbildningen tycks vara ofullkomlig. Vi vill se 

om våra intervjuade studenter verkar mer tillfreds efter högskoleverkets förslag på 

revideringar (HSV, 2008) som gjorts på de högskolor som inte uppnått fullgoda resultat inom 

ämnet utbildningsvetenskap. Vi har valt att inte specifikt inrikta oss på just den undersökta 

högskolans förslag från högskoleverket gällandes revideringar, utan valt teman som innefattar 

de moment som tycks vara vanligast förekommande att högskoleverket försöker förbättra. 

Arbetet ger en översikt över tidigare utredningar gjorda av bland annat högskoleverket, men 

även andra rapporter som innefattar de teman vi valt att inrikta oss på i detta arbete. Våra 

frågeställningar har uppkommit utifrån dessa teman, vilka vi tror kan bli betydelsefulla för 

våra valda intervjupersoners attityder och uppfattningar kring ämnet utbildningsvetenskap. 

Dessa tidigare utredningar och rapporter kommer att ligga till grund för vår jämförelse och 

diskussion kring intervjupersonernas resonemang kring ämnet utbildningsvetenskap. 

Vi har utfört kvalitativa intervjuer med fem studenter på en lärarutbildning, alla studerandes 

på lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. 

I resultatet framkom det att studenternas attityder och upplevelser stämde ganska väl överens 

med vad högskoleverket (2003, 2005 & 2008) tidigare kommit fram till i sina gjorda 

undersökningar. Det vill säga att det fanns ett visst samband mellan de moment av 

utbildningen som högskoleverket valt att revidera, då de inte varit helt tillfreds med dessa 

moment, och våra undersökta studenters upplevelser av hur de uppfattat dessa moment under 

sin egen utbildning.  Det gavs däremot många bra förslag och alternativ på hur utbildningen 

kunde göras bättre, utifrån våra intervjuade studenters erfarenheter och perspektiv. 

Nyckelord: Utbildningsvetenskap, verksamhetsförlagd utbildning, examinationsformer, 

lärarroll, ledarroll, konflikthantering och kravnivåer. 

 

 



Martin Kristensson 
Maria Löfgren-Gustafsson 

 

 
 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion .............................................................................................................................. 1 

1:1 Bakgrund ............................................................................................................................ 1 

1:2 Problemområde ................................................................................................................... 2 

1:3 Syfte och frågeställningar ..................................................................................................... 3 

2. Tidigare forskning ..................................................................................................................... 4 

2:1 Lärarstudenternas syn på examinationerna inom ämnet utbildningsvetenskap .......................... 6 

2:2 Lärarstudenternas attityd till hur ledarskapsrollen, och därmed lärarrollen, tillämpas inom ämnet 

utbildningsvetenskap ................................................................................................................. 7 

2:3 Lärarstudenternas attityd till hur konflikthantering tillägnas dem inom  ämnet 

utbildningsvetenskap ................................................................................................................. 9 

2:4 Lärarstudenternas syn på kravnivåerna inom utbildningsvetenskap ........................................10 

2:5 Sammanfattning av de fyra olika temana utifrån tidigare undersökningar................................13 

3. Metod ......................................................................................................................................14 

3.1 Metodval ............................................................................................................................14 

3:2 Urval .................................................................................................................................14 

3:3 Material .............................................................................................................................14 

3:4 Tillvägagångssätt ................................................................................................................16 

3:5 Etik....................................................................................................................................17 

3:6 Analys och tolkning ............................................................................................................17 

4. Resultat ...................................................................................................................................18 

4:1 Lärarstudenternas syn på examinationerna inom ämnet utbildningsvetenskap .........................18 

4:2 Lärarstudenternas attityd till hur ledarskapsrollen, och därmed lärarrollen, tillämpas inom ämnet 

utbildningsvetenskap. ...............................................................................................................21 

4:3 Lärarstudenternas attityd till hur konflikthantering tillägnas dem inom ämnet 

utbildningsvetenskap ................................................................................................................24 

4:4 Lärarstudenternas syn på kravnivåerna inom ämnet utbildningsvetenskap...............................26 

4:5 Sammanfattning av intervjupersonernas åsikter gällande de fyra olika temana. .......................31 

5 Diskussion ................................................................................................................................32 

5:1 Lärarstudenternas syn på examinationerna inom ämnet utbildningsvetenskap .........................32 



Martin Kristensson 
Maria Löfgren-Gustafsson 

 

 
 

5:2 Lärarstudenternas attityd till hur ledarskapsrollen, och därmed lärarrollen, tillämpas inom ämnet 

utbildningsvetenskap ................................................................................................................33 

5:3 Lärarstudenternas attityd till hur konflikthantering tillägnas dem inom ämnet 

utbildningsvetenskap ................................................................................................................36 

5:4 Lärarstudenternas syn på kravnivåerna inom ämnet utbildningsvetenskap...............................37 

5:5 Framtida forskning..............................................................................................................39 

6. Referenslista ............................................................................................................................41 

6.1 Litteratur ............................................................................................................................41 

6.2 Elektroniska källor ..............................................................................................................42 

Bilaga 1 .......................................................................................................................................44 

Bilaga 2 .......................................................................................................................................45 

 



Martin Kristensson 
Maria Löfgren-Gustafsson 
 

 1  

1. Introduktion 

1:1 Bakgrund 

Vår uppsats handlar om att undersöka fem studenters åsikter om ämnet utbildningsvetenskap 

på Högskolan i Halmstad. Anledningen till detta arbete är en radiointervju av Sveriges Radio 

(22/4-2008), där de intervjuade Lisbet Ranagården som är prefekt för lärarutbildningen i 

Halmstad eftersom Halmstad var en av de högskolor i Sverige som fått beröm för sin 

lärarutbildning. Anledningen till att vi valde Högskolan i Halmstad är bland annat närheten, 

eftersom vi själva går på denna högskola, men än viktigare är att utbildningen fått beröm och 

är högt rankad bland Sveriges högskolor. Detta har vi vägt emot de kommentarer, både 

positiva och negativa, som vi hört under vår tid på högskolan från andra studenter och detta 

har skapat ett intresse hos oss. Vi vill nu undersöka studenternas åsikter kring 

lärarutbildningen, och då särskilt ämnet utbildningsvetenskap som är specifikt och 

allmängiltigt för just lärarutbildningen. 

Dagens lärarutbildning är i ständig förändring där innehållet varierar på olika delar i landet, 

detta medför att dagens lärarstudenter får olika kompetens och även olika erfarenheter. 

Tanken med denna uppsats är att undersöka hur studenterna på lärarutbildningen på 

Högskolan i Halmstad upplever utbildningen, om de anser att någonting bör tillämpas och i så 

fall vad studenterna tycker behövs förändras på utbildningen, då bland annat högskoleverket 

har undersökningar som visar på en negativ inställning till vissa delar inom utbildningen och 

specifikt ämnet utbildningsvetenskap.  De områden vi väljer att lägga vårt fokus på, är de 

faktorer som i tidigare undersökningar tycks vara under ständig revidering på 

lärarutbildningarna, i enlighet med Högskoleverket (2005, 2006 samt 2008). Det vill säga 

examinationer, konflikthantering, ledarskapsrollen, lärarrollen samt de varierande 

kravnivåerna som studenterna enligt dessa högskoleverkets tidigare undersökningar har erfarit 

eller inte erfarit. Enligt högskoleverkets undersökningar verkar det som om studenterna anser 

att dessa delar saknats under utbildningen och det framkommer även att studenterna tycks ha 

svårigheter att se sammankopplingen mellan teori och praktik. 

I högskoleförordningen (1993:100. Bilaga 2) angående målen för förskolärarexamen, kan man 

tydligt läsa att: ”för förskollärarexamen ska studenten: visa kunskap om och förståelse för 

sociala relationer, konflikthantering och ledarskap”. Samma områden tydliggörs i såväl 

grundlärarexamen som ämneslärarexamen. Men enligt högskoleverkets undersökningar (2005 

& 2008) tycks detta vara någonting som efterfrågas, och då särskilt ledarskapet och 
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konflikthanteringsmomentet. Här började en del av våra frågeställningar och därmed valda 

teman att växa fram. 

Vi kommer alltså att jämföra våra intervjuade studenters attityd till ämnet 

utbildningsvetenskap med främst Högskoleverkets rapporter, för att se om våra studenters 

attityder stämmer överens med högskoleverkets tolkningar, och om dessa gör det- hur ska 

studenterna kunna komma åt och förändra ämnet utbildningsvetenskap till det bättre? Går det 

att förändra till det bättre? Vi kommer i den tidigare forskningen att jämföra fler dokument 

med Högskoleverkets reformer, även om dessa kommer att agera ram för vårt arbete i sin 

helhet. Denna jämförelse kommer att grunda sig i att vi vill förtydliga vissa mönster 

ytterligare, exempelvis då det kommer till missnöje kring examinationen salstentamen. Här 

väger vi in ett dokument som påvisar att hemtentamen skulle vara ett fullgott alternativ till 

salstentamen och då kan man som läsare fråga sig varför traditionen salstentamen ligger kvar. 

Högskoleverkets rapport kommer att vara själva huvudtexten och mycket av vårat fokus 

kommer att ligga där, med andra rapporter kommer att vara av betydelse för att förstå arbetet i 

sin helhet. 

Nedan presenteras det problemområde som vi kommer att ta upp i arbetet samt vårt syfte och 

frågeställningar för att ge en djupare förståelse för grunden i vårt examensarbete och för att 

förenkla läsandet av detta. 

1:2 Problemområde 

I de tidigare undersökningarna som gjorts av Högskoleverket ser vi indikationer på att ett stort 

problem för studenterna tycks vara att se samband mellan teori och praktik. Studenterna 

verkar vidare ha svårigheter med att se sin ledarskapsroll samt känna självförtroende inför 

konfliktlösning. Ett ytterligare problem tycks för studenterna vara själva 

examinationsformerna, särskilt då det kommer till salsexaminationer samt examinationer som 

utförs gruppvis. Vi har därför valt att behandla dessa teman i vårt arbete för att se om 

problematiken bottnar i temana var för sig, eller om temana kan äga en gemensam grogrund.  

Vi hoppas att genom detta arbete få svar på de frågor vi ställer oss men även ge våra 

intervjupersoner en möjlighet att reflektera över deras kommande yrkesroll och vad det 

innebär att vara lärare, framförallt i förhållande till vilka kompetenser de får i relation till de 

kompetenser de själva anser att de behöver från denna utbildning, samt hur dessa kompetenser 

presenteras under utbildningens gång. 
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1:3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att vi vill få en djupare förståelse för fem högskolestudenters syn 

på det ämne inom lärarutbildningen som benämns som utbildningsvetenskap på Högskolan i 

Halmstad. Anledningen till valda högskola är att denna högskolas lärarutbildning tidigare har 

fått bra kritik i jämförelse med andra lärarutbildningar i Sverige, och vi anser att även om 

denna lärarutbildning klassificeras som bra, skadar det aldrig att utvärdera och att hela tiden 

sträva efter att förbättra. Detta gäller särskilt ämnet utbildningsvetenskap, eftersom detta ämne 

tar stor plats under lärarutbildningen och även är det ämne som Högskoleverket (2005, 2008) 

tycks rikta mycket kritik mot på lärarutbildningarna i Sverige enligt tidigare gjorda 

undersökningar. 

Medvetandegörs intervjupersonernas attityd till ämnet utbildningsvetenskap, kan vi därmed 

utreda huruvida utbildningen kan förändras för att få en större möjlighet till ett djupare eller 

mer meningsfullt lärande inför det framtida yrket som lärare. 

Följande frågeställningar har valts för att ge redskap till att kunna leda fram till en ökad 

förståelse för de fem lärarstudenternas attityd till utbildningen: 

 Vad anser studenterna att de hade velat få en djupare inblick i, då det kommer till de 

kurser som erbjuds inom ämnet utbildningsvetenskap? 

 På vilket sätt anser studenterna att de har fått verktyg från sin utbildning, för att kunna 

klara av sin framtida lärarroll? 

 Anser studenten att det finns någonting denne skulle vilja förändra inom ämnet 

utbildningsvetenskap, och i så fall vad? 

 På vilket sätt finner vi korrelation mellan våra intervjuade studenters attityder och de 

attityder som framkommer i högskoleverkets tidigare rapporter?   
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2. Tidigare forskning 

I en studie utförd av Lärarförbundet (Fjelkner & Preisz, 2006:3f ), framkommer det att en stor 

del av de tillfrågade lärarstudenterna inte anser sig vara helt tillfreds med sin utbildning. 

Vidare nämns i rapporten att ämnet utbildningsvetenskap tycks stå för den del av utbildningen 

som studenterna ter sig vara minst tillfreds med. Den ovannämnda rapporten utreder på ett 

kvantitativt sätt, huruvida nöjda eller missnöjda studenterna är och försöker utreda vilka delar 

av ämnet utbildningsvetenskap de anser att de inte har fått tillägnat sig under sin 

lärarutbildning. Rapporten ovan utreder även vilken typ av examination studenterna anser 

vara minst givande, där den största missnöjsamheten ligger i den typ av examination som 

består av salstentor. Studenterna tycks däremot i allt större grad vara nöjda med individuella 

examinationer i form av hemtentamen eller eget arbete. Det framkom att grupparbeten inte 

heller tycktes vara särskilt populära under utbildningen. 

Ämnet utbildningsvetenskap ser inte likadant ut på alla lärarutbildningar, utan har olika 

upplägg, men en ram som måste följas (Högskoleförordningen, 1993:100) är att minst 15 

högskolepoäng av 90 högskolepoäng ska vara verksamhetsförlagda och ämnet 

utbildningsvetenskap ska innefatta tvärvetenskapliga studier. Därefter står det lärosätet fritt att 

ange innehållet inom ämnet utbildningsvetenskap. Den förnyade lärarutbildningen (prop. 

1999/2000:135, bet. 2000/01:UbU3, rskr. 2000/01:5), vill förbereda studenten inför den 

kommande yrkesrollen och i enlighet med prop. 2009/10:89 borde ämnet 

utbildningsvetenskap organiseras så att studenter med olika inriktningar och specialiseringar 

kan mötas i utbildningen. 

En doktorsavhandling gjord av Numan (1999) undersökte blivande lärares uppfattningar av 

läraruppdraget och sig själva som goda lärare. I denna avhandling försöker Numan studera, 

beskriva och förstå dessa uppfattningar. Vad han kom fram till var att de tillfrågade 

studenterna får en god förberedelse, men avhandlingen pekade samtidigt på ett behov av att 

problematisera och reflektera kring lärarutbildningarna, med syfte att förbättra utbildningen 

ytterligare, vilket visar att lärarutbildningen har stått under granskning sedan flera år tillbaka 

och är alltså inte ett nytt fenomen som framkommit. 

Den nya lärarutbildningen trädde i kraft 2001 (prop. 1999/2000:135), där det grundläggande 

syftet var att inom ämnet utbildningsvetenskap, skulle utbildningen tillhandahållas en 

gemensam kunskapsbas för lärare inom olika skolformer. Ett ytterligare syfte med den nya 

reformen var att det skulle bli lättare för lärare att läsa in behörighet till fler 
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undervisningsämnen samt årskurser. Detta skulle kunna genomföras genom att erbjuda dem 

fortbildning som var kompletterande för vald kategori. Detta skulle leda till att: 

 Den vetenskapliga basen skulle förstärkas. 

 Strukturen skulle förändras. 

 Den verksamhetsförlagda utbildningen skulle ökas. 

 Utbildningen skulle förlängas. 

 Den specialpedagogiska utbildningen skulle ingå som en del av 

utbildningsvetenskapen, såväl som informationstekniken. 

Tanken med att förlänga den verksamhetsförlagda utbildningen, var ett försök till att göra 

utbildningen mer verklighetsförankrad än tidigare och informationstekniken skulle sättas på 

prov i samband med examensarbetets framställning. Här får studenterna delges kunskap om 

såväl kvantitativa som kvalitativa forskningskunskaper såväl som olika 

datainsamlingsmetoder. 

2004 gjorde högskoleverket en kvalitetsgranskning (HSV 2005:17R) av den nya 

lärarutbildningen vilken byggde på tre olika delar. Här såg högskoleverket till reformens 

utgångspunkter och hur dessa hade genomförts på de olika högskolorna/universiteten och 

beskrivningar och bedömningar av situationen på lärarutbildningarna och dessa beskrivningar 

och bedömningar framkom genom lokalt utförda självvärderingar. Undersökningen syftade 

även till att genomföra parallella studier om kommuners samverkan i lärarutbildningen. Den 

ovannämnda kvalitetsgranskningen av verksamheten (HSV 2005:17R) ledde till att 

högskoleverket utformade förslag och rekommendationer till varje lärarutbildning, för att 

möjliggöra ytterligare förbättringar inom verksamheterna. Denna undersökning visade att 

många studenter tedde sig missnöjda med ämnet utbildningsvetenskap (benämnt AUO i 

reformen) inom lärarutbildningen. Undersökningen påvisade att det saknades vissa centrala 

kunskapsområden inom utbildningsprogrammen, vilket ledde till ändringar av 

examensbeskrivningen för lärarexamen. En del av det som ändrades var att undervisning i 

bland annat konflikthantering lades till i utbildningen. 

Med detta som bakgrund väljer vi att dela in den tidigare forskningen i fyra mindre temabitar, 

för att förenkla läsningen av vårt arbete. Temana vi talar om är det teman som uppkommit, i 

enlighet med tidigare forskning, som ämnen studenterna på lärarutbildningen inte känner sig 
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helt tillfreds med inom ämnet utbildningsvetenskap. Temana är som följer: lärarstudenternas 

syn på examinationerna inom ämnet utbildningsvetenskap, lärarstudenternas attityd till hur 

ledarskapsrollen, och därmed lärarrollen, tillämpas inom ämnet utbildningsvetenskap, 

lärarstudenternas attityd till hur konflikthantering tillägnas dem inom ämnet 

utbildningsvetenskap, och lärarstudenternas syn på kravnivåerna inom ämnet 

utbildningsvetenskap. 

2:1 Lärarstudenternas syn på examinationerna inom ämnet 

utbildningsvetenskap 

En tidigare undersökning gjord av Fjelkner & Preisz (2006:16f ) visar att lärarstudenterna 

verkar relativt missnöjda med olika typer av gruppexaminationer. De examinationer som 

verkar populärast tycks vara individuella examinationer, såsom hemtentor och egna arbeten. 

Längst ner på listan hamnade den examinationsform som benämndes salstentor. 

Ståhl, Andersson & Thern (2010:5) utförde en studie, med målsättning att undersöka om 

några pedagogiska förutsättningar med hemtentamen föreligger i förhållande till den 

traditionella salstentamen. Deras studie resulterade i slutsatsen att hemtentamen var ett 

fullgott alternativ till den så kallade salstentamen, då resultaten från den förstnämnda väl 

speglar den individuellt uppnådda kunskapen oavsett hur mycket samarbete som förekommit 

under hemtentans utformning. Även den nerlagda studietiden anses enligt Ståhl, Andersson & 

Therns studie vara längre än förberedelserna inför en salstentamen, vilket i sin tur genererar 

en djupare kunskap inom ämnet. Vidare skulle vi vilja undersöka om det är mängden 

behållning av kunnande som spelar in i valet av examinationer, med tanke på hur mycket 

fördjupning ett eget arbete kan erbjuda utföraren av detta, medan en salstentamen kan tyckas 

mer försumbar, då det kommer till mängden ”behålld data” i hjärnan, efter den skrivna tentan.   

En debattartikel i DN (2006-11-28) behandlar just detta område. Denna artikel menar på att en 

fjärdedel av de examinerade lärarstudenterna ”borde” ha blivit underkända. Anledningen till 

detta, anser författarna till artikeln vara att en stor mängd hemtentor och gruppexaminationer 

ger förutsättningar för studenter att ”slinka igenom” utbildningen utan nödvändiga kunskaper. 

I debattartikeln syftas till en studie gjord av Ingemar Wedman (2006), där det framkommer att 

de kunskaper som rör sig kring fakta, begrepp och teorier bör examineras genom skriftliga 

individuella prov medan kunskaper som handlar om förståelse, färdigheter och tillämpning 

bör examineras genom olika typer av tillämpningsövningar och självständiga arbeten eftersom 

dessa ställer högre krav på förståelse, sammanhang och kreativt tänkande. Wedman (2006) 
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menar vidare att: ”Lärarna måste också ha modet att ibland underkänna studenter, även om 

det innebär merarbete för alla och risk för utebliven ekonomisk ersättning för institutionerna”. 

I samma debattartikel omnämns Roger Säljö (ref. i DN, 2006) och han påpekar att: 

”Examinationsformerna måste utvecklas och bli mer varierande. Examinationen måste också 

bli föremål för diskussioner om mätsäkerhet och relevans. Här finns mycket kunskap att 

hämta från den forskning som bedrivs inom området provteori och provkonstruktion”. 

Enligt en undersökning gjord av högskoleverket (HSV, 2006:45R) där ett antal lärare på 

högskoleutbildningar intervjuades, ansåg flertalet av de tillfrågade lärarna att salstentamen har 

en förmåga att mäta studenternas kunskap, men missar ofta innehållsvärden kring den kritiska 

reflektionen, vilket hemtentamen i större utsträckning genererar då denna mer efterfrågar 

förmågan att söka och tillämpa kunskaper, såsom att förstå sammanhang och helheter.  I 

”Rapport från åtgärdsarbetet inom allmänt utbildningsområde i enlighet med högskoleverkets 

rekommendationer” (2008:7) önskar man vidare att, inom ämnena ”gestaltande 

kunskapsprocesser” samt själva temaarbetet, utveckla examinationsformerna för individuell 

bedömning. Under hösten 2007 påbörjades ett arbete med syfte att förbättra den individuella 

examinationen vid specifikt grupparbeten. Seminarierna var däremot, enligt ovannämnda 

rapport, någonting som lärarstudenterna tycks vara ganska nöjda med. 

I enlighet med en senare rapport utförd av högskoleverket (HSV, 2008:26) avgörs 

utbildningens kvalité bland annat av arbets- och examinationsformer, vilket påvisar vikten av 

att ha välanpassade examinationsformer gentemot den typ av ämne studenten läser. Denna 

undersökning ger bakläxa åt en del högskolor då de bland annat anser att 

examinationsformerna hos en del lärarutbildningar bör förändras, så att studenterna blir 

bedömda individuellt i samtliga kurser (Högskoleverket, 2008:144) medan man på andra 

universitet har valt att ”strama upp” examinationerna och öka kraven (Högskoleverket, 

2008:122). 

2:2 Lärarstudenternas attityd till hur ledarskapsrollen, och därmed 

lärarrollen, tillämpas inom ämnet utbildningsvetenskap 

Då det kommer till studenternas syn på deras möjligheter att inom utbildningen kunna 

utveckla den egna ledarskapsrollen visar en kommentar från undersökningen ”Rapport från 

åtgärdsarbetet inom allmänt utbildningsområde i enlighet med högskoleverkets 

rekommendationer” (2008:31), på att en lärarstudent anser att delkursen som skulle generera 

kunskap om ledarskap inte gjorde detta. Lärarstudenten tyckte att de i denna delkurs mer 



Martin Kristensson 
Maria Löfgren-Gustafsson 

 

8 
 

inriktade sig på att skriva en akademisk text än att utveckla den egna ledarskapsrollen. En 

akademisk text får man kunskap i att frambringa, genom de ämneskurser studenterna läser 

utanför utbildningsvetenskapen, vilket innebär att detta blir en lite ”återuppfinna hjulet”- 

pedagogik.   

I ”Rapport från åtgärdsarbetet inom allmänt utbildningsområde i enlighet med 

högskoleverkets rekommendationer” (2008:31) nämns det att man avser förbättra ledarskap 

och lärande, under det så kallade ”förbättringsarbetet”. Denna rapport ville tydligare delge 

lärarstudenterna det tilltänkta syftet med de olika arbetsuppgifterna under kursen. Detta avses 

framkomma till lärarstudenterna inom någonting som rapporten kallar för 

”studiehandledning”. Tillfälle att utreda den egna ledarskapsrollen finns däremot till hands 

under den verksamhetsförlagda utbildningen då studenterna får vara ute i praktiken på olika 

skolor. I ”Betänkande av utredningen om en ny lärarutbildning- en hållbar lärarutbildning 

utförd av Statens offentliga utredningar (SOU)” finns det klara direktiv från 

utbildningsdepartementet om hur denna ska se ut: 

LO vill bara understryka den principiella uppfattningen att arbets - eller verksamhetsförlagd utbildning, VFU, 

inom yrkesutbildningsområdet är av avgörande betydelse för utbildningens kvalité. LO stöder betänkandets 

förslag och menar att man måste hitta modeller där studenterna garanteras en VFU som motsvarar utbildningens 

inriktning, att den är av god kvalité och att handledaren är utbildad för uppdraget. Förslaget om fältskolor skulle 

kunna utgöra en sådan modell. (SOU 2008:109:3). 

Att en del studenter har missat att se syftet med sin verksamhetsförlagda utbildning 

framkommer i rapporten från Högskoleverket (2008:136), då högskoleverket menar på att en 

av de undersökta högskolorna bör utveckla och etablera ett tydligt samband mellan den 

verksamhetsförlagda utbildningen och den högskoleförlagda utbildningen. En annan 

lärarutbildning (HSV, 2008: 100) får kommentaren att de bör se över relationen mellan ämnet 

utbildningsvetenskap och inriktningarna/ specialiseringarna med syfte att utbildningen ska 

upplevas som en helhet.  Då det kommer till inriktningen i ämnet utbildningsvetenskap, som 

på en del utbildningar benämns ”ledarskap i pedagogiska processer” (HSV, 2008: 98), anser 

bedömargruppen att denna inriktning passar bättre som specialisering eftersom det 

framkommer oklarheter om vilken verksamhet studenterna förbereds för. Bedömningsgruppen 

menar i sina kommentarer till en annan lärarutbildning (HSV, 2008:144), att de bör 

vidareutveckla struktur och innehåll inom ämnet utbildningsvetenskap med relevans för 

lärarrollen. 



Martin Kristensson 
Maria Löfgren-Gustafsson 

 

9 
 

En del studenter tycks, som innan nämnt, ha svårigheter med att se samband mellan den 

verksamhetsförlagda utbildningen och den högskoleförlagda utbildningen vilket påvisas i 

högskoleverkets instruktioner (HSV, 2008:136) om att denna granskade lärarutbildning bör 

frambringa och tydliggöra sambandet mellan dessa. Detta försöker Högskolan i Halmstad 

göra, genom att i sin kursplan redogöra för följande i den kursplan som sammanställdes och 

kom i bruk vårterminen 2009: 

 

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) ingår med minst 30 hp i Utbildningsvetenskap. 

Målet är att få en växelverkan mellan de högskoleförlagda och de verksamhetsförlagda delarna; 

mellan teori och praktik. Studenterna skall ges utrymme att reflektera över kunskapssyn, 

kunskapsinnehåll och kunskapsurval för att uppnå progression i den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Under handledning utvecklar studenten sin yrkesroll i relation till hur elever lär. 

Studenten tar allt större ansvar ju längre han/hon har kommit i utbildningen. (Utbildningsplan 

för ämnet utbildningsvetenskap, Högskolan i Halmstad). 

 

I rapporten ”Betänkande av utredningen om en ny lärarutbildning” (SOU, 2008:109) 

undersöks nyutexaminerade yrkesverksamma lärares attityder kring sin utbildning i en enkät 

som är utformad för att undersöka om dessa anser att det saknas några centrala områden i 

deras utbildning och i så fall vilka. Enkäterna gick ut till 8000 nyutexaminerade 

yrkesverksamma lärare (ibid 61) och hela 72% besvarade enkäten. Inom området pedagogiskt 

ledarskap ansåg mer än hälften av de som svarade på enkäten, att de inte hade fått tillräckligt 

med förberedelse inom detta moment (ibid 135) och över 60% ansåg att ledarskap som 

kunskapsområde bör få större plats i den kommande utbildningen (ibid 137). 

2:3 Lärarstudenternas attityd till hur konflikthantering tillägnas dem inom  

ämnet utbildningsvetenskap 

I mars 2005, beslutade Riksdagen att kunskaper om mobbing och konflikthantering skulle tas 

upp i examensordningen som ett av målen för att få en lärarexamen. Detta mål skulle innefatta 

för pedagogen att denne skulle få kunskap i att hantera konflikter på skolan samt lära ut 

konflikthantering till eleverna. (Sveriges lärare för fred, 2005). Månaden därefter gjordes en 

undersökning av Lärarförbundet (2005) som fokuserade på konflikthanteringen i grundskolan 

och visade att nästan hälften av de deltagande pedagogerna inte hade fått någon typ av 

utbildning rörandes detta ämne. Endast 16% ansåg däremot att de fått denna typ av utbildning 

under sin lärarutbildning. Vidare ansåg 99% att denna typ av utbildning borde vara 

obligatorisk på lärarutbildningen. Efterfrågan visade sig med andra ord vara mycket hög. 
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Lärarutbildningen vid Malmö högskola gav Ungdomsbarometern i uppdrag 2006 (Ref. i. 

Grünbaum et al. 2008), att genomföra en undersökning bland lärarstudenter om deras 

inställning till läraryrket. 80 % av de tillfrågade lärarstudenterna i Skåne ansåg att 

konflikthantering var det viktigaste innehållet i en lärarutbildning och i Stockholm blev siffran 

68 %, vilket innebär att behovet av kunskap inom konflikthantering tycks vara mycket stort 

och högt prioriterat bland de blivande yrkesutövarna. Vidare visar en undersökning gjord 

samma år av Lärarnas riksförbund i samarbete med Lärarförbundet (Fjelkner & Preisz, 

2006:3) att 56 % av de tillfrågade lärarstudenterna inte ansåg att de hade fått någon utbildning 

alls i konflikthantering under sin lärarutbildning. 

I en senare studie ”Rapport från åtgärdsarbetet inom allmänt utbildningsområde i enlighet 

med högskoleverkets rekommendationer” (2008:33), anser en tillfrågad lärarstudent att 

verktyg saknas för att ge lärarstudenterna förutsättningar att hantera de olika situationerna 

som kan stötas på i skolan, och därmed inom deras kommande yrkesliv. Konkreta 

handlingsplaner för konflikthantering efterfrågas, såsom ett önskemål om att få kunskaper om 

gruppdynamiska processer. Detta ger konklusionen att på dessa två år har inga konkreta 

handlingsplaner upprättats och efterföljts för ett ge lärarstudenterna den utbildning de 

efterfrågar rörande konflikthantering.  Högskoleverket skriver i sin rapport om hur en 

undersökt högskola (Högskoleverket, 2008: 134) har en låg måluppfyllelse inom området det 

praktiska arbetet som lärare, vilken innefattar hur väl förberedd man är för att hantera 

krävande situationer, medan studenterna däremot ansåg måluppfyllelsen vara hög inom andra 

delar av utbildningen (kunskapsinnehållet i högskoleförlagda delar). 

2:4 Lärarstudenternas syn på kravnivåerna inom utbildningsvetenskap 

För låga kravnivåer tycks vara ett återkommande problem i enlighet med Högskoleverkets 

rapport (2008), där det visar sig att de satta kravnivåerna för särskilt en av lärarutbildningarna 

(2008:131) tycks vara för låga och då specifikt under den första terminen av 

utbildningsvetenskapen. Den första terminen av ämnet utbildningsvetenskap är den termin då 

alla läser denna kurs gemensamt, oavsett inriktning. Högskoleverket (2008:140) påpekar att 

denna utbildning bör bearbeta och skärpa kravnivåerna i den gemensamma delen av ämnet 

utbildningsvetenskap. Fler lärarutbildningar äger denna problematik och senare i rapporten 

angående en annan lärarutbildning kan man läsa: 

Studentgrupperna är heterogent sammansatta. Uppläggning och innehåll av det allmänna utbildningsområdet 

(AUO) passar bra för studenter som är inriktade mot förskola och grundskolans tidigare åldrar men sämre för 

dem som är inriktade mot senare åldrar, eftersom lärarna inom AUO delvis saknar kompetens/praktisk erfarenhet 
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av att undervisa senare åldrar. Bedömargruppen menar att detta är otillräckligt. Kravnivåerna inom AUO 

framstår fortfarande som låg (Högskoleverket, 2008:139). 

Flera skolor har enligt högskoleverkets rapport påbörjat justering av kravnivåerna inom 

utbildningarna, men som man kan läsa i högskoleverkets rapport (2008:83), har högskolan 

trots att de arbetat aktivt med att höja kravnivåerna inte uppnått de krav som eftersträvats 

enligt bedömningsgruppen, då kravnivåerna fortfarande är lägre inom ämnet 

utbildningsvetenskap, än inom ämnesinriktningarna och specialiseringarna. På en 

lärarutbildning har kravnivåerna skärpts (HSV, 2008: 94) och ämnet utbildningsvetenskap har 

reviderats. Här har ämnet utbildningsvetenskap fått en starkare anknytning till inriktningarna. 

Lärarutbildningen har på den ovan nämnda utbildningen utvecklat ett utvärderingssystem, 

men relativt få studenter anser det meningsfullt att delta i detta. En revidering för denna 

utbildning enligt högskoleverket (2008:95) är att precisera lärarutbildningens lokala mål och 

profil, kanske med syfte att öka meningsfullheten för studenterna. 

Ett ytterligare fenomen som förekommer i högskoleverkets rapport (HSV, 2008:161), är att då 

flera lärare samverkar, kan detta leda till att kravnivåerna inom de olika kurserna varierar. En 

konsekvens av detta kan bli att studenterna inte ser helheten, utan uppfattar det som att ämnet 

utbildningsvetenskap mer kännetecknas av kvantitet än kvalitét och därmed uppfattas ämnet 

som helhet som något fragmentariskt. Studenterna finner inte sambandet, och därmed kan det 

bli problematiskt att förstå meningsfullheten. En ytterligare problematik är att alltför få 

disputerade lärare finns tillgängliga inom ämnet utbildningsvetenskap, och detta är en brist 

som högskoleverkets rapport (HSV, 2008) finner under en stor del av utbildningarna. 

I högskoleverkets rapport från 2005 (15f) framkommer att kravnivån framförallt inom ämnet 

utbildningsvetenskap är alldeles för låg. Ämnet utbildningsvetenskap ska utgöra den så 

kallade kärnan för lärarprofessionen och enligt högskoleverket (HSV, 2005:15f) saknades det 

väsentliga moment som exempelvis bedömning. Detta togs i beaktande inför högskoleverkets 

rapport 2008 (2008:8) ”Uppföljande utvärdering av lärarutbildningen”, och där fanns det två 

förslag som var framarbetade för att förbättra ämnet utbildningsvetenskap.  Förslagen som 

presenterades var bland annat att skärpa kravnivåerna inom ämnet, samt att arbeta fram 

gemensamma riktlinjer och bedömningsgrunder för examensarbeten inom den undersökta 

utbildningen. Förhoppningen var att dessa förbättringsförslag skulle ge, vad de benämnde som 

kontinuitet och progression inom ämnet utbildningsvetenskap.   
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Enligt rapporten från Högskoleverket (2008), som bygger på självvärderingsrapporter i 

kombination med platsbesök som gjorts hos de olika lärarutbildningarna i Sverige, 

framkommer det bland annat att ämnet utbildningsvetenskap på många utbildningar har, vad 

bedömningsgruppen uppfattar det, alltför låga kravnivåer jämfört med kravnivåerna för 

ämnesinriktningarna. Kravnivåerna har i tidigare undersökningar gjorda av högskoleverket 

(HSV, 2005) av en del högskolor tagits i beaktande och förändring har skett hos vissa 

lärarutbildningar, medan problemet kvarstår hos andra lärarutbildningar. Denna problematik 

försöker somliga lärarhögskolor råda bot på genom att införa mer varierande och fler 

individuella examinationsformer. Som ett exempel kan en lärarutbildning (Högskoleverket, 

2008: 165) nämnas, då de i föregående undersökning framhålls att examinationsformerna nu 

är mer varierade och äger tydligare krav på individuell förberedelse. I samma rapport kan man 

läsa att bedömargruppen anser det olämpligt hos en lärarutbildning (Högskoleverket, 

2008:107) att vissa kurser inom ämnet utbildningsvetenskap ännu inte har individuell 

examination och att det framkommer att i denna lärarutbildning förekommer skillnader i 

kravnivå. 
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2:5 Sammanfattning av de fyra olika temana utifrån tidigare 

undersökningar 

Lärarstudenternas 

syn på 

examinationerna 

inom ämnet  

utbildningsvetenskap 

Lärarstudenternas 

attityd till hur 

ledarskapsrollen 

och därmed 

lärarrollen 

tillämpas inom 

ämnet utbildnings-

vetenskap 

Lärarstudenternas 

attityd till hur 

konflikthantering 

tillägnas dem inom 

ämnet utbildnings-

vetenskap 

Lärarstudenternas 

syn på 

kravnivåerna inom 

ämnet utbildnings-

vetenskap 

Hemtentamen uppskattas av 

studenterna enligt rapporten 

från Fjelkner & Preisz 

(2006:16f). 

HSV (2008:144) anser att 

en del lärarutbildningar 

bör vidareutveckla 

struktur och innehåll med 

relevans för lärarrollen. 

Upplevs i tidigare 

rapport av studenterna 

att detta saknas i teorin 

(Lärarförbundet, 2005). 

För låga kravnivåer 

enligt rapport från 

Högskoleverket 

(2008:131:140). 

Utbildningens kvalité 

avgörs bland annat av 

arbets- och 

examinationsformer (HSV, 

2008:26). 

Finns planer på att 

förbättra ledarskap och 

lärande under vad som 

kallas 

”förbättringsarbetet”, där 

lärarstudenterna tydligare 

delges det tilltänka syftet 

med de olika delkurserna 

( Rapport från 

åtgärdsarbetet inom 

allmänt 

utbildningsområde i 

enlighet med 

högskoleverkets 

rekommendationer, 

2008:31). 

Önskvärt att utveckla 

tydligare sambandet 

mellan teorin och den 

verksamhetsförlagda 

utbildningen (HSV, 

2008:136). 

Lägre kravnivåer inom 

ämnet 

utbildningsvetenskap i 

jämförelse med 

kravnivåerna inom 

ämnesinriktningarna 

(HSV, 2008). 

Ökad individuell bedömning 

har skett efter revidering 

(HSV, 2008:144). 

Kravnivåer varierar med 

anledning av att flera 

olika lärare samverkar 

(HSV, 2008: 161). 

 

 Har påbörjats justering 

av kravnivåer (HSV, 

2008:83). 
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3. Metod 

3.1 Metodval 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ design i vårt arbete och därmed använt oss av 

kvalitativa intervjuer. I enlighet med Patel & Davidsson (2003:78) handlar den kvalitativa 

metoden om att upptäcka, tolka och förstå innebörden av uppfattningar samt upplevelser. 

Detta ska leda fram till identifikation och upptäckt av egenskaper i den intervjuades värld. 

Vidare utförs detta arbete ur ett fenomenologiskt perspektiv då vi är ute efter en beskrivining 

av fenomenen snarare än en förklaring av dem utifrån de intervjuades livsvärld. Giorgi 

(1975:83. Ref. i. Kvale, 1997:54) menar att ”Fenomenologi är studiet av strukturen och 

variationerna av strukturen hos det medvetande, för vilket varje ting, händelse eller person 

framträder”. Vi hoppas med denna design kunna upptäcka nya fenomen hos våra 

intervjupersoner, som kanske hade hamnat i skymundan om vi hade valt att använda oss av en 

kvantitativ design. 

3:2 Urval 

I enlighet med Trost (2010:143) bör man begränsa antalet intervjuer i kvalitativa studier, till 

ett litet antal intervjuer, med syfte att få ett ”hanterligt” material, vilket ligger till bakgrund för 

att vi försöker hålla nere antalet intervjuer för denna studie. I studien deltar 5 intervjupersoner, 

3 män och 2 kvinnor, i åldrarna 23-30 och de studerar sista terminen på Lärarutbildningen på 

en av oss utvald högskola, Högskolan i Halmstad. Deltagarna har olika inriktningar inom 

lärarprogrammet, och är verksamma inom varierande årskurser. Samtliga intervjupersoner 

deltar frivilligt i studien. En begränsning är att intervjupersonerna ska ha studerat 

utbildningsvetenskap, även om kursplanerna i sig kan skilja sig åt beroende på tidpunkt de har 

studerat detta ämne, samt att alla intervjupersoner studerar på samma högskola. 

3:3 Material 

Vi använde en kvalitativ design, vilken bygger på semistrukturerade intervjuer innehållandes 

en ram som innefattar olika så kallade teman (se bilaga 1), och dessa teman åtföljdes av 

följdfrågor, i de fall vi ansåg detta vara nödvändigt.  Tanken med detta var att flexibiliteten 

kring ordningsföljden av frågor skulle upprätthållas (Denscombe, 2004:135) då öppna svar 

eftersöktes. Här får intervjupersonen en möjlighet att utveckla sina synpunkter. Samtliga 

intervjuer utgick från de teman som följer: lärarstudenternas syn på examinationerna inom 

ämnet utbildningsvetenskap, lärarstudenternas attityd till hur ledarskapsrollen, och därmed 
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lärarrollen, tillämpas inom ämnet utbildningsvetenskap, lärarstudenternas attityd till hur 

konflikthantering tillägnas dem inom ämnet utbildningsvetenskap, samt lärarstudenternas syn 

på kravnivåerna inom ämnet utbildningsvetenskap. 

I enlighet med Kvale (1997), hjälper denna typ av semistrukturerade intervjuguide såväl 

intervjuperson som intervjuare att orientera sig fram under den pågående intervjun då det är 

enklare att hålla sig till det ämne som ska behandlas med en guide framför sig. Materialet som 

användes bestod i första hand av den intervjuguide vi utformade (bilaga 1) samt av en 

inspelningsbar mp3 spelare, då den enkelt gick att koppla till datorn med syfte att kunna 

bevara ljudfilerna och även förenkla sorteringen av dem, vilket gav oss en godare möjlighet 

att kunna finna den ljudfil vi sökte. I enlighet med Ahrne & Svensson (2011:53) måste 

tekniken man använder under intervjun vara enkel och säker, och det är viktigt att testa 

tekniken innan intervjun samtidigt som anteckningar är viktiga att ta ifall tekniken skulle 

fallera. Vi kände oss säkra med mp3 spelaren då denna tidigare används av oss under 

intervjuer och därför väljer vi denna typ av mp3 spelare (Ipod). Kvale (1997:147) berättar om 

fördelarna med bandinspelning och omnämner då bland annat att antecknande under intervju 

kan förstöra dynamiken i samtalet och därmed påverka kommunikationen. 

Då all information som kommit upp under intervjuerna inte har varit relevant för vår 

undersökning har vi inte med en ordagrannt återgedd transkribering utan tar stöd av våra mp3-

filer som material och underlag till denna uppsats. Vårt främsta intervjuverktyg har varit den 

mp3-spelare som vi direkt efter intervjun har kopplat till datorn för att få ljudfilerna bevarade. 

Därefter har vi lyssnat på och fört in väsentliga citat och sedan skrivit in en sammanfattning 

av intervjupersonens åsikter som har legat till underlag för vår resultatdel. Denna avlyssning 

gjordes direkt efter intervjun med syftet att vi inte ville att någonting skulle gå förlorat, utifrån 

vår upplevelse av intervjupersonens tillstånd under intervjun, gester med mera. Lyssnar man 

av intervjun direkt efter att den är gjord fångas upplevelsen in bättre. 

Kvale (1007:158) menar att en validitetsfara med att transkribera, är att felskrivningar kan 

förekomma och ge upphov till felaktig analys. Vi beslutade att vi ansåg validiteten öka om vi 

gjorde flera genomlyssningar istället. Vi ansåg med detta att vi kunde lägga mer fokus på 

exempelvis tonfall istället för att lägga vårat fokus på att frambringa ordagranna 

avskrivningar, ibland även innehållandes orelevanta delar för den tilltänkta studien. 

Vi lyssnade igenom varje intervju minst tre gånger. Första gången direkt efter intervjun, andra 

gången för att se om våra sammanfattningar stämde överens med vad intervjupersonen 
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faktiskt sade och tredje gången för att fånga in de citat vi ansåg vara relevanta för vår studie. 

Hammersley och Atkinson (2007) talar om att risken med transkribering är att materialet blir 

så omfattande att det kan vara svårt att överblicka och det tar lång tid att sammanställa och 

därför valde vi denna typ av genomlyssning istället då materialet blir mer hanterbart i en 

sammanfattad form, än i ordagrann återgivning. 

3:4 Tillvägagångssätt 

Vi valde ut 5 personer till vår studie, som vi delgav en kortfattad information av vår studie 

och vad skulle handla om. De tillfrågade lärarstudenterna hade ingen tidigare nära relation till 

oss då vi ansåg det åligga en risk i att sänka vår reliabilitet, då en eventuell kameleonteffekt 

kunde komma att inträffa (Denscombe, 2004:139), vilken innebär att intervjupersonen 

besvarar våra frågor under intervjun, med svar som de tror tillfredsställer oss. Detta benämns 

under namnet ”reflexivitet” enligt Yin (2007:112), men Yin påvisar ändå fördelarna med att 

använda intervjuer som insamlingsmetod, eftersom intervjuer ger ”insikter och upplevda 

kausala kopplingar”. Även Rosengren & Arvidson (2005:145) talar om något de benämner 

intervjuareffekt, då intervjuaren och den som blir intervjuad i sitt ömsesidiga samspel 

konstruerar snedvridna svar. En åtgärd vi har tagit oss an här, är att utföra intervjuerna på ett 

likartat sätt samt att vi regelbundet har kontrollerat varandras tolkningar och minskat ledande 

frågor till minimum. 

Då de tilltänkta intervjupersonerna visade ett intresse för vår tilltänkta studie, skickade vi ett 

mail (bilaga 2) till dem innehållandes vad studien skulle handla om och frågade dem därefter 

om de fortfarande var intresserade av att deltaga i studien. Vi lämnade alternativ till 

intervjupersonerna, så att de själva kunde vara med och bestämma var någonstans intervjun 

skulle äga rum. Därefter gavs förslag om olika tidpunkter som kunde passa för intervjun och 

intervjupersonerna fick gärna komma med egna förslag om tid och plats. Vi lät 

intervjupersonerna bli medbestämmare av anledningen att intervjupersonerna inte skulle 

riskera att bli intervjuade under tidspress, eller i en miljö där de inte kände sig tillfreds. Vi 

ville med denna metod eliminera riskerna att utomstående faktorer skulle påverka våra 

intervjupersoner. Intervjupersonerna meddelades att de närsomhelst kunde avbryta intervjun 

redan i det första mailutskicket, och att all medverkan därmed var frivillig (Trost, 2010:63). 

Att vi gav våra intervjupersoner så pass mycket information i förväg, berodde främst på att vi 

ville minska oklarheterna- samt eventuella oroligheter kring intervjun och ge våra 

intervjupersoner ett förtroendegivande intryck i enlighet med Trost (2010:91f), då han talar 

om vikten av relationen mellan intervjupersonen och intervjuaren. 
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Enligt Yin finns det fördelar med att vara två uppsatsförfattare, då de två författarna kan föra 

en ständigt pågående diskussion under studiens förlopp eftersom de äger olika synsätt genom 

deras subjektiva erfarenheter. Även Svensson & Starrin (1996:209ff) talar om den ökade 

validiteten och den ökade analytiska diskussionen då det kommer till två personer som varit 

med och utformat arbetet.  Ytterligare ett sätt att öka på vår validitet har varit att återföra 

resultatet till våra intervjupersoner för ett godkännande, i enlighet med Yin (2007) för att 

undvika risker med att vi felciterat våra intervjupersoner eller låter våra subjektiva tolkningar 

ta över deras sagda avsikter. Det är lätt att feltolka en intervju och vad som sägs under den, så 

denna del anser vi vara mycket viktig för vårt arbetes objektivitet. 

Intervjupersonerna har fått vara medbestämmare till platsen för intervjun, där en valde att 

intervjuas i sitt egna hem och de andra intervjupersonerna valde att intervjuas på plats som 

hade valts av oss. Intervjuerna tog mellan 30-45 minuter. 

3:5 Etik 

Vi utgår ifrån Brymans krav (Bryman, 2001:440) då det kommer till 

informationsförmedlande, samtycke, utlovad konfidentialitet samt godkännande av nyttjande 

då det kommer till våra intervjupersoner, för att värna om deras integritet och även förmedla 

en trygghetskänsla inför, under och efter intervjun. 

Samtliga intervjupersoner erbjöds att få ta del av den färdigskrivna uppsatsen. Vi har därmed 

tagit del av, och använt oss av vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002:7ff), vilken 

innefattar informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. Vi 

delger även intervjupersonerna att anonymiteten kommer bibehållas genom att de blir 

tilldelade siffror istället för namn. 

3:6 Analys och tolkning 

De teman som används under intervjuerna är lärarstudenternas syn på examinationerna under 

utbildningsvetenskapen, lärarstudenternas attityd till hur ledarskapsrollen, och därmed 

lärarrollen, tillämpas under utbildningsvetenskapen, lärarstudenternas attityd till hur 

konflikthantering tillägnas dem inom utbildningsvetenskapen, samt lärarstudenternas syn på 

kravnivåerna inom utbildningsvetenskapen. Samtliga teman sammanfattades enskilt och även 

de svar som förmedlades utifrån de följdfrågor som uppkom vid respektive tema. Resultatet 

kommer att lyfta fram faktorer som vi senare presenterar i diskussionsdelen, vilket stämmer 
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överens med vad Kvale (1997) skriver då han talar för denna typ av semistrukturerad 

intervjumetod med stöd av intervjumall. 

4. Resultat 

Nedan följer en sammanställning av vad som framkom under intervjuerna vi gjorde med fem 

intervjupersoner. Alla har läst utbildningsvetenskap 1-90 under ungefär samma period (med 

en differens på ett år) på samma högskola. Vi har garanterat dessa intervjupersoner fullständig 

anonymitet och gett dem siffror Ip1-Ip5 för att underlätta läsningen av detta arbete. Vi har valt 

citaten för våra teman med anledning av att de är representativa för materialet och våra 

frågeställningar samt att vi vill ge våra läsare av detta arbete en tydligare bild av materialets 

innehåll, då det kommer till de teman vi har valt. 

Resultatdelen är indelad i fyra teman som försöker utifrån våra valda frågeställningar, besvara 

dessa samt ge utrymme för eventuella nya fenomen som framkommer under intervjuerna. De 

fyra temana är: Lärarstudenternas syn på examinationerna inom ämnet utbildningsvetenskap, 

lärarstudenternas attityd till hur ledarskapsrollen, och därmed lärarrollen, tillämpas inom 

ämnet utbildningsvetenskap, lärarstudenternas attityd till hur konflikthantering tillägnas dem 

inom ämnet utbildningsvetenskap samt lärarstudenternas syn på kravnivåerna inom ämnet 

utbildningsvetenskap. 

4:1 Lärarstudenternas syn på examinationerna inom ämnet 

utbildningsvetenskap 

Då det kommer till examinationsformer anser Ip1 att: ”Jag har inte riktigt någon erfarenhet 

av salsexamination”, medan Ip2 har erfarit det motsatta: ”Vi hade i första auo nästan bara 

salstentor och sen tyckte vi väl att det var lite väl mycket salstentor och sa ifrån om det och 

efter det har vi nästan bara haft hemtentor”, vidare talar Ip2 om att han ansåg den första 

salstentan vara mycket märklig då denna bestod av flervalsfrågor innehållandes många olika 

moment i första delkursen, vilka Ip2 hade svårt att se samband mellan. Ip4 jämför 

salsexamination med att springa ett maraton och förklarar det som att man springer fullt ut 

under loppet, men sedan är uttömd på all energi (det vill säga kunskap i denna kontext). Om 

salstentor säger Ip3: ”Salstentor är…det är bara att man återger någonting som man läst och 

sen redovisar man för det”, vidare menar Ip3 att det finns salstentor som efterfrågar att man 

gör en reflektion, men denna blir sällan bra eller särskilt äkta då tidspressen ligger bakom hela 

tiden. Ip3 menar också att många kurser glömmer man av att man har läst, då dessa har 

innefattat salstentamen och därmed är kunskapsbehållningen väsentligt mindre. Detta är något 
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som Ip5 också reflekterar över och anser sig lägga ner mer effektiv tid på hemtentorna, som 

denne tycker syftar till en djupare inlärning, ”Skriva själv, läsa själv i min egen takt”. Ip5 har 

känslan av att den kunskapsinhämtning man får under pluggandet till salstentan, försvinner 

lika fort igen när salstentan är skriven. När det kommer till salstentamen så säger Ip5 att 

denne pluggar in ”den informationen som jag tror och tolkar är rätt och sen skriver den på 

tentan” vilket denne inte ser som lika tidskrävande som att skriva en hemtentamen. 

Angående hemtentamen känner Ip1 att man skriver bara för skrivandets skull, vidare anser 

han att man mer får egna reflektioner efter en hemtentamen. Ip1 föredrar salstenta om det 

passar ämnet, eftersom han anser denna ge mer frihet än en hemtentamen, vilken Ip1 anser 

tyckas vara mer styrd än salstentamen. Ip2 säger: ”Jag föredrar hemtentor (gör) jag, jag 

tycker man kan gå djupare in där. Salstentor känns som om det blir mer övergripande på nåt 

vis. Man vet ju aldrig vad som kommer på provet så man läser in sig på ytan på mycket 

istället”. Ip2 menar vidare att det blir ingen djupare analys vid en salstenta, utan det blir mer 

som en ”korvstoppning”, där mycket faller bort efteråt. Även Ip3 föredrar hemtentor: 

”Hemtentor är ju det bästa, alternativt muntliga tentor eller någon blandning mellan de två”, 

då Ip3 anser sig få ut mer av denna typ av examinationer vad gäller kunskapsbehållningen. 

Ip4 anser som helhet att hemtentor är den typ av examination denne lägger ner mest tid på, 

och att denna typ av examination ger störst kunskapsbehållning och anser sig hellre lägga ner 

mer tid på en hemtentamen eftersom denne känner att det är då kunskapen verkligen 

tillkommer. 

Gruppexaminationer anser Ip1 kan vara bra i mindre omfattning och att det är bra med 

samarbete men tycker att nackdelen med gruppexaminationer är att en person kan ta mer plats 

och styra, snarare än att någon gruppmedlem skulle åka snålskjuts på de andra i gruppen. Ip4 

tycker inte att gruppexaminationer känns rättvisa med anledningen av att denne erfarit att en 

del gruppmedlemmar bara ”åkt med” och anser därmed inte att betygen blir särskilt rättvisa 

och anser vidare att upplevelserna av gruppexaminationer inte har varit bra och uttrycker att 

denne upplevt det väldigt ”flummigt”. Även Ip2 upplever gruppexaminationer som något 

problematiskt, eftersom arbetet sker i grupp men studenten blir individuellt bedömd på ”något 

vis”. Ip2 är medveten om att gruppuppgiften brukar bedömas med underkänt eller godkänt 

och att man sedan har en liten del där man får ett individuellt betyg uppå det, men ändå anser 

Ip2 inte gruppexaminationerna ge vad som bör bedömas: ”Om det ska vara nåt bevis för att 

man kan arbeta i grupp eller nåt så är det ju ett bra moment”. Även Ip1 funderar över själva 

examinationen, hur man blir betygsatt inom ämnet utbildningsvetenskap och säger: ”…sen 
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kanske mer konflikter med examination. Att examinera någon med flera lärare inblandade” . 

Gruppexaminationer triggar däremot Ip1, då Ip1 anser att de sociala aspekterna spelar in och 

med detta menar Ip1 att man vill framstå som mer ”duktig”, och ”inte svika gruppen” inom 

just området gruppexamination. Ip5 anser att denne känt vissa personer bara ”åka med” under 

grupparbeten och gruppexaminationer och säger att: ”de glider med på samma betyg fastän de 

inte är värda det”… ”just för betygens skull så kanske det inte är riktigt rättvist”, men tycker 

att idén är bra då det positiva ligger i just samarbetet, och att möjlighet erbjuds att genomföra 

arbeten tillsammans. Ip5 anser sig få ut ganska mycket av just samtalandet och 

förberedelserna inför gruppexaminationerna även om Ip5 anser att vissa får betyget godkänt, 

som kanske inte förtjänat det genom ett knapphändigt deltagande. 

Ip1 anser sig lägga ner mest tid på salstentamen då det kommer till förstudierna än vad Ip1 

gör inom de andra examinationsformerna. Ip2 upplever däremot motsatsen: ”I slutändan blir 

det nog hemtentorna jag lägger mest tid på eftersom jag är mycket noggrann vad jag skriver 

och så”, och vidare uttrycker Ip2: ”Jag lägger ner mer tid, över en längre tid också, på 

hemtentor”. Ip3 menar däremot att denne lägger ner mer tid på salstentorna, då en oro och 

stress inför salstentatillfället hela tiden infinner sig, medan en hemtentamen får ta längre tid 

och därmed går inte lika mycket tid åt till att känna oro och stress. 

Ip4 diskuterar kring de obligatoriska seminarierna och kritiserar att obligatoriska moment 

tycks uppkomma ganska sent under kursens gång. Ip4 känner det som att det uppstår 

oklarheter om seminarierna är obligatoriska eller inte och att det förändras lite hursomhelst. 

Vidare anser Ip4 att studenter kan medverka under ett seminarie rent fysiskt utan att förmedla 

någonting alls och ändå bli godkända, vilket är samma betyg de aktiva deltagarna får. Ip4 

efterfrågar ett annat system och tror att det kan vara svårt för lärarna att döma rättvist om det 

är så stora grupper eftersom det är svårt att se alla studenter och deras kunskaper. Ip4 talar om 

hur man hade kunnat dela upp förskolelärare och gymnasielärare istället för att samläsa vissa 

kurser eftersom denne anser att nivån då skulle bli annorlunda. Anledningen till att 

studenterna ofta samläser anser Ip4 vara: ”Det är väl för att spara pengar”. Ip4 anser att 

utbytet varit större om studenterna hade mer gemensamt då man kunde samtala mer ingående 

om sina upplevelser och professioner eftersom man kan dela gemensamma erfarenheter: ”Att 

det gäller faktiskt mig”. ”Jag tycker ofta de tar upp exempel…alltså mycket exempel om barn 

i yngre åldrar och det kan jag känna mig förbannad på, att jag inte får någon valuta för min 

utbildning”. 
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Någonting Ip4 har reflekterat över, är det system högskolan använder under examinationerna 

då studenterna inte är anonyma. Ip4 hade velat ha det som på vissa universitet, att man har ett 

personligt nummer så examinatorn inte kan se vem som bedöms och Ip4 berättar att en 

anledning till denna reflektion är att Ip4 har ett lågt förtroende för att de anställda på 

högskolan är helt objektiva i sin bedömning. ”Man ska avidentifiera personen så att man blir 

bedömd på ett bra sätt”. Vidare tror Ip4 att det är av denna anledning många är oroliga för att 

säga ifrån under utbildningen, vilket Ip4 anser sig ha erfarit. 

4:2 Lärarstudenternas attityd till hur ledarskapsrollen, och därmed 

lärarrollen, tillämpas inom ämnet utbildningsvetenskap. 

Angående de tillfällen studenterna tillägnats ledarskapsrollen samt lärarrollen inom 

utbildningsvetenskapen, anser Ip1 att: ”Jag skulle kunna isolera några få tillfällen”. Vidare 

anser samma intervjuperson att det oftast har varit gästföreläsare som förmedlat denna 

information till studenterna och är mest nöjd med delkursen ”kunskap och bedömning” med 

anledning av att reflektionen efteråt varit väldigt givande. Ip2 har upplevt den förmedlade 

ledarskapsrollen och lärarrollen som följer: 

Det här är väl en utav mina stöttestenar på den här utbildningen faktiskt som jag är mycket kritisk till - vi har i 

princip inte läst någonting om det här. Vi har inte fått någon ledarskapskurs- alls. Man har kanske snuddat vid det 

i vissa andra kurser då och då. Det pratas mycket från högskolans sida hur viktigt det är att man ska hitta sin 

lärarroll och att man ska vara en ledare i klassrummet, men samtidigt har vi aldrig haft någont ing…alltså 

specifikt om det . jag tycker det finns många andra kurser som man hade mindre nytta av då som man hade 

kunnat byta ut och tagit in den där kursen. Att man kan läsa ledarskap (Ip2). 

Ip1 anser att den verksamhetsförlagda utbildningen är den enskilt största faktorn då det 

kommer till att tillägna sig ledarskapsrollen och lärarrollen och Ip2 uttrycker det som att: 

”Det finns mycket inom auo:n där de tänker att liksom, ja men de där bitarna - det tar de på 

vfu:n” . Ip1 anser att den verksamhetsförlagda utbildningen är en bra motivation för det ämnet 

utbildningsvetenskap och att det utbildningsvetenskapliga ämnet framförallt är bra för att få 

verktyg till reflektion över sitt lärande och lärarroll, även om denne intervjuperson inte anser 

att ledarskapsrollen och lärarrollen behandlas konkret inom ämnet i sig. Ip2 tycker att det 

borde läggas mer fokus på ledarskapsrollen och lärarrollen inom ämnet utbildningsvetenskap 

för att förtydliga vikten av att ta sig an dessa delar under den verksamhets förlagda 

utbildningen. Ip2 anser att inom ämnet utbildningsvetenskap verkar det som att ansvariga 

resonerar att ledarskapskvalitéerna utvecklas under den verksamhetsförlagda utbildningen, 

och här anser Ip2 att verktyg för att kunna göra detta kan vara bra att delge studenterna under 
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ämnet utbildningsvetenskap, eftersom Ip2 upplever att det idag saknas verktyg för detta. Som 

en lösning på detta ”problem” ger Ip2 det konkreta tipset: ”Att man har det som en tydlig 

uppgift. Titta nu på ledarskapsaspekter hos din egen handledare”. Ip2 anser att man idag 

inom ämnet utbildningsvetenskap har en attityd som förmedlar att ledarskapet och lärarrollen 

ska fås på köpet under den verksamhetsförlagda utbildningen, vilket blir problematiskt utan 

verktyg eftersom studenterna inte vet vad de ska ”söka” efter. Även Ip1 anser att det inte finns 

någon konkret kurs i ledarskap inom ämnet utbildningsvetenskap, utan enbart inom den 

verksamhetsförlagda biten och säger: ”Jag är ingen ledare som person”, och berättar att här 

har handledaren på den verksamhetsförlagda utbildningen varit till stor hjälp för denne.  Ip3 

äger en markant skiljande uppfattning och säger: Det har ju varit ganska genomgående i alla 

auo-kurser. Det har alltid varit uppe på tapeten så att säga, så det tycker jag faktiskt”. På 

frågan om den verksamhetsförlagda praktiken varit till någon hjälp för Ip3 i utvecklandet av 

dessa roller, svarar Ip3: ”Det är där som vfu:n är dåligt. För att högskolan och den skolan 

man ska göra vfu på har ingen bra kontakt”. Detta tycker Ip3 leder till att handledaren kan 

fungera som motstånd likväl som till hjälp i utvecklingen av den egna rollen. Ip3 fortsätter 

med: ”Vemsomhelst kan vara handledare” och denne menar att detta inte behöver garantera 

att handledaren är en bra handledare eller ens en bra lärare, och Ip3 säger: ”Man lämnas lite 

åt vargarna liksom”.   

Ip3 Anser att den verksamhetsförlagda utbildningen i slutändan handlar om att tillfredsställa 

handledaren och högskolan, mer än att tillfredsställa sig själv och sina egna behov som 

blivande lärare. Ip5 anser att alldeles för mycket av dessa roller (ledarskap och läranderoll) 

läggs över på den verksamhetsförlagda delen av utbildningen och tycker att instruktionerna 

angående att detta förläggs på den verksamhetsförlagda delen borde vara tydligare. Denne 

intervjuperson menar att man som student bör få information om att detta ska tillhandahållas 

genom den verksamhetsförlagda delen, så att man inte sitter och ”väntar” på en delkurs som 

ska behandla dessa områden i onödan, då Ip5 anser att ingen befintlig delkurs ägnas till 

utvecklandet av detta. ”En väldigt kort kurs… en väldigt dålig kurs, framförallt dålig lärare 

kan jag känna”, Ip5 tror sig minnas ett tillfälle angående ledarskapsrollen, där en 

gästföreläsare talat om detta ämne, man ansåg inte denna föreläsare själv äga några kunskaper 

inom detta och kunskapsbehållningen efter denna föreläsning blev därmed liten. Ip5 säger: 

”då tycker man att högskolan hade kunnat hitta mer kompetenta folk” och syftar på att just 

kompetenta lärare skapar ett bättre lärande och kan förmedla sina kunskaper bättre. 
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Ip2 äger uppfattningen att det finns jättebra ledarskapskurser på högskolan och undrar varför 

dessa kurser inte tillägnas lärarstudenterna: ”Det är ju nåt man absolut behöver som lärare så 

på  det viset kan jag tycka att man känner sig ganska dåligt förberedd när man kommer ut i 

verkligheten”. Även Ip5 reflekterar över hur detta är ett ämne i tiden och att det finns många 

bra kurser och föreläsare som behandlar detta ämne, och även Ip5 frågar sig varför detta inte 

tillägnas studenterna under lärarutbildningen.   

Ip2 har en vision om att lärarstudenterna skulle kunna tillägnas en kurs i ledarskap 

innefattandes teorier om hur en ledare bör vara och hur man leder en grupp människor för att 

sedan kunna praktisera detta i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen: ”Även om 

jag känner mig ganska trygg i min ledarroll och sådär, skulle jag ändå vilja ha mer på 

fötterna liksom, och lite…någonting att backa upp det med liksom”. Det finns många viktiga 

delar inom ledarskap och lärarroll anser Ip2 och säger: ”Framförallt föräldrakontakten, det är 

ju också sånt man inte har talat om under utbildningen och det är ju ändå en stor del av vad 

man möter i skolan”. Om ledarskapet anser Ip3 att: ”Jag personligen tycker inte att det har 

varit lite sånt…alltså vi har ju pratat om det”, och fortsätter med: ”Personligen tycker jag 

inte att vi behöver prata om det”. 

Ip3 anser att det är svårt för högskolan att ge en mall för hur ledarskapsrollen ska se ut 

eftersom det hänger mycket på en själv som person och ens egna utveckling att få fram en 

fungerande ledarskapsroll. Ip3 tycker att det är bra om man kan diskutera kring den egna 

utvecklingen, men i slutändan handlar det ändå om hur man själv är som person. Ip4 anser sig 

ha tillägnats ledarskapsrollen och lärarrollen enbart på sin verksamhetsförlagda utbildning. Då 

diskussionen uppkommer om att tanken med den verksamhetsförlagda utbildningen kan vara 

att studenten ska försöka tillägna sig och utveckla denna roll på fältet anser Ip4: ”Det är helt 

otroligt för vi får aldrig samma information vi studenter och handledare” och anser vidare att 

det finns brister i kommunikationen mellan högskola och handledare. Ip4 anser att högskolan 

överlag har lagt över mycket på den verksamhetsförlagda utbildningen, men sedan inte gett 

handledarna någon information att gå på. Ip4 ger ett förslag om att alla, handledare såväl som 

studenter, bör ha ett gemensamt seminarie där de kan få möjligheten att tillägnas samma 

information så att de kan få samma förhållningssätt till vad som gäller under den 

verksamhetsförlagda utbildningen och få ett tillfälle att diskutera och få ställa frågor till 

ansvarig för kursen, innan den verksamhetsförlagda utbildningen påbörjas. Ip5 anser en stor 

del av ansvaret ligga på handledarna under den verksamhetsförlagda utbildningen och vittnar 

om att denne har haft handledare som inte har någon utbildning inom handledning och inte 
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heller ser det som nödvändigt att ha då attityden tycks vara att handledaren anser detta vara 

överflödigt då intrycket är att de ändå inte kommer att tillhandahållas verktyg de inte redan 

äger, ”varför ska jag göra det här, jag tycker ändå att jag gör mitt jobb”, och därmed undrar 

Ip5 vidare om ansvaret fullt ut kan läggas på handledaren angående studentens tillägnande av 

ledarskapsroll och lärarroll.  Visst ligger ansvaret till stor del på studenten, men det kan vara 

svårt att tillägna sig dessa verktyg ute på den verksamhetsförlagda utbildningen om man inte 

vet att detta är vad man bör ”se efter” och utveckla. 

Ip1 upplever vissa varningstecken bland studenter på lärarutbildningen: ”Det finns de som 

inte kan tala inför folk” och menar vidare att: ”Jag upplever att många av dem 

[kurskamraterna] är nervösa och tänker mer på hur de framstår än vad de ska säga”, 

angående rädslan för att framträda inför en grupp. Här behövs självförtroende, vilket Ip1 anser 

att ämneskunskaperna kan ge till viss del, men för att kunna växa ytterligare i sitt 

självförtroende så tycker denne att man inom ämnet utbildningsvetenskap borde förmedla 

ytterligare verktyg för att kunna känna säkerhet i sin lärarroll. 

4:3 Lärarstudenternas attityd till hur konflikthantering tillägnas dem inom 

ämnet utbildningsvetenskap 

Ip1 anser sig inte ha tillägnats någon typ av konflikthantering överhuvudtaget under ämnet 

utbildningsvetenskap och erkänner sig ha varit dålig på att prata om detta med sin handledare 

under den verksamhetsförlagda utbildningen. Ip1 tror att en lösning på denna avsaknad kan 

vara att effektivisera ämnet utbildningsvetenskap så att utrymme kan lämnas för att tillägna 

studenterna kunskaper i konflikthantering. Ip1 anser inte att det behöver ta upp en hel delkurs, 

utan att det troligtvis skulle räcka med ett antal seminarier och ”kanske” ett par artiklar. Ip2 är 

inne på samma problematik då ämnet utbildningsvetenskap upplevs sakna effektivitet: 

”Fastän det är olika kurser så är det lite samma sak igen”, säger denne och redogör för hur 

ämnet utbildningsvetenskap har en förmåga att delge studenterna samma delar av 

utbildningen flera gånger om. Ip2 anser vidare att: ”Det känns som ett slöseri med vår tid och 

våra pengar när det finns andra saker man hade kunnat haft som man har mer nytta av, typ 

ledarskap, konflikthantering”. Ip4 säger: ”Konflikthantering skulle ju vart en delkurs, men det 

har de ju inte ens med” och anser vidare att utbildningen kunde ha komprimerats: ”Det hade 

liksom behövts andra kurser” och talar om att denne upplevt mycket upprepningar inom 

ämnet utbildningsvetenskap i allmänhet. Även Ip5 har samma intryck av 

utbildningsvetenskapen, att mycket ”oväsentligt” slinker igenom i och med de upprepningar 

som sker, istället för att lägga tiden på de ämnen som man som lärarstudent eftersöker och 
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kommer att behöva inom den framtida yrkesverksamheten, vilket bland annat är 

konflikthanteringsbiten. 

Ip1 talar vidare om att den konflikthantering som lyckats tillägnas denne, utgörs av 

kurskamraterna efter att man har haft verksamhetsförlagd utbildning, och sedan kanske 

ventilerar eventuella situationer och uppkomna problem med sina kurskamrater: ”Man får 

belysa problemen och sen prata om dem”. Ip1 ger vidare exempel på hur man kan utveckla 

detta genom att lägga till seminarier, där de som varit på den verksamhetsförlagda 

utbildningen får välja ett antal punkter med eventuellt uppkomna problem under sin 

verksamhetsförlagda utbildning, som de senare under ett seminarie vill belysa med sina 

kurskamrater. Här tycker Ip1 att en form av dagordning kan följas, så att inte studenterna 

lämnar ämnet som ska ventileras och diskuteras. Ip3 anser att denne tillägnats alldeles för lite 

konflikthantering, och efterfrågar kunskaper inom konflikthantering som innefattar rätt 

kontexter och knyter an detta till att Ip3 enbart har förmedlats ett exempel genom hela 

utbildningen, vilket handlade om en konflikt mellan två elever. I övrigt anser sig Ip3 inte ha 

fått någon kunskap i konflikthantering alls. Ip3 säger: ”Konflikthantering i en mångkulturell 

skola, det hade varit relevant”, och Ip3 tror att detta hade man kunnat arbeta med även inom 

ämnena. Som slutsats kring hur konflikthantering tillämpas under utbildningen säger Ip3: 

”Det skulle vara definitivt mer diskussion om det” … ”än att bara ha det i en kurs, som 

dessutom har salstenta”. Ip3 påpekar att diskussionen måste ta studenterna någonvart och 

belyser vikten av att ha ett syfte och mål med kursen: ”Jag tycker man ska diskutera det 

[konflikter] och det ska spela roll. Inte bara diskutera det”. 

Ip2 vill lägga en stor kritik mot lärarutbildningen då denne anser att konflikthantering inte 

förmedlats överhuvudtaget under utbildningen. Ip2 anser vidare att konflikthantering är en 

jättestor del i skolan och när man arbetar med människor i kombination med att man ska ha en 

ledarroll: ”…jag menar konflikter blir det ju alltid mellan människor och dagligen i skolan”. 

Ip2 efterlyser en särskild kurs inom konflikthantering och reflekterar över hur mycket pengar 

det satsas på konflikthantering i samhället idag och att det finns mycket kurser i det: ”Det är 

en så viktig del av att vara lärare så för mig är det helt oförståeligt att det inte finns. Alltså 

med i utbildningen”. Ip2 anser vidare att: ”Som lärare så har man ju ganska mycket…alla 

granskar en hela tiden”. Ip2 anser att verktyg att falla tillbaka på saknas. 

Ip2 läser kursbeskrivningarna, men säger att i många fall har Ip2 ifrågasatt vad kurserna ska 

vara bra för och hur de ska komma till nytta i det kommande yrkeslivet. Inom ämnena har allt 

känts relevant för Ip2, men inom ämnet utbildningsvetenskap kan en del kurser kännas som 
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att kurser läses bara för att läsa dem, inte att det finns en meningsfullhet i att läsa dem. Ip2 

tror att det finns säkert en god tanke bakom kurserna men att det är svårt att tillgodogöra sig 

dessa eftersom syftena känns oklara inför en del kurser. Ip2 eftersöker att syftena tydliggörs 

och att det delges vilken nytta studenterna ska kunna ha av kurserna i sitt kommande yrkesliv. 

Ip3 läser sällan kursbeskrivningarna då Ip3 anser att dessa förmedlas ganska väl ändå under 

kursens gång, men däremot läser Ip3 de mål som eftersträvas.  Ip5 anser att 

kursbeskrivningarna ibland kan verka luddiga, och efterfrågar en konkretisering av dessa 

beskrivningar och mål inför varje delkurs. Samma sak då det kommer till den 

verksamhetsförlagda utbildningen, då Ip5 anser att handledare såsom studenter bör ”synkas” 

för att få samma referensramar att gå efter innan studenten går ut på sin verksamhetsförlagda 

utbildning. 

4:4 Lärarstudenternas syn på kravnivåerna inom ämnet 

utbildningsvetenskap 

Ip2 anser att kravnivåerna har varit ganska varierande inom ämnet utbildningsvetenskap och 

anser att det inte verkar finnas någon direkt struktur eller ”genomtänkthet” inom ämnet 

utbildningsvetenskap då det kommer till de satta kravnivåerna, utan det verkar vara mycket 

upp till vilken föreläsare man råkar ha, kursansvarig eller examinator. Ip2 säger: ”Överlag så 

tycker jag väl att det varit ganska låga kravnivåer. Nästan skrämmande låga kravnivåer 

ibland på allmänt utbildningsområde. Det känns som att man klarar sig igenom på nästan 

vad som helst”. Samma sak upplever Ip1: ”Jag känner att det ligger i systemets intresse att 

alla ska få G, annars får de [högskolan] inga pengar”. Ip2 tolkar det hela som att det tycks 

finnas en ribba som alla ska över, men man kan ta sig över på vilket sätt som helst och Ip2 

anser inte att det behöver vara särskilt mycket innehåll i det man som student producerar, bara 

man producerar någonting. Att utbildningen tycks vara mer kvantitetsstyrd, än kvalitébaserad. 

Även Ip3 anser att kravnivåerna känns låga inom ämnet utbildningsvetenskap: ”I efterhand 

känner man att det har inte varit så svårt det här”… ”Visst har oro och stress funnits inför 

vissa moment, men i efterhand inser man att det är enkelt”. Ip5 tycker att kravnivåerna skiljer 

sig väldigt mycket mellan varje delkurs och tror att detta kan bero på att alltför många lärare 

är inblandade i de olika delkurserna. Ip5 upplever att det ibland kan kännas som att de lärare 

som håller i delkurserna inte verkar överens sinsemellan om hur kravnivåerna, eller 

uppgifterna, ska se ut och Ip5 upplever då att lite av seriositeten försvinner. 
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 Ip3 anser att det har funnits tydliga krav på vad som förväntas att göras, men efterfrågar mer 

konkreta svar på varför man läser vissa moment och Ip3 önskar att studenterna ska ha mer att 

säga till om på lärarutbildningen. Ip3 ger förslag om att kunna ha ett möte innan varje 

kursstart där de inblandade ansvariga och examinatorerna för kursen ska deltaga tillsammans 

med studenterna. Ip3 anser att detta möte ska handla om att få tillfälle till diskussion, inte en 

introduktion, om hur kursen ska gå till. Ip3 vill att alla som deltar på mötet är insatta i 

kursplanen och att lärarna ska lyssna på vad studenterna har att säga om kursens upplägg. Ip3 

anser vidare att detta är så som studenterna förväntas att göra när de kommer ut i arbetslivet 

och Ip3 avslutar med: ”Alla ska ges tillfälle till att demokratiskt sett ha ett inflytande”. Detta 

upplever Ip4 brist på: ”Säger du någonting på den här högskolan så får du underkänt på 

hemtentan och det har jag sett tre exempel på det senaste året bara”. Demokrati anser denne 

intervjuperson  inte existerar på högskolan, utan känner sig överkörd de gånger denne försökt 

förmedla sina åsikter kring utbildningen, vilket gör att denne numer ser till att inte längre 

förmedla några åsikter. 

Ip1 anser det vara en stor marginal mellan att få ett godkänt eller ett väl godkänt och förklarar 

detta med att det är väldigt lätt att bli godkänd, medan det är betydligt svårare att få väl 

godkänt. Ip1 läser alltid igenom kursmålen innan varje kurs men memorerar dem inte 

eftersom denne anser att detta skulle vara en hel studie i sig och anser vidare att det är lite 

subjektivt hur man tolkar kriterier. Även Ip4 reflekterar över de breda marginalerna när det 

kommer till betyget och talar om hur denne kan kämpa med ett arbete och få ett godkänt++ 

och undrar vidare vad detta ska betyda, då det i betyget sedan står godkänt även för de som 

presterat godkänt-: ”Det är sjukt orättvist!”. 

Ip2 tycker att mycket ansvar läggs på handledarna under den verksamhetsförlagda 

utbildningen och därmed även bedömningen av studentens förmåga: ”I och med att så mycket 

ansvar läggs över för vfu:n… just lärarroll och hur lämplig man är som lärare, det görs ju 

ingen bedömning från högskolans sida i princip hur lämplig man är i ett klassrum utan det 

läggs ju över på handledarna”, vilket Ip2 anser vara märkligt då folk från högskolan oftast 

bedömer prestationerna som görs under ämnet utbildningsvetenskap som helhet. Vidare tycker 

Ip2 att det är märkligt att kravnivåerna är så låga, när yrket är så viktigt: ”Jag tycker 

definitivt… jag förespråkar ju någon slags lämplighetsprövning för att komma in på 

utbildningen överhuvudtaget” och Ip2 ger vidare exempel på hur detta skulle kunna 

genomföras. Denne intervjuperson förespråkar personliga intervjuer vid antagningen till 

utbildningen samt att högskolan bör ge handledarna under den verksamhetsförlagda 
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utbildningen större makt att kunna påverka under utbildningen. Ip3 anser tvärtom, att för 

mycket ”makt” ligger i handledarnas händer, och att högskolan inte riktigt tar ansvar för vad 

som sker ute på den verksamhetsförlagda utbildningen. Ip3 tror inte att intervjuer är någon 

lösning att använda sig av vid antagning till lärarutbildningen och ifrågasätter hur detta ska gå 

till och vad intervjuarna då ska bedöma, samt ifrågasätter Ip3 hur mycket personkemi kommer 

att spela in under antagningsprocessen om intervjuer kommer att begäras. Däremot tror Ip3 att 

någon form av prövotid hade kunnat hjälpa till att ”sålla agnarna från vetet” och anser vidare 

att högskolan bör ha mer koll på vad studenterna gör och vad de säger. Bakgrunden till detta 

är att denne intervjuperson vid två tillfällen under sin utbildning har träffat på folk med, vad 

denne benämner, ”en riktigt dålig människosyn”. Ip3 vittnar om att: ”Vid ett av fallen vet jag 

att läraren har reagerat. Vet inte om hon rapporterade det. Skulle bli förvånad om hon inte 

hade gjort det. Men jag ser att eleven går kvar”. Vidare uttrycker Ip3: ”Det är så uppenbart 

att den här människan inte ska arbeta med människor”. 

Även Ip5 anser att många tycks falla igenom utbildningen, som egentligen inte borde bli 

lärare. Detta tycker Ip5 känns problematiskt och tror att en av anledningarna kan vara 

handledarna på den verksamhetsförlagda utbildningen, att processen tycks vara för arbetsam 

att underkänna en student på detta område, därför finns risken att man låter studenten falla 

igenom istället för att fälla denne. Även ansvaret att ”fälla” en student kan kännas tungt för en 

handledare och därför ser man mellan fingrarna. Ip5 anser att det är under den 

verksamhetsförlagda utbildningen det framkommer tydligast hur man som student klarar av 

det tilltänkta yrket, och därför ligger det ett stort ansvar hos handledarna som kanske borde 

fördelas bättre, så att högskolan bär ett större ansvar. Ip5 känner därför att intervjuer borde 

vara en del av antagningen, så att högskolan har större inblick i sina studenters värderingar 

och hur de fungerar med andra människor. Då kan de inte fördela ett lika stort ansvar till 

handledarna på den verksamhetsförlagda utbildningen, utan bär en större del av ansvaret 

själva. Detta kan ge handledarna en trygghet i att reagera då de bör reagera på en students 

professionalitet inom dennes kommande yrke. 

Angående ”utvärdering av delkurs” som studenterna får på sin mail efter varje genomförd 

delkurs på intervjupersonernas högskola, säger Ip1 att denne brukar ge egna förslag till 

förbättring inom de olika delkurserna och anser sig vidare vara säker på att sektionerna tar till 

sig av den kritik som ges, vilket däremot Ip2 tvivlar på: ”Man får aldrig se resultaten av det 

och då kan man ju ifrågasätta om det finns någon mening med det”. Ip2 anser vidare att 

kursutvärderingssystemet verkar konstigt med tanke på att det är samma frågor som ställs 
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fastän kurserna ser olika ut och anser att många av frågorna inte är relevanta för kursen i sin 

helhet, då de består av flervalsalternativ som inte ens går att tillämpa på kursen. 

Meningsfullheten fallerar för Ip2: ”sen känner jag med…det känns inte som att man genom 

att fylla i den där kan påverka särskilt mycket och därför känns det mindre meningsfullt”. Ip2 

ger förslag till förbättring och menar att det hade varit bättre att komma med en utvärdering i 

mitten av kursen för att kunna påverka sin egen studiegång och Ip2 anser vidare att: ”Mycket 

av de här utvärderingarna känns som ett sätt för högskolan att kunna hålla ryggen fri när 

skolinspektionen kommer”. Ip4 fyller inte längre i utvärderingarna, eftersom denne inte tror 

att någon läser dem ändå. Ip4 anser sig ha skrivit vad denne tyckt tidigare men har inte erfarit 

någon förändring vilket gör att meningsfullheten med att fylla i dessa försvunnit. Ip4 törs inte 

heller lita på att studenterna hålls anonyma: ”Man är livrädd för att säga ifrån, man blir en 

hackkyckling liksom”. 

Ip5 fyller inte längre i utvärderingarna då denne anser sig ha erfarit att ingen tycks läsa dem 

ändå. Ip5 ger exempel på hur klagomål har framförts till specifika föreläsare, men ändå möter 

man dessa föreläsare ännu en gång under utbildningen och Ip5 anser inte att dessa har 

förbättras och därmed tror Ip5 inte att föreläsaren har fått ta del av den utvärdering som 

utförts. Ip5 nämner bra exempel då läraren själv har bett om skriftligt omdöme från sina 

studenter, vilket Ip5 anser vara mycket givande. Det känns då mer som att läraren får ta del av 

de åsikter och reflektioner man som student har efter utförd kurs och finner därmed en större 

meningsfullhet i att skriva dessa utvärderingar. 

Ip2 berättar att under de senaste perioderna med verksamhetsförlagd utbildning har det 

tillkommit en liten ruta i bedömningsformuläret där handledare får kryssa i om de anser att 

studenterna nått upp till målen som satts för perioden. Ip2 åberopar dock att detta handlar inte 

heller om lämplighet som lärare utan bara om man betat av mål. Ip2 eftersöker hårdare 

kontroll och anser att meningsfullheten måste skärpas: ”Det finns väl en tanke att man ska ta 

med sig sin teori och sina kunskaper som man fått i klassrummet och så tar man med sig det 

ut på vfu:n och använder det där och praktiserar det, men den kopplingen kunde väl många 

gånger varit tydligare”. Ip2anser att den enda gången kopplingen ”känts” är inom betyg och 

bedömningskursen.  Detta ansåg Ip2 var väldigt givande och det är någonting som kommit 

denne till användning då Ip2 redan påbörjat sin yrkeskarriär. Vidare anser Ip2 att kopplingen 

mellan vad man läst och hur man ska praktisera detta varit väldigt dålig och anser att det finns 

mer och mindre relevanta kunskaper som vi behöver när vi ska ut och arbeta. Ip2 är trygg i 

sina ämneskunskaper, men anser att det är väldigt mycket runt omkring som man inte är så 
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förberedd på, exempelvis organisationen i stort. Ip2 menar att det finns väldigt mycket 

runtomkring som är vardagsmat när man arbetar som lärare, men som man inte vet hur man 

ska hantera när man kommer ut eftersom det inte har funnits på utbildningen och här ger Ip2 

exempel som föräldrasamtal och olika typer utav möten. Dessa delmoment finns på 

checklistan för den verksamhetsförlagda utbildningen, men Ip2 ifrågasätter om det ger 

någonting och om detta förutsätter att man har förstått vad det handlar om och ifall man har 

tagit till sig alla aspekter av detta. Risken finns, anser Ip2, att studenten bara har ”suttit med”, 

istället för att mentalt aktivt deltaga. Någon delkurs med vad det innebär då det kommer till 

skolan som arbetsplats/ organisation eftersöker Ip2. 

Ip4 berättar hur denne har sett personer gråta sig till bättre betyg, vilket denne anser sänker 

förtroendet för att rätt betyg förmedlas för ett väl utfört arbete. Vidare anser Ip4 att man sällan 

får utdelning för det arbete man faktiskt har lagt ner, och efterlyser positiv respons på vad som 

genomförts under utbildningen, inte enbart i form av betyg utan i sin helhet: ”Om man ska 

utvecklas som människa och utvecklas inom utbildningen så måste man få positiv respons på 

det man gör, det har man inte fått en enda gång på den här högskolan. Det är ju 

degraderande i hög grad alltså”. ”Man utvecklas inte utan man går tillbaka i utvecklingen 

känner jag”. 
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4:5 Sammanfattning av intervjupersonernas åsikter gällande de fyra olika 

temana. 

Lärarstudenternas 

syn på 

examinationerna 

inom ämnet 

utbildningsvetenskap 

Lärarstudenternas 

attityd till hur 

ledarskapsrollen 

och därmed 

lärarrollen 

tillämpas inom 

ämnet utbildnings-

vetenskap 

Lärarstudenternas 

attityd till hur 

konflikthantering 

tillägnas dem inom 

ämnet utbildnings-

vetenskap 

Lärarstudenternas 

syn på 

kravnivåerna inom 

ämnet utbildnings-

vetenskap 

Majoriteten lägger ner mest 

tid på hemtentamen 

Majoriteten anser att det 

saknas under den 

teoretiska delen av 

utbildningen 

Saknas enligt alla 

intervjuade studenter 
Glappet mellan G och 

VG upplevs som för stort 

Gruppexamination framstår 

som orättvis, men bra med 

samarbetsövningar om det 

fungerar 

Mycket tycks läggas över 

på den 

verksamhetsförlagda 

utbildningen, men bättre 

kommunikation mellan 

högskola och handledare 

efterfrågas   

Efterfrågar högre 

effektivitet för att få mer 

utrymme för 

konflikthantering 
Högre krav för att bli 

godkänd 

Efterfrågar tydligare 

syften inom vissa kurser 

med anledning att skapa 

bättre lärande Större kunskapsbehållning 

efter hemtentamen över lag 
Målen anses tydliga 

medan syften anses 

vagare. 

Intervjupersonerna ser 

skillnad på mål och syfte 

Fler verktyg efterfrågas 

för att stärka lärarrollen 

samt ledarroll 
 

 

 
Högre antagningskrav 

för att få en högre nivå 
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5 Diskussion 

I detta kapitel kommer våra intervjupersoners resonemang att sammanlänkas med den tidigare 

forskningen utifrån de fyra olika temana vi har valt att inrikta oss på i detta arbete för att finna 

svar på våra frågeställningar. Vidare försöker vi hitta mönster intervjupersonerna sinsemellan 

för att se om det finns en röd tråd mellan vad intervjupersonerna anser och därmed kunna 

utröna om detta stämmer överens med den tidigare forskningen och finna om nya fenomen 

har uppstått. Avslutningsvis kommer vi att presentera förslag till fortsatt forskning inom detta 

område. 

5:1 Lärarstudenternas syn på examinationerna inom ämnet 

utbildningsvetenskap 

Detta var ett mycket omdiskuterat ämne under våra gjorda intervjuer, vilket stämmer väl 

överens med högskoleverkets rapport (HSV, 2008:26) vilken belyser att hela utbildningens 

kvalité avgörs bland annat av arbets- och examinationsformer. Detta var någonting som 

studenterna tycktes anse själva också med tanke på hur stor del av intervjuerna som hela tiden 

tycktes återkomma till just detta ämne. 

Våra intervjuade studenter anser att de inte känner sig helt tillfreds med examinationerna, då 

de inte tycker att det varit effektivt med de salstentor som erbjudits dem. Sammantaget är 

nästan alla ense om att kunskapsbehållningen efter en salstentaexamination är liten, och vill 

hellre se fler hemtentor eftersom de anser att där kan de få arbeta i sin egen takt, på sitt eget 

sätt och de anser att hemtentamen ger en djupare förståelse. Samma upptäckt har gjorts i 

Fjelkner & Preisz (2006:16f) studie, där det framkommer att lärarstudenterna tycktes vara 

mest nöjda med de individuella examinationerna innefattandes hemtentor och egna arbeten.  

Enligt en debattartikel i DN (2006-11-28) finns risken att många studenter utan nödvändiga 

kunskaper kan slinka igenom systemet särskilt under hemtentor och gruppexaminationer och 

Wedman (2006, Ref. i DN, 2006) klargör vidare för vid vilket tillfälle, vilken typ av 

examination verkar vara bäst där han vidare skriver att salstentamen är en bra 

examinationsform då det kommer till tillägnandet av fakta begrepp och teorier medan 

hemtentamen kan läggas på tillfällen där en djupare förståelse är att söka. Säljö (2006, ref. i 

DN, 2006) propagerar i samma artikel för att examinationsformerna bör vara varierande och 

utvecklas i enlighet med den forskning som bedrivs inom provteori och provkonstruktion. 

Även högskoleverkets rapport (HSV, 2008:26) talar om vikten av att ha rätt examination vid 

rätt tillfälle. Gruppexaminationer ansågs av våra intervjupersoner vara både problematiska 
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och givande. Givande i den mening att det sociala samspelet och samtalen kan leda till ett 

djupare lärande, men på bekostnad av att vissa studenter ”åker med” medan en ytterligare 

problematik kunde vara att andra studenter helt ”tog över” det arbete som skulle genomföras. 

En intervjuperson kände sig triggad av att arbeta i grupp och ansåg sig prestera bättre tack 

vare detta. Här råder alltså skilda meningar mellan våra intervjupersoner. 

En lösning till grupparbetesproblematiken kan vara att visa eleverna vikten av att samarbeta 

och lära av varandras åsikter, samt att öka kontrollen av grupperna så att alla deltagare är lika 

delaktiga så att det blir svårare för en person att ”glida med” eller att helt och hållet ta över 

arbetet. Vi tror att det skulle vara givande att ägna en del av studietiden till att gå igenom olika 

grupprocesser med studneterna innan ett gemensamt arbete tar form, så att alla studenter ska 

kunna få maximal utdelning av sitt deltagande.  

Vidare anser majoriteten av våra intervjupersoner anser att de lägger ner mest tid på 

hemtentamen, vilket stämmer överens med vad Ståhl, Andersson & Thern (2010:5) kommer 

fram till i sin studie, och även dessa menar på att man tillhandahålls en djupare kunskap i 

ämnet, främst med anledning av att förberedelserna inför en hemtentamen anses vara längre 

än inför en salstenta. Vi anser att salstentamen ej helt bör förkastas, men däremot väljas inför 

tillfällen då studenterna ska ta sig an kunskap där ett djupare reflekterande är överflödigt. 

Under några delkurser kan denna typ av ”inmatning” te sig mer konstruktiv än ett djupare 

analyserande. 

Ett nytt fenomen som uppkom under våra intervjuer var att studenterna ville vara 

avidentifierade vid bedömningen av examinationerna, då förtroendet för att bli objektivt 

bedömd tycks vara lågt. Paralleller drogs till andra universitet där man har valt att ge 

studenterna en individuell sifferkombination, istället för att deras arbeten/ prov signeras med 

deras ”riktiga” namn. Denna ”avidentifikation” är alltså relativt enkel att genomföra för våra 

studenter om intresse från högskola finns att genomföra detta.  

Ytterligare ett nytt fenomen som uppkom var att majoriteten av våra intervjupersoner ansåg 

det besvärligt att bedömas med de kurskamrater de hade, som läste mot andra åldrar än vad de 

själva gör. De anser att examinationerna lätt inriktar sig på en annan typ av ”ålder” och 

bedöms därefter. Här kan en lösning vara att tidigt under utbildningen dela upp studenterna 

efter de ålderskategori de förväntas att arbeta inom, vilket även ger studenterna en större 

möjlighet att kunna utbyta erfarenheter sinsemellan som rör deras egna ålderskategorier. Detta 

var ett fenomen som främst tycktes finnas inom utbildningsvetenskapens tidigare kurser. Ett 
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annat alternativ vore att rikta examinationerna mot olika äldrar, och därigenom ge studenterna 

en möjlighet att reflektera kring sin egen ålderskategori under examinationerna. Detta skulle 

kunna genomföras med hjälp av att dela in studenterna efter åldersgrupper så tidigt som 

möjligt, istället för att ha alla studneter samlade under delkurserna. Vore inte detta 

genomförbart hade man under delkursernas gång kunnat inrikta sig på att ge matnyttiga 

exempel som riktas mot de olika åldrarna så att alla studneter kan ta sig an den kunskap som 

riktar sig mot den egen valda åldersgruppen. Detta ger en möjlighet till att kunna bedöma 

studenterna efter de ålderskategori de läser till, då utbudet av exempel blir större och mer 

givande för alla parter.  

5:2 Lärarstudenternas attityd till hur ledarskapsrollen, och därmed 

lärarrollen, tillämpas inom ämnet utbildningsvetenskap 

De intervjuade studenterna tycks ha olika erfarenheter inom ämnet utbildningsvetenskap då 

det kommer till förmedlandet av lärarroll och ledarroll. En del intervjupersoner säger sig inte 

alls ha erfarit detta medan andra anser detta ha varit ett genomgående tema under 

utbildningen. Däremot verkar det som att alla är överens om att en stor del av detta ingått 

under deras verksamhetsförlagda utbildning, vilket tycks stämma överens med vad 

högskoleverket har kommit fram till där de talar om vikten av att ha ett tydligt samband 

mellan den verksamhetsförlagda biten och den högskoleförlagda utbildningen. Att en del 

studenter missat syftet med sin verksamhetsförlagda utbildning är också någonting som 

framkommer i högskoleverkets rapport (2008:136). 

Statens offentliga utredningar (SOU, 2008:109) påvisar att en majoritet av de tillfrågade 

nyutexaminerade yrkesverksamma lärarna anser att de inte hade fått tillräckligt med 

förberedelse inom orådet pedagogiskt ledarskap och ansåg att detta område borde få större 

plats inom utbildningen (ibid. 137). 

Ett nytt fenomen som uppkom hos våra intervjupersoner och som diskuterades ingående var 

här handledarens roll. En del av de tillfrågade studenterna ansåg att handledaren hade för 

mycket att säga till om, och därför kunde det bli förödande att hamna hos en handledare där 

personkemin inte stämde medan andra ansåg att handledarna hade för lite att säga till om, då 

den slutgiltiga ”domen” låg hos högskolan. Detta upprörde intervjupersonerna eftersom de 

ansåg handledaren ha en mycket större inblick i vilka de var och hur de fungerade, medan 

besöket från högskolan nästan ansågs överflödigt eftersom de få tillfällena knappast kunde 

anses säga någonting om studenternas lärarroll egentligen. Här krävs ett ingående och väl 
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utvecklat samarbete mellan den verksamhetsförlagda utbildningens handledare och 

högskolans kursansvariga för att kunna uppnå ett mer rättvist bedömande av studenten. Detta 

skulle i sin tur kunna leda till att studenten upplever bedömningen av densamme som mer 

tillförlitlig. Att instanserna samarbetar skulle leda till större utdelning för alla inblandade, 

eftersom även kursansvarige skulle få en djupare inblick i studentens ”skolvärld”, där denne 

förväntas befinna sig som ansvarig framöver. Ett tätt samarbete skulle leda till en djupare 

förståelse mellan student, handledare samt kursansvarig inför de olika miljöer och världar de 

befinner sig inom.  

En av de tillfrågade intervjupersonerna har erfarit att hamna hos handledare som inte är 

utbildade, men såg inte detta som något negativt just då eftersom handledaren varit till stor 

hjälp under den verksamhetsförlagda utbildningen. Våra intervjupersoner hade olika 

upplevelser av den verksamhetsförlagda delen av utbildningen men de var överens om att 

denna del var viktig att ha under utbildningen och att det var under den verksamhetsförlagda 

delen man som student lärde sig mest under lärarutbildningen. 

Majoriteten av de tillfrågade intervjupersonerna är däremot överens om att de upplever det 

som att verktyg för ledarskapsrollen kan saknas när de påbörjar den verksamhetsförlagda 

delen av utbildningen. Detta ser de som viktigt eftersom de vill vara så förberedda som 

möjligt eftersom den verksamhetsförlagda utbildning uppfattas av intervjupersonerna, ha tagit 

en stor del av ansvaret till att utveckla de efterfrågade rollerna. De intervjuade studenterna ger 

många bra förslag på hur detta kan åtgärdas. Bland annat ges förslag på hur högskolan genom 

att förlägga ett gemensamt seminarie för handledarna och studenterna kan befästa en 

gemensam grogrund. Denna ”grogrund” innebär att informera studenter såväl som handledare 

om vilka verktyg man bör se till att införskaffa sig under den verksamhetsförlagda delen av 

utbildningen. Precis som innan nämnt, skulle denna typ av samarbete kunna leda till en 

djupare förståelse de olika instanserna emellan vilket skulle vara mycket matnyttigt för 

studenten. Att se sin ledarskapsroll kan vara mycket svårt om man inte praktiskt fått utveckla 

den och här har kursansvariga, handledare och student ett stort utbyte av ett samarbete 

sinsemellan eftersom man förhoppningsvis direkt kan fånga upp studenten, genom ett 

utvärderande samtal exempelvis, för att finna vilken typ av verktyg denne anser att hon/han 

saknar.  
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5:3 Lärarstudenternas attityd till hur konflikthantering tillägnas dem inom 

ämnet utbildningsvetenskap 

Trots att riksdagen beslutat att kunskaper om mobbing och konflikthantering skulle tas upp i 

examensförordningen som ett av målen för lärarexamen, och därmed ingå i utbildningen så 

upplever våra intervjuade studenter att de saknar detta moment under sin utbildning. 

Efterfrågan har varit hög (99%) enligt en undersökning som gjorts av Lärarförbundet (2005), 

men detta tycks inte ha framgått till vår valda högskola då intervjupersonerna anser detta 

saknas helt under utbildningen. 

Merparten av intervjupersonerna anser att ämnet utbildningsvetenskap går att effektivisera för 

att få in detta moment. En del av intervjupersonerna upplever att vissa delar läses flera gånger 

om under utbildningen, och anser sig inte vara tillfreds med denna typ av lärande utan vill se 

en effektivitet där de förmedlas mer kunskaper och inte en upprepning av kunskaper som 

redan delgivits dem. Intervjupersonerna är medvetna om att resurser finns i samhället till just 

konflikthantering och att högskolan borde ta del av dessa kurser och förmedla dem vidare till 

studenterna under lärarutbildningen, vilket en intervjuperson reflekterade över ytterligare och 

menade på att detta behövdes inte knytas an till ämnet utbildningsvetenskap specifikt utan 

konflikthanteringen kunde kanske vävas in ämneskurserna också. Här uppkommer förfrågan 

om att syften bör tydliggöras eftersom de känns oklara. Sammanfattningsvis bör en åtgärd 

kunna vara att effektivisera utbildningen så att mer plats kan ges till just ämnet 

konflikthantering. Att ha konflikthanteringen som ett genomgående tema under utbildningen 

borde kunna vara ett effektivt sätt för studenten att kunna komma in i rollen som 

konflikthanterare. Detta skulle även kunna eliminera studenternas oro inför den kommande 

rollen, eftersom våra intervjuer och tidigare undersäkningar påvisar att denna oro finns. Det är 

vidare av vikt att informera studneten om att en stor del av kunskapen inom 

konflikthanteringen bör tillhandahållas under den verksamhetsförlagda utbildningen eftersom 

varje konflikt är en ny konflikt. Det är här viktigt för studenten at utnyttja handledarens 

expertis och inte vara rädd för att ifrågasätta då denne inte förstår, eller kanske till och med 

efterfråga specifika situationer som uppkommit med anledning av konflikt, för att få sin 

handledares expertis inom ämnet. Att tidigt klargöra för studenten att det aldrig är fel att 

använda sig av handledaren för denna kunskap är av stor betydelse och det är även viktigt att 

largöra för studenten att han/hon inte är färdigbakade lärare under sin praktik, utan att de 

faktiskt är där för att lära sig. 
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Även Fjelkner och Preisz rapport (2008:33) visar på att konflikthantering efterfrågas som 

moment samt att den tillfrågade intervjupersonen som omnämns vidare påstår att verktyg hos 

denne saknas efter utbildningen för att kunna hantera de situationer som denne kan stöta på 

under sitt kommande yrkesliv. Detta skvallrar om en hög oro hos såväl denne student som hos 

våra tillfrågade intervjupersoner. 

Alla våra intervjupersoner var däremot överens om att detta var delar av utbildningen som 

tycktes vara förlagd till den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, men flera av våra 

intervjupersoner ansåg att information om detta kanske skulle ha framkommit tidigare. Det 

tycktes som om våra intervjupersoner hade svårt att förstå vilka verktyg som skulle tillägnas 

dem under den verksamhetsförlagda utbildningen, och en osäkerhet tycktes infinna sig 

angående vad man bör tillägnas under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i 

relation till vad som bör förläggas till den teoretiska delen av utbildningen. 

5:4 Lärarstudenternas syn på kravnivåerna inom ämnet 

utbildningsvetenskap 

Sammanfattningsvis upplever de tillfrågade intervjupersonerna att kravnivåerna för ämnet 

utbildningsvetenskap är låga för att bli godkända, men att nästa steg- ett VG - kan vara väldigt 

svårt att nå då glappet känns stort mellan dessa betyg. Detta är ett vanligt förekommande 

problem enligt Högskoleverket (2008) och de menar vidare hos de högskolor som håller för 

låga kravnivåer att dessa bör skärpas (2008:140). En del högskolor har fallerat då det kommer 

till att höja kravnivåerna (HSV, 2008:83) då högskoleverket specifikt för den omnämna 

högskolan ser att ämnesinriktningarna och specialiseringarna håller högre kravnivåer än 

utbildningsvetenskap. 

Målen för att uppnå de tilltänkta kravnivåerna anses av våra intervjupersoner vara tydliga, 

medan syftet till varför man läser det man läser upplevs vara vagare. Majoriteten av 

intervjupersonerna gör skillnad på mål och syfte och detta är någonting som även 

högskoleverket (2008:161) reagerar på. Högskoleverket (2008:161) visar att en konsekvens av 

varierande kravnivåer på grund av att flera lärare samverkar, kan leda till att studenterna inte 

finner sambandet. Deras undersökta studenter ser utbildningen som något fragmentarisk. 

Högskoleverket ger bakläxa åt en högskola (HSV, 2008:95) att precisera lärarutbildningens 

lokala mål och profil. Kanske hade detta kunnat vara en idé även för vår valda högskola, med 

tanke på våra intervjuade studenters tankar kring syften och mål. Enligt högskoleverket 

(2008:165) försöker man råda bot på de låga kravnivåerna genom att införa mer varierande 
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och fler individuella examinationsformer, och det visar sig att det förekommer skillnader i 

kravnivå på en del högskolor (HSV, 2008:107). 

Ett för oss nytt, och oroande fenomen har framkommit under intervjuerna med våra studenter. 

Detta fenomen är att en del av de intervjuade studenterna har upplevt sig möta kurskamrater 

de inte anser äger särskilt goda värderingar, och vill därför att utbildningen ska vara svårare 

att komma in på. Intervju uppkom som ett förslag från de tillfrågade intervjupersonerna 

medan andra intervjupersoner helt och hållet motsatte sig denna idé eftersom de trodde denna 

typ av antagning skulle fallera på att personkemi skulle spela in under urvalsprocessen. 

Intervjupersonerna vill att det ska ställas högre krav under utbildningen, men även under 

själva antagningsprocessen om vilka som får läsa till lärare då de anser detta vara ett mycket 

viktigt yrke som verkligen förespråkar rätt person på rätt plats. För att studenterna själva ska 

kunna känna att läraryrket är ett viktigt yrke och att vi har en yrkesprofession så är det viktigt 

att urvalsprocessen blir hårdare än vad den idag är. Det skadar lärarutbildningens, och därmed 

lärarnas rykte, att det är för enkelt att komma in på utbildningen och i enlighet med våra 

intervjupersoner, även för enkelt att klara utbildningen trots att studenten tycks äga för yrket 

opassande egenskaper. 

5.5 Sammanfattande diskussion 

En av anledningarna till denna uppsats var att vi vill hjälpa skolor och läroverk att få upp 

ögonen för studenternas åsikter om lärarutbildningen eftersom de ofta förlitar sig på 

kursutvärderingarna, och dessa är som vi tidigare diskuterat i uppsatsen inte så tillförlitliga 

eftersom många studenter väljer att inte svara ärligt.  

Vi ser det även som en stor fördel att vi själva är studenter eftersom vi kommer på en mer 

gemensam nivå med våra intervjupersoner och det blir då en mer jämnställd diskussion där de 

förhoppningsvis vågar vara mer ärliga. 

Det tycks som om våra intervjupersoner tillägnats liknande attityder till ämnet 

utbildningsvetenskap, som HSV i sina undersökningar valt att inrikta sig på. Något som 

insinuerar detta är att våra intervjupersoner under våra valda teman tycks ha mycket att säga 

till om vad gäller förslag till förbättring inom de olika temana. Vår förhoppning med detta 

arbete har varit att kunna se vad som kan förändras i utbildningen för att studenterna ska 

kunna känna sig tillfredsställda med de teman som tidigare tycks ha varit problematiska för 

dem. En slutsats vi kan dra är att studenterna tycks uppleva det som att vissa ämnen saknas 

inom utbildningsområdet, medan vi tror att detta är saker som bör tillägnas eleverna genom 
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den  verksamhetsförlagda utbildningen. Ett sätt att motverka denna icke befintliga 

medvetenhet om vad som bör ingå i praktik v.s. teori är att förtydliga tidigt under utbildningen 

vilka delar av utbildningen studenterna ska försöka tillägna sig under  de olika delarna (teori 

vs. Praktik). Ett sätt att göra detta på är att tidigt instruera studenterna om vad som förväntas 

av dem under den praktiska delen av utbildningen samt att öka samarbetet mellan handledarna 

på den verksamhetsförlagda utbildningen samt de ansvariga på de teroietiska delarna. Att 

klargöra syftet för studenterna och därmed öka deras medvetenhet om hur de ska tillägna sig 

de ämnen de anses saknas på de teroetiska delarna kan öka studenternas motivation till 

lärandet i sig.  

Studenterna tycks känna att deras åsikter inte tas tillvara, där en av anledningarna är att 

utvärderingarna av varje delkurs är utformade på exakt samma sätt vilket minskar 

trovärdigheten enligt våra intervjuade studenter. Detta tycks vara relativt enkelt att avhjälpa. 

Tanken med detta arbete är att skolverk samt lärarutbildningar ska kunna ta sig an 

studenternas åsikter för att kunna förbättra utbildningen, även om den nu tycks vara relativt 

bra. Det går alltid att utveckla och förbättra för att öka studenternas tillfredsställande av sin 

utbildning. 

Enligt våra intervjupersoners åsikter under intervjuerna så kan vi dra en generell slutsats att 

det tycks som att HSV:s senaste revideringar i rapporten från 2008 inte verkar ha åthjälpt den 

problematik de ansett funnits, eftersom våra intervjupersoner har negativa åsikter angående de 

olika delarna som revideringarna rört sig kring. Dessa åsikter pekar på att en generell 

otillfredsställelse fortfarande finns, men våra intervjupersoner har många goda idéer om hur 

dessa moment kan förändras till att bli mer tillfredsställande för studenterna. I enlighet med 

våra frågeställningar framkommer tips på hur de vill förändra utbildningen mot det bättre, för 

en förändring vill våra intervjupersoner se.  

5:6 Framtida forskning 

Det har framkommit under detta arbetes uppbyggnad att förskolelärare och gymnasielärare 

läser stora delar av ämnet utbildningsvetenskap tillsammans och vissa av våra 

intervjupersoner har reagerat på att många delar rör sig mot en specifik åldersgrupp. Vi anser 

härmed att det hade det varit intressant att undersöka om det fanns några skillnader i 

studenternas attityd till ämnet utbildningsvetenskap då det kommer till de olika 

åldersinriktningarna. Det hade varit intressant att undersöka om en viss åldersinriktning hade 

varit mer tillfreds med vissa moment i utbildningen, än de som läser en annan 
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åldersinriktning. Finns det en skillnad i deras attityder och upplevelser av ämnet 

utbildningsvetenskap? 

Vidare hade man kunnat undersöka närmare hur samarbetet fungerade och ser ut mellan 

handledare på den verksamhetsförlagda utbildningen och de ansvariga på högskolan. Detta 

hade kunnat göras genom intervjuer med handledare såväl som ansvarig personal för den 

verksamhetsförlagda utbildningen verksamma på högskolan, då indikationer på att detta inte 

tycks fungera tillfredsställande utifrån våra intervjuade studenters upplevelser. 
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Bilaga 2 

Halmstad Oktober 2011.       

 

Hej! 

 

Vi heter Martin Kristensson och Maria Löfgren-Gustafsson och vi studerar vår sista termin 

här på lärarprogrammet i Halmstad, med mål att bli gymnasielärare. Vi håller just nu på att 

skriva ett examensarbete om Lärarstudenternas attityd till utbildningsvetenskapen och vårt 

syfte med detta arbete är att få en djupare förståelse för högskolestudenternas syn på 

lärarutbildningens kurs, allmänt utbildningsområde (AUO. Detta examensarbete kommer vi 

att basera på ett antal intervjuer som vi kommer att genomföra i Halmstad, där vi hoppas att 

även Du vill medverka. 

 

Vi vore tacksamma om Du skulle vilja ge oss lite av din tid genom att medverka under en av 

dessa intervjuer. Intervjun kommer att ta ca en timme och med Din tillåtelse kommer vi att 

spela in intervjun med en mp3. Intervjun kommer enbart att spelas in via röstupptagning och 

Du kan avbryta intervjun närsomhelst. Vidare kommer allt intervjumaterial att vara 

konfidentiellt och detta material kommer enbart att användas till detta examensarbete.  

Du besvarar de frågor som uppkommer så bäst Du kan, eller vill. Allt är helt och hållet 

frivilligt. 

 

Du är välkommen att kontakta oss för eventuella frågor angående intervjun. 

 

Maria Löfgren-Gustafsson Tel hem: XXX-XX XX XX. 

Mobil: XXXX-XX XX XX 

Mail: mail@hotmail.com 

 

Våra handledare på Högskolan i Halmstad heter Jette Trolle-Schultz Jensen & Anders Urbas 

Tel arbete:XXX-XXXXXX 

 

Med vänliga hälsningar 

Martin Kristensson och Maria Löfgren-Gustafsson. 


