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‘a concern for employability aligns with a concern for academic values 
and the promotion of good learning.’ (Knight & Yorke, 2004, p 2) 
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Inledning 
 
I den föreliggande rapporten redovisas en webbaserad enkätundersökning som år 2007 riktades 
till 1142 lärare och specialpedagoger som examinerats vid Umeå universitet år 2001 och 2006. 
Enkäten genomfördes som en delstudie inom projektet Lärares anställningsbarhet, på uppdrag 
av Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet. Studiens huvudsakliga syfte var att 
undersöka de examinerade lärarnas och specialpedagogernas attityder till den genomgångna ut-
bildningen.  I detta ingick att jämföra synen på utbildningarna hos alumner som genomgått lik-
nande utbildningsinriktningar inom olika utbildningsstrukturer, med till viss del olika krav och 
målformuleringar. Studien syftade även till att undersöka alumnernas yrkesverksamhet efter ex-
amen, och i vilken mån utbildningens inriktning motsvarades av yrkesutövningen som lärare 
samt trivseln i läraryrket. I syftet ingick även att kartlägga de tidigare studenternas geografiska 
rekrytering.  Ytterligare en ambition var att i viss utsträckning göra jämförelser mellan könen.  
 
Rapporten baseras på inkomna svar från 350 alumner, vilket innebar att nära en tredjedel (31 
procent) av de tillfrågade besvarade enkäten. På grund av den begränsade svarsfrekvensen, bör 
undersökningens resultat tolkas med försiktighet. Även om alltför långtgående slutsatser inte kan 
dras, kan dock vissa tendenser urskiljas vad gäller likheter och skillnader i värderingar av utbild-
ningarna mellan olika grupper av lärare och specialpedagoger i de båda årsurvalen. 
 
I den fortsatta framställningen görs vissa jämförelser mellan 2001 och 2006 års alumner som 
tagit examen i skilda examensordningar. Då examensbeteckningarna skiljer sig åt mellan lärar-
grupper examinerade 2001 och 2006, används omskrivningar för att beteckna grupper med lik-
nande inriktningar. Omväxlande används uttrycket ”examensinriktning mot…” och andra ut-
tryck som omfattar både tidigare och nuvarande examina inom området. Exempelvis används 
som sammanfattande beteckning för de två examensgrupperna grundskollärare 1-7 (examensår 
2001) och lärare för grundskolans tidigare år (examensår 2006), grundskollärare för yngre elever. 
Med beteckningen grundskollärare för äldre elever avses grundskollärare 4-9 (examensår 
2001)samt lärare för grundskolans senare år (examensår 2006). Lärare med inriktning mot gym-
nasieskolans elever omfattar både gymnasielärare och yrkeslärare i båda årsurvalen. För att ange 
studiernas omfång används det poängsystem som gällde vid tiden för undersökningens genom-
förande, och där 20 poäng motsvarade en termins heltidsstudier. Undersökningens resultatredo-
visning görs med stöd av ett antal tabeller samt en figur, som kommenteras. I tabellerna anges 
såväl antal berörda som procentenheter, trots ett varierande underlag på mellan fyra och 90 re-
spondenter i de olika examensinriktningarna. 
 
Rapporten består i det följande av fyra delar. I den första delen presenteras som bakgrund nuva-
rande strukturer för grundläggande lärarutbildning och specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. 
Särskild vikt läggs vid den grundläggande lärarutbildningsstrukturen inom ramen för 2001 års 
lärarutbildningsreform.  I denna del refereras även till utvärderingar av de aktuella utbildningarna 
samt att fördelningen av examina i landet och vid Umeå universitet presenteras för de lärargrup-
per som berörs i denna studie. I den andra delen beskrivs enkätstudiens urval och genomföran-
de. I den tredje delen redovisas studiens empiriska resultat. Detta följs i den fjärde och avslutan-
de delen av en sammanfattande analys med diskussion av studiens resultat.  
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Bakgrund  
 
I det följande presenteras först de examina och examensinriktningar som utfärdats för under-
sökningens alumner i grundläggande lärarutbildning och specialpedagogisk påbyggnadsutbild-
ning. Särskild vikt läggs vid de krav och mål som gäller för grundläggande lärarexamen inom 
2001 års lärarutbildningsprogram samt för den nuvarande specialpedagogiska påbyggnadsutbild-
ningen, också den med examensordning från 2001. Därefter redogörs för fördelningen av utfär-
dade examina för lärare och specialpedagoger i landet läsåren 2001/2002 och 2005/2006 samt 
vid Umeå universitet år 2001 och 2006.  
 

Grundläggande lärarexamina för 2001 och 2006 års lärarstudenter med 
inriktning mot fritidshem, förskola, grundskola och gymnasieskola  
 
Före införandet av 2001 års lärarutbildningsprogram utfärdades i landet åtta grundläggande ex-
amina inom lärarutbildningens område, vilka var följande:  
 
• Barn- och ungdomspedagogisk examen, med inriktning till förskollärare, eller fritidspedagog 
• Bildlärarexamen  
• Grundskollärarexamen, med inriktning mot undervisning i årskurserna 1-7, eller 4-9 
• Gymnasielärarexamen 
• Hushållslärarexamen  
• Idrottslärarexamen  
• Musiklärarexamen 
• Slöjdlärarexamen, med inriktning mot undervisning i textilslöjd, eller trä- och metallslöjd.  

En lärarexamen i 2001 års lärarutbildningsprogram 
Höstterminen 2001 infördes ett nytt nationellt lärarutbildningsprogram (Riksdagen, 2000) med 
strukturer för både grundläggande lärarexamen och forskning.1  Inom de nationellt givna ramar-
na utformas lärarutbildningen lokalt vid olika universitet och högskolor, med variationer i ut-
formning och genomförande vid de 26 lärosäten i landet där lärarutbildning bedrivs. De krav 
som ställs för utfärdande av lärarexamen vid den enskilda högskolan, framgår i den lokala exa-
mensbeskrivningen (Umeå universitet, 2005a, bilaga 1).  
 
Grundutbildningsstrukturen i 2001 års lärarprogram omfattar de tre undervisningsområdena 
allmänt utbildningsområde (AOU), inriktning och specialisering. Det allmänna utbildningsområ-
det som omfattar 60 poäng (90 hp) riktas till alla lärarstuderande. Inriktning, som ska omfatta 
minst 40 poäng (60 hp), anger profil mot ämne eller ämnesområde. Specialisering, om minst 20 
poäng (30 hp), utgör antingen fördjupning eller breddning av tidigare studier. Verksamhetsför-

                                                   
1 Se tidigare delrapport i projektet Lärares anställningsbarhet för utförligare beskrivning av lärarutbildningens struktur: 
Inger Erixon Arreman (2008). ”Det kan vara svårt för studenter att bli anställningsbara med denna frihet att välja” –  Skol-
ledare om anställningsbarheten hos lärare examinerade i 2001 års lärarprogram vid Umeå universitet. Working papers in 
Teacher Education No. 4, Umeå universitet. 
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lagd utbildningen (VFU) omfattar minst 20 poäng, varav minst 10 poäng ska förläggas inom det 
allmänna utbildningsområdet samt uppgå till minst 10 poäng inom varje inriktning. För samtliga 
blivande lärare med olika inriktning mot elevåldersgrupper och undervisningsområden utfärdas 
en gemensam lärarexamen. I den enskildes examensbevis framgår vilken inriktning lärarexamen 
är utfärdad för (se bilaga 5 för exempel på examensbevis från Umeå universitet). Normalstudie-
tiden varierar mellan 120 och 220 poäng för de olika inriktningarna, enligt följande: 
 
• Förskola, förskoleklass och grundskolans tidiga år samt fritidshem och modersmål, 140 poäng 

(210 hp)2 
• Grundskolans senare år och gymnasieskolan, 180 – 220 poäng (270-330 hp) 
• Gymnasieskolans yrkesprogram, 120 poäng (180 hp)  
 
För lärarstudenter med 140 poängs utbildning, med inriktning mot undervisning och pedagogisk 
verksamhet i fritidshem, förskola, förskoleklass eller grundskola tidigare år har examina utfärdats 
i större skala sedan läsåret 2004/2005 (Högskoleverket, 2007). Lärarstudenter med inriktning 
mot grundskolans senare år och gymnasieskola med 180 poängs utbildning eller mer har exami-
nerats från och med höstterminen 2005.  

Utvärderingar av 2001 års lärarutbildning 
Ett antal nationella utvärderingar av 2001 års lärarutbildning har pekat på olika brister såväl i 
utbildningens innehåll som genomförande (Högskoleverket, 2005a, 2006a, 2006b, 2006c; se även 
Erixon Arreman, 2008). Kritik har bland annat riktats mot en bristande progression i det gemen-
samma allmänna utbildningsområdet, vilket bland annat relateras till ett generellt lågt antal dispu-
terade lärare som undervisar inom detta. Vidare har utbildningen för grundskollärare med inrikt-
ning mot undervisning i de tidiga åren kritiserats för brister när det gäller de examinerade lärar-
nas kunskaper i läs- och skrivinlärning och i matematikinlärning. En ytterligare svaghet, som 
delvis tillskrivits strukturen i lärarutbildningen, är otillräcklig rekrytering av lärarstudenter med 
inriktning mot matematik och naturvetenskap för både grundskolans och gymnasieskolans be-
hov. 
 
Högskoleverkets uppföljande utvärdering som genomfördes 2007 (Högskoleverket, 2008) visade 
att utbildningarna vid många lärosäten förbättrats, men generellt pekades på stora brister särskilt 
i det allmänna utbildningsområdet och i genomförande av examensarbetet. Bristerna relaterades 
framför allt till det låga antalet forskarutbildade lärare inom dessa områden. I ämnesområdena 
svenska och matematik, fann Högskoleverket flera svagheter: bristande integrering av ämnesteo-
ri och ämnesdidaktik samt svårigheter att ge utrymme för ämnesdidaktiken, särskilt matematik-
didaktik, där även kursinnehållet befanns vara alltför svagt vid vissa lärosäten. Särskilda svaghe-
ter vid tio lärosäten innebär att examensrätten ifrågasätts för högskolorna och universiteten i 
Borås, Gävle, Malmö, Skövde, Södertörn, Karlstad, Linköping, Luleå samt för Högskolan Väst 
och Mittuniversitetet.  
 
Lärarutbildningen vid Umeå universitet kritiserades vidare av Högskoleverket (2008) för oklar 
progression i det allmänna utbildningsområdet, bristande transparens i genomförande och be-
                                                   
2 För studenter med inriktning mot undervisning och pedagogisk verksamhet i förskola och fritidshem, har utbildningarna i 2001 
års lärarutbildningsprogram förstärkts och omfattar 140 poäng, från att i förutvarande strukturer ha omfattat 120 poäng. 
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dömning av examensarbetet samt oklarheter i bedömningen av studenterna under praktikförlagd 
utbildning. Därtill pekades på svagheter i matematik och matematikdidaktik för lärarstudenter 
med inriktning mot förskolan och grundskolans tidigare år. Omfattningen av matematikdidaktik 
för grundskolans senare år och gymnasieskolans ansågs också bristfällig, trots universitetets prio-
ritering av området som ett starkt forskningsområde. Ämnesområdet svenska kritiserades för att 
inte vara tillräckligt väl sammanhållet, samtidigt som kursinnehållet och de ämnesdidaktiska in-
slagen i ämnesområdet bedömdes vara relevanta. Högskoleverket påpekade också att andelen 
disputerade lärare som medverkade i lärarutbildning vid Umeå universitet 2007 var lägre än 
2004.  
 
Utbildningarnas bristande likvärdighet i landet, med olika krav vid olika lärosätena för lärarexa-
men med samma inriktning, har också påtalats av lärarfackliga och studentfackliga organisatio-
ner. I rapporten Alla har rätt till utbildade lärare av Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet 
(2006) efterlyser man en tydligare styrning av den nuvarande lärarutbildningens inriktningar, dels 
för att skapa större likvärdighet i utbildningen, dels för att tillgodose behoven av lärare i svenska, 
språk, matematik och naturvetenskapliga ämnen i grundskolans skolår sju till nio. Lärarbristen i 
dessa ämnen ses här orsakade av en alltför stor flexibilitet och valfrihet i 2001 års lärarutbildning. 
Mångfalden av utfärdade examina har också uppmärksammats som särskilt negativ av Lärarnas 
riksförbund (2007a; 2007b) och Lärarnas Riksförbunds studerandeförening (2007), vilka båda 
anser att den stora variationen av examensbevis försvårar anställningsbarheten för stora lärar-
grupper i grundskola och gymnasieskola.  
 
Effekter av den nya lärarutbildningen vid Umeå universitet har presenterats i två tidigare studier 
(Johansson, 2006; Erixon Arreman, 2008). Studenters och skolledares erfarenheter av lärarpro-
grammet, vad gäller inriktningar mot förskola, fritidshem och tidigare år, presenteras av Chatrine 
Johansson (2006) i en studie som genomfördes år 2005. Underlaget inhämtades genom intervju-
er med nyblivna lärare och rektorer i förskola, fritidshem och grundskolans tidigare år samt ge-
nom en enkät med studenter som avslutade sin utbildning vårterminen 2005, dvs. det första år 
då lärarstudenter i den nya lärarutbildningen examinerades i större skala. Av studien framkom 
bland annat att de kunskapsområden som studenterna såg som de viktigaste delarna i utbild-
ningen var kursinnehållet i ämnesområden, dvs. inriktnings- och specialiseringskurserna. Lärar-
studenterna ansåg sig också behöva fördjupning i läs- och skriv- och matematikinlärning. Vidare 
framkom att skolledarna i undersökningen uppskattade de nya lärarnas kreativitet och samar-
betsförmåga, men att de efterlyste bättre undervisningskunskaper och ämneskompetens i svens-
ka och matematik samt djupare kompetens i skriftlig dokumentation. Därutöver pekade rekto-
rerna på brister hos de nya lärarna när det gällde ledarskap.  
 
I min föregående delrapport 2 inom projektet Lärares anställningsbarhet, baserad på intervjuer 
med 13 skolledare med ansvar för verksamheterna fritidshem, förskola, förskoleklass, grundsko-
la och gymnasieskola i Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun, framkom som ett positivt 
resultat att skolledarna, i likhet med de som intervjuade av Chatrine Johansson, generellt ansåg 
att de nya lärarna hade goda övergripande kunskaper och kompetens om skolan som sådan 
(Erixon Arreman, 2008). Därtill framkom att skolledare med ansvar för olika verksamhetsområ-
den ställde olika krav på utbildningen. Skolledare med ansvar för verksamheter för yngre barn i 
förskola ansåg att en positiv effekt av den nya lärarutbildningen var att lärarna med denna in-
riktning fått möjligheter att bredda och fördjupa sin utbildning mot undervisning i förskoleklass 
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och grundskolans tidigare år. Skolledare med ansvar för grundskolans tidigare år pekade dock på 
bristande kompetens hos de nya lärarna i läs- och skrivinlärning, matematikinlärning samt i eng-
elska, även detta i likhet med Johanssons resultat. Andra kritiska synpunkter från skolledarna var 
att den stora valfriheten i utbildningen hade inneburit att många nya lärare valt inriktningar som 
inte motsvarade skolans behov. Särskilt efterlystes lärare med utbildning i matematik, naturve-
tenskap, engelska samt i de vanliga skolspråken (franska, spanska, tyska). Annat som efterlystes 
av skolledare i hela grundskolan var bättre kunskaper i specialpedagogik och om grupprocesser, 
utvecklingssamtal och konflikthantering. Djupare kunskaper hos de examinerade lärarna i att 
möta flyktingbarn och elever med annan etnisk bakgrund, var också något som efterfrågades av 
skolledare med ansvar för grundskolans elevåldersgrupper. 
 

Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning 
 
Sedan 1990-talet finns två lärargrupper med specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, speciallä-
rare och specialpedagoger.3 Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, som infördes år 1990, då 
tidigare speciallärarutbildning (se Bladini, 1990) lades ned, bygger på grundläggande lärarexamen 
för olika lärargrupper, förskollärare och fritidspedagoger. År 2001 infördes en ny examensord-
ning för specialpedagoger (SFS 2001:23) med vidgade krav både på yrkesrollen och i akademiskt 
avseende (se även bilagorna 2 och 3). De ökade akademiska kraven uttrycks framför allt genom 
införandet av ett examensarbete på 10 poäng, vilket ersatte den tidigare och mindre omfattande 
uppsatsen. Hösten 2000 gavs specialpedagogutbildning med olika inriktningar vid de fem uni-
versiteten och högskolorna i Göteborg, Malmö/Lund, Stockholm, Örebro och Umeå. År 2005 
hade utbildningen tillkommit vid tre lärosäten i Kristianstad, Linköping och Växjö (Högskole-
verket, 2006d).  
 
I en större utvärdering av specialpedagogprogrammet som genomfördes år 2005 av Högskole-
verket (Högskoleverket, 2006), påpekas inledningsvis att specialpedagogik är ett brett område, 
som är svårt att definiera. Detta, menar man, innebär att det specialpedagogiska uppdraget både 
kan tolkas på olika sätt och fyllas med olika innehåll. Högskoleverket anser dock att huvudmålet 
i den gällande specialpedagogiska utbildningen är att utbilda specialpedagoger för ”det konkreta 
arbetet med elever i behov av stöd” (Högskoleverket, 2006 s 19). Mot samtliga högskolor riktar Hög-
skoleverket kritik för att ha tolkat examensordningen som en ny yrkesroll för specialpedagogen, 
med negativa konsekvenser för elever med särskilda behov: ”det konkreta arbetet med elever i behov 
av särskilt stöd är ett underordnat mål” (Högskoleverket, 2006 s 5).  Högskoleverket menar vidare att 
tolkningarna i genomförandet av specialpedagogisk utbildning inneburit att arbetet med att stöd-
ja elever i behov av särskilt stöd i hög utsträckning överlåtits till lärarna i skolan.  Att olika tolk-
ningar av specialpedagogens nya yrkesroll kan leda till att elever som är behov av särskilt stöd 
inte får det av de utbildade specialpedagogerna, lyfts också fram i ett examensarbete på C-nivå 
(Andersson & Ivarsson, 2007). Högskoleverket anser även att oklarheter i utbildningen inneburit 
att specialpedagogernas uppdrag kommit att framstå som oklart för många skolledare.  
 

                                                   
3 Här kan påpekas att yrkesgruppen specialpedagoger saknas i den nationella standarden för svensk yrkesklassificering (SSYK), 
till skillnad från yrkesgruppen speciallärare (se Mattsson & Strömgren, 2008). 
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Införandet av en mer generell och bredare specialpedagogutbildning ses även som problematisk 
i en avhandling av Lars-Åke Domfors (2000). Det minskade specialiseringsinnehållet, som i tidi-
gare speciallärarutbildning riktades till blivande hörsel- och talpedagoger, innebär, enligt Dom-
fors, att den nya utbildningen är ytterst bristfällig när det gäller kunskaper om döva och hörsel-
skadade. En negativ effekt av detta, menar Domfors, är att den nya gruppen specialpedagoger 
har kommit att sakna kunskaper om hur undervisning på bästa sätt kan bedrivas för barn och 
elever med dövhet eller hörselskada. 
 

Utfärdade examina för lärare och specialpedagoger 
I det följande presenteras uppgifter över antalet utfärdade examina år 2001 och 2006 för de lära-
re och specialpedagoger som berörs i denna studie. Uppgifter om fördelningen av utfärdade 
examina i landet är hämtade från Högskoleverket (2007). Den lokala statistiken är hämtad från 
universitetens databas Ladok (Umeå universitet, 2007a, 2007b).  

Examina i landet läsåret 2001/2002  
Läsåret 2001/2002 utfärdades, som tidigare nämnts, åtta grundläggande examina för lärare, för-
skollärare och fritidspedagoger samt en specialpedagogisk påbyggnadsexamen. Totalt utfärdades 
för dessa grupper 7028 examina, varav 6456 grundläggande examina och 572 specialpedagogisk 
påbyggnadsexamen. Fördelningen av grundläggande examina framgår nedan i tabell 1, baserat på 
Högskoleverkets statistik och beteckningar (Högskoleverket, 2007). 
 
Tabell 1. Fördelning av grundläggande lärarexamen i landet läsåret 2001/2002. 
Examensinriktning Antal Andel  Varav kvinnor 
Grundskola tidigare år  1538 0,24 0,88 
Grundskola senare år 1425 0,22 0,74 
Gymnasielärare 1373 0,21 0,65 
Förskola/förskoleklass 1211 0,19 0,95 
Fritidshem 600 0,09 0,76 
Grundskola sen år & gymnasielärare 244 0,04 0,52 
Grundskola tidigare & senare år 58 0,01 0,55 
Förskola/fritidshem/grskl tid år 7 0 0,86 
Totalt 6456 1 0,80 

 
Som framgår av tabellen återfanns omkring en femtedel eller fler av de examinerade studenterna 
i de fyra examensinriktningarna grundskolans tidigare år (24 procent), grundskolans senare år (22 
procent), gymnasielärare (21 procent) och lärare med inriktning mot förskola och förskoleklass 
(19 procent). För betydligt färre utfärdades examen mot fritidshem (nio procent). För ett fåtal 
utfärdades ”dubbelexamina” med inriktning mot grundskolans senare år och gymnasieskolan 
(fyra procent) samt grundskolans tidigare och senare år (mindre än en procent). Ett fåtal ”trip-
pelexamina” utfärdades för sju individer med inriktning förskola, fritidshem och grundskolans 
tidigare år. För yrkeslärare utfärdades inga examina i landet läsåret 2001/2002. 
 
Andelen kvinnor (80 procent) i examensårsgruppen dominerade i samtliga examensinriktningar. 
Högst andel kvinnor (95 procent) hade inriktning mot yngre barn i förskola/förskoleklass.  Pro-
centuellt flest män hade dubbelexamen med inriktning mot äldre elever i grundskolans tidigare 
och senare år (45 procent) och grundskolans senare år och gymnasieskola (48 procent). Av spe-
cialpedagogerna, som har påbyggnadsexamen och därför inte redovisas i tabellen ovan, var 95 
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procent kvinnor. Könsfördelningen bland de examinerade lärarna och specialpedagogerna var 
sålunda betydligt snedare än inom högskolan i övrigt, där kvinnor utgjorde 62 procent av de 
examinerade samma läsår (Högskoleverket, 2005b, tab. 5).  

Examina i landet läsåret 2005/2006  
Läsåret 2005/2006 utfärdades sammanlagt 9277 examina för lärare i grundskola, gymnasieskola, 
förskola och fritidshem samt för specialpedagoger. Av dessa var 8610 grundläggande lärarexa-
men och 667 påbyggnadsexamen till specialpedagog. I jämförelse med läsåret 2001/2002 hade 
antalet examina inom hela området sålunda ökat med nära en tredjedel. Antalet examensinrikt-
ningar för grundläggande lärarexamen som läsåret 2001/2002 var åtta till antalet, hade läsåret 
2005/2006 utökats till 13, efter genomslaget av 2001 års ”nya” lärarutbildning. Fördelningen av 
examina i olika inriktningar, framgår nedan i tabell 2.   
 
Tabell 2. Fördelning av grundläggande lärarexamen i landet läsåret 2005/2006. 
Examensinriktning  Antal examinerade Andel  Varav kvinnor 
Förskola/fritidshem/grskl tid år 2834 0,329 0,93 
Grskl senare år 1435 0,167 0,72 
Gymnasieskolan 1324 0,154 0,63 
Grskl tidigare år 1263 0,147 0,88 
Grskl sen år/gymnasieskolan 852 0,099 0,63 
Förskola/fö-klass/grskl tid år 415 0,048 0,94 
Förskola/förskoleklass 356 0,041 0,96 
Fritidshem 74 0,009 0,68 
Fritidshem/gskl tid år 18 0,002 0,83 
Grskl tidigare & senare år 18 0,002 0,94 
Förskola/förskoleklass/fritidshem 12 0,001 1, 00 
Övriga kombinationer 9 0,001 0,11 
Totalt 8610 1,000 0,82  
 
Som kan utläsas av tabell 2, utfärdades en tredjedel (33 procent) av landets lärarexamina inom 
det ”nya” 2001 års lärarprogram med trefaldig inriktning mot yngre elevåldersgrupper i förskola, 
fritidshem och grundskolans tidigare år.  Ytterligare examina mot de yngre elevåldersgrupperna 
utfärdades i andra kombinationer, varav omkring fem procent utfärdades med inriktning mot 
förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år, fyra procent med inriktning förskola och 
förskoleklass och en procent med inriktning mot fritidshemmet. Därtill tillkom ett mindre antal 
(18) examina (0,2 procent) med inriktning mot fritidshem och grundskolans tidigare år samt mot 
förskola, förskoleklass och fritidshem (12 examina; 0,1 procent). Sammanlagt utfärdades för 
dessa elevåldersgrupper därmed 3617 examina, vilka motsvarade 42 procent av samtliga exami-
na.   
 
De tre näst största utbildningsinriktningarna, med omkring 15 procent av antalet utfärdade exa-
mina per inriktning, var inriktningar mot grundskolans tidigare år, gymnasieskolan och grund-
skolans senare år. ”Dubbelexamen” med inriktning för äldre elever i grundskolans senare år och 
gymnasieskolan utfärdades för nära en tiondel (nio procent). ”Dubbelexamen” för grundskolans 
tidigare och senare år (18 examina) utfärdades däremot endast för ett fåtal (2 procent).   
 
Av tabellen framgår vidare att endast 74 examina utfärdades med inriktning mot fritidshem, me-
dan många examina med inriktning mot fritidshem utfärdades i kombination med andra exa-
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mensinriktningar. Sammanlagt utfärdades 2938 examina med inriktning mot fritidshemmet, vilka 
därmed utgjorde drygt en tredjedel (34 procent) av samtliga examina.  
 
Könsfördelningen bland de examinerade var, som framgår av tabellen, mycket sned. Andelen 
kvinnor uppgick till 82 procent, vilket innebar en ökning i jämförelse med läsåret 2001/2002 då 
80 procent var kvinnor. Högst andel kvinnor hade examensinriktningar mot yngre barn och ele-
ver, medan flertalet män hade inriktningar mot äldre elever i grundskola och gymnasieskola. 
Även bland specialpedagogerna dominerade kvinnorna (95 procent), som därmed utgjorde lika 
stor andel som läsåret 2001/2002.  

Examina vid Umeå universitet år 2001  
År 2001 utfärdades vid Umeå universitet sammanlagt 569 lärarexamina, varav 495 i sex lärarpro-
gram och 74 i specialpedagogprogrammet (Umeå universitet, 2007a). Fördelningen av examina i 
grundläggande lärarutbildning framgår nedan i tabell 3.  
 
Tabell 3. Fördelning av grundläggande lärarexamen vid Umeå universitet år 2001. 
Lärarexamen år 2001 Antal examina Andel examina  Varav kvinnor  
Grundskollärarexamen 4-9 152 0,31 0,72 
Gymnasielärarexamen 126 0,25 0,64 
Grundskollärarexamen 1-7 90 0,18 0,78 
Barn- och ungdomspedagogisk examen till förskollärare 73 0,15 0,89 
Barn- och ungdomspedagogisk examen till fritidspedagog 22 0,04 0,73 
Bildlärarexamen 22 0,04 0,68 
Slöjdlärarexamen/textil 10 0,02 1,00 
Totalt 495 1,00 0,77 

 
Av tabell 3 framgår att nära en tredjedel av examina utfärdades för grundskollärare 4-9 (31 pro-
cent). En fjärdedel av examina utfärdades för gymnasielärare, något mindre än en femtedel (18 
procent) för grundskollärare 1-7, och 15 procent utfärdades för förskollärare. Därtill utfärdades 
ett mindre antal examina för fritidspedagoger (fyra procent) samt för slöjdlärare med textil in-
riktning (två procent). Kvinnor, som totalt utgjorde 77 procent av de examinerade, dominerade i 
samtliga inriktningar.  Högsta andelarna män, omkring en tredjedel, återfanns bland gymnasielä-
rare (36 procent) och bildlärare (32 procent). Högre andelar män, drygt en fjärdedel, fanns även 
bland grundskollärare 4-9 (28 procent) och fritidspedagoger (27 procent). Bland grundskollärare 
1-7 uppgick männens andel till drygt en femtedel (22 procent). Av specialpedagogerna, vilka inte 
ingår i tabellen ovan, var 73 av 74 examinerade (99 procent) kvinnor.  

Examina vid Umeå universitet år 2006  
År 2006, det andra året då de ”nya” 2001 års lärare examinerades i större skala (och då lärarexa-
men ännu utfärdades i den äldre studieordningen), utfärdades vid Umeå universitet 458 lärarex-
amina i tolv inriktningar för 448 individer4 i den nya lärarutbildningen.5 Därtill utfärdades 125 
examina i specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Fördelningen av grundläggande examina 
framgår i tabell 4 nedan.  

                                                   
4 För tio alumner med specialisering i ma/no har två examina utfärdats, varmed antalet individer som erhållit examen upp-
går till 448. 
5 Därutöver utfärdades 112 examina för grundskollärare 4-9, grundskollärare 1-7, gymnasielärare, bildlärare, slöjdlärare i textil, 
förskollärare och fritidspedagoger, vilka inte ingår i 2006 års urval. 
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Tabell 4. Utfärdade examina år 2006 i grundläggande lärarutbildning, Umeå universitet. 
 Lärarexamen 2006 med inriktning mot… Antal examina Andel   Varav kvinnor  
Grundskola tidigare år  155 0,34 0,86 
Gymnasieskola  113 0,25 0,66 
Grundskola senare år  70 0,15 0,59 
Förskola/förskoleklass  41 0,09 0,93 
Yrkesämne i gymnasieskolan  21 0,05 0,38 
Förskola, förskoleklass, grundskola tidigare år  20 0,04 1,00 
Grundskola tidigare år, specialisering i ma/no 15 0,03 0,53 
Förskola, förskoleklass, grundskola tidigare år, specialisering i ma/no 7 0,02 0,71 
Förskola, förskoleklass, specialisering i ma/no 3 0,01 1,00 
Grundskola tidigare år, fritidshem, specialisering i ma/no 3 0,01 1,00 
Grundskola tidigare år, fritidshem 4 0,01 0,25 
Fritidshem  6 0,01 1,00 
Total 458 1,00 0,79 

 
Som framgår av tabellen utfärdades drygt en tredjedel av grundläggande lärarexamen (34 pro-
cent) år 2006 med inriktning mot grundskolans tidigare år. I denna examensinriktning tillkom 
ytterligare 15 alumner med specialisering i matematik och naturvetenskapliga ämnen.  En fjärde-
del av examina utfärdades för lärare med inriktning mot gymnasieskolan och 15 procent för lära-
re med inriktning mot grundskolans senare år.  Examina med inriktning mot förskola och för-
skoleklass utfärdades dels för nära en tiondel (nio procent), dels för ytterligare tre individer med 
specialisering i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Ytterligare 27 individer med inriktning 
förskola och förskoleklass hade en breddad examen som även omfattade grundskolans tidigare 
år, varav sju med specialisering i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Sammanlagt utfärda-
des 71 examina med huvudsaklig inriktning mot området förskola och förskoleklass, som där-
med utgjorde drygt 15 procent av samtliga examina. För 21 alumner (fem procent) utfärdades 
lärarexamen med inriktning mot yrkesämne i gymnasieskolan. Lägst antal examina (sex) utfärda-
des med inriktning mot arbete i fritidshem, vilka därmed motsvarade en procent av samtliga 
examina i 2001 års grundläggande lärarutbildning. 
 
Den generellt sneda könsfördelningen, 79 procent kvinnor, var som också framgår, speciellt 
påtaglig bland alumner med inriktning mot yngre barn och elever i fritidshem, försko-
la/förskoleklass och grundskolans tidigare år. I grundskollärargruppen tidigare år med specialise-
ring i matematik och naturorienterande ämnen (15 individer) var könsfördelningen däremot rela-
tivt jämn, med en viss övervikt av kvinnliga examinerade (53 procent kvinnor, 47 procent män).  
Andelen män var störst bland yrkeslärarna (62 procent). Av specialpedagogerna, som inte ingår i 
tabellen, var 94 procent kvinnor. 
 
 
 



 18

Enkätstudie med 2001 och 2006 års examinerade lärare från 
Umeå universitet  
 
För denna studies syfte genomfördes en webbaserad enkät som riktades till alumner med grund-
läggande lärarexamen eller specialpedagogexamen från Umeå universitet år 2001 och 2006. Prin-
ciperna för studiens urval, genomförande, frågeområden och analys beskrivs i det följande. 
 

Urval och genomförande 
Enkätundersökningen riktades till lärare och specialpedagoger som erhållit grundläggande lärar-
examen eller specialpedagogisk påbyggnadsexamen vid Umeå universitet år 2001 eller år 2006. 
För 2001 års lärare, fördelade i åtta examensgrupper, har examina utfärdats enligt tidigare gällan-
de examensordning för de olika lärargrupperna. För 2006 års alumner med grundläggande exa-
men har en lärarexamen med olika inriktningar utfärdats i enlighet med 2001 års nya lärarutbild-
ningsprogram.  
 
Urvalen av 2001 och 2006 års alumner gjordes utifrån tre syften.  Ett syfte var att kunna göra 
vissa jämförelser mellan alumner ur de båda examensurvalen som under 2000-talet, dvs. relativt 
nyligen, genomgått liknande utbildningar men inom olika strukturer. Ett andra syfte var att jäm-
föra uppfattningarna om lärarutbildningens effekter hos 2006 års alumner med olika inriktning-
ar, med till stora delar gemensamt utbildningsinnehåll för samtliga.  Ett tredje syfte var att kunna 
göra vissa jämförelser mellan enkätdata och de data om examinerade lärare från Umeå universi-
tet (årsurvalen 1990, 1995, 2000, 2001) som inhämtats från databasen ASTRID samt intervjuer 
med skolledare, vilka tidigare redovisats i olika sammanhang (Mattsson & Strömgren, 2008; 
Erixon Arreman, 2008; Erixon Arreman & Strömgren, 2008). 
  
I 2001 års urval ingick 569 alumner, varav 495 med grundläggande lärarexamen och 74 med på-
byggnadsexamen till specialpedagog (se tabell 3).6 2006 års urval omfattade 573 alumner, av vilka 
448 hade grundläggande lärarexamen inom 2001 års ”nya” lärarutbildningsprogram (se tabell 4)7 
och 125 specialpedagogisk påbyggnadsexamen. Enkätstudien riktades därmed till totalt 1142 
individer i de båda årsurvalen. Grundläggande examina för de berörda hade år 2001 utfärdats i 
sju inriktningar och år 2006 i tolv inriktningar för undervisning och pedagogisk verksamhet i 
fritidshem, förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning (se tabellerna 
3 och 4). Sammanlagt hade grundläggande examina därmed utfärdats i 19 inriktningar. Special-
pedagogisk påbyggnadsexamen (med en inriktning) hade utfärdats för alumner med varierande 
grundutbildning, varav flertalet med grundläggande examen som förskollärare eller grundskollä-
rare för yngre elevåldersgrupper (se Umeå universitet, 2005b; se även tabell 6). 
För att identifiera alumner i de båda examensårsgrupperna hämtades uppgifter om utfärdade 
examina år 2001 och 2006 från de svenska högskolornas och universitetens databas LADOK 
(Umeå universitet 2007a, 2007b). För att nå målgrupperna hämtades postadresser från Statistiska 

                                                   
6 Yrkeslärare ingår inte i 2001 års urval eftersom inga examina utfärdades för denna grupp läsåret 2001/2002 
(se Högskoleverket, 2007, tab. 5). 
7 År 2006 utfärdades 458 examina i grundläggande lärarutbildning för 448 individer.   
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centralbyrån och från universitetets databas LADOK.8  I ett postat kontaktbrev som skickades i 
maj månad år 2007, ombads alumnerna att på angiven www-adress besvara enkäten före den 20 
juni samma år (bilaga 4). Utöver information om studiens syfte, genomförande och rapportering 
angavs i kontaktbrevet att medverkan i enkätundersökningen var frivillig och skedde anonymt. 
En påminnelse om önskat enkätsvar senast den 1 september 2007, skickades per post den 13 
augusti 2007 till samtliga alumner i de båda urvalsgrupperna. Från nio adressater returnerades 
kontaktbreven. Alumnerna söktes både på nätets adresstjänster och via telefon, men kunde inte 
hittas.  
 
Webbenkäten, som genomfördes med hjälp av programvaran SURVEY, publicerades på nätet 
den 28 maj 2007 som en ”öppen enkät”, i enlighet med programvarans utformning.9 Detta in-
nebar att inget användarnamn eller lösenord krävdes för att besvara enkäten. I slutet av juni må-
nad hade 132 svar inkommit. Efter påminnelse hade 358 svar inkommit vid enkätens stängning 
den 3 september år 2007. 
 

Enkätens frågeområden  
Den webbaserade enkäten bestod av 39 frågor (bilaga 6). I enkätens inledning ställdes bak-
grundsfrågor, vilket omfattade ålder, kön, examensår, geografisk härkomst samt utbildningens 
inriktning mot elevåldersgrupp/pedagogisk verksamhet. Därtill ställdes frågor om sysselsättning 
efter examen, huruvida man arbetade som lärare eller ej, verksamhetsområde som lärare, arbete i 
annan yrkesverksamhet samt trivseln i läraryrket. I 26 attitydfrågor (enkätfrågorna 8, 13-37) om-
bads enkätdeltagarna värdera i vilken grad man nått olika kunskapsmål i den genomgångna ut-
bildningen och hur man bedömde att den svarade mot den huvudsakliga yrkesverksamheten 
som utbildningen var inriktad mot. I enkätens avslutande del ställdes frågor om man undervisa-
de i ett ämne eller ämnesområde där man saknade högskoleutbildning. Enkätdeltagarna ombads 
slutligen ange vilka kunskapsområden man ansåg borde förstärkas i lärarutbildningen.   
 
Attitydfrågorna formulerades med utgångspunkt dels från de nationella examensordningarna 
som gällt för 2001 respektive 2006 års examinerade lärare, dels från lokala examensmål för 2001 
års lärarutbildning vid Umeå universitet. Hälften av attitydfrågorna rörde den uppskattade mål-
uppfyllelsen av övergripande examensmål som gällt för de examinerade, och riktades därför till 
samtliga alumner. Övriga attitydfrågor riktades till särskilt berörda lärargrupper. Exempelvis rik-
tades frågor om kunskaper i läs- och skrivinlärning och matematikinlärning till lärare med inrikt-
ning mot yngre barn och elever, medan frågor om kunskaper i betygssättning ställdes till lärare 
med examensinriktning mot grundskolans senare år och gymnasieskolan. Frågor som rörde 2001 
års lärarutbildningsprogram riktades enbart till 2006 års alumner med grundläggande examen 
inom den nya utbildningen. Specifika frågor riktades även till specialpedagoger. Svar på attityd-
frågorna lämnades på en sexgradig skala (1-6) där den lägsta graden av måluppfyllelse motsvara-
des av siffran 1 och den högsta av siffran 6. 
 

                                                   
8 Postadresser till 2001 års alumner hämtades från Statistiska Centralbyrån via Umeå universitets förvaltningsenhet Studentcent-
rum, Examina. Postadresser till 2006 års alumner hämtades från universitetets databas LADOK. 
9 Enkätverktyget SURVEY (v 1.8) tillhandahölls av Institutionen Interaktiva medier och lärande, Umeå universitet. 
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Analys av enkäten 
För att möjliggöra analys av enkätsvaren överfördes samtliga data till programmet Excel. En  
närmare granskning av enkätdata tydde på att åtta alumner besvarat enkäten två gånger. Efter 
radering av de dubblerade enkätsvaren återstod svar från 350 respondenter. I arbetet med att 
ordna och analysera enkätens data har verktyget pivottabellering i Excel använts. För att i pre-
sentationen av studiens resultat tydliggöra alumnernas värderingar i attitydfrågorna har svaren på 
den sexgradiga skalan huvudsakligen sammanförts till graderna 1-2, 3-4 respektive 5-6. Resulta-
ten åskådliggörs i framställningen med hjälp av 38 tabeller samt en figur. 
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Resultatredovisning 
 
Studien riktades, som tidigare nämnts, till två examensårsgrupper lärare och specialpedagoger 
med examen från Umeå universitet år 2001 respektive år 2006.  Studien berörde 1142 alumner, 
av vilka 569 var examinerade år 2001 och 573 år 2006. Webbenkäten besvarades av 350 alumner. 
Svarsfrekvensen för hela urvalet uppgick till 31 procent. I 2001 års urval besvarades enkäten av 
159 alumner (28 procent) och i 2006 års urval av 191 alumner (33 procent). På detta sätt blev 
svarsfördelningen i de båda årsurvalen relativt jämt balanserad mellan 45 procent examinerade år 
2001 och 55 procent år 2006. Av respondenterna var 82 procent kvinnor och 18 procent män, 
vilket i stort motsvarar könsfördelningen dessa år bland de examinerade lärarna, såväl i landet 
som helhet (se tabellerna 1 och 2), som vid Umeå universitet (se tabellerna 3 och 4). 
 
Enkätens resultat presenteras i två avsnitt. I det första avsnittet, Beskrivning av enkätens respondenter, 
redogörs för alumnernas elev- och åldersinriktning samt examensinriktning i ämnesområden.  
Här ingår även uppgifter om respondenternas åldersfördelning, kön samt geografisk rekrytering. 
Därutöver redogörs för respondenternas situation på arbetsmarknaden, synen på överensstäm-
melse mellan utbildning och yrkesverksamheten som lärare samt respondenternas värdering av 
trivseln i läraryrket.  I det andra avsnittet, Värdering av utbildningen, som utgår från enkätens atti-
tydfrågor, redogörs för respondenternas bedömning av studiernas måluppfyllelse.10  Resultaten i 
detta avsnitt presenteras under följande fem underteman: 1) Allmän lärarkunskap, 2) Ämnesdi-
daktiska kunskaper och färdigheter, 3) Utbildningen som helhet, 4) Undervisning i ämnesområ-
den där man saknar akademisk utbildning, 5) Områden som bör förstärkas i lärarutbildningen. 
Undersökningens resultat sammanfattas därefter i rapportens avslutande del där enkätens ge-
nomförande och bortfall också diskuteras. 
 

Beskrivning av enkätens respondenter  
I detta avsnitt beskrivs respondenterna med avseende på elev- och åldersinriktning, åldersför-
delning och kön. Därtill redogörs för de förutvarande studenternas examensinriktning i ämnen 
och ämnesområden, geografisk rekrytering, sysselsättning efter examen samt trivseln i läraryrket. 

Elev- och åldersinriktning, åldersfördelning och kön 
Respondenterna har i tabell 5 nedan sammanställts i sex huvudsakliga grupper med utgångs-
punkt från elev- och åldersinriktning. Respondenter med specialpedagogisk påbyggnadsexamen, 
vilka har olika elevåldersinriktning i grundläggande lärarexamen, har i tabellen sammanförts till 
en grupp. 
 
 
 
 
 
 

                                                   
10 Enkätfrågor om lagarbete, samarbete och förmågan att reflektera över sina kunskaper (14, 20, 21) samt frågor riktade till 
specialpedagoger (35, 36, 37) som utesluts i denna redovisning, redovisas i annat sammanhang. 
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Tabell 5. Fördelning av enkätens 350 respondenter i sex lärargrupper.* 
Lärargruppernas inriktning, elevgrupp/åldersgrupp Antal respondenter Andel av samtliga respondenter  
Gymnasieskolans elever 90 0,26 
Grundskolans yngre elever 88 0,25 
Grundskolans äldre elever 78 0,22 
Specialpedagogisk inriktning (samtliga elevåldersgrupper) 50 0,14 
Förskola/förskoleklass/fritidshem/grundskola tid. år 40 0,11 
Fritidshem  4 0,01 
Totalt 350 1,00 
 
* Respondenter med examen till gymnasielärare eller yrkeslärare är sammanförda till examensgruppen lärare för gymnasieskolans 
elever. Grundskollärare 1-7 och grundskollärare tidigare år är sammanförda till examensgruppen lärare för grundskolans yngre elever. 
Grundskollärare 4-9 och grundskollärare senare år är sammanförda till examensgruppen lärare för grundskolans äldre elever. Re-
spondenter med huvudinriktning mot förskola och/eller med examenskombination med inriktning mot förskoleklass, fritids-
hem, eller grundskola tidigare år, har sammanförts till examensgruppen förskola/förskoleklass/fritidshem/grundskola yngre elever.   
 
Som framgår av tabell 5 hade drygt en fjärdedel (26 procent) grundläggande examen med inrikt-
ning mot elever i gymnasieskolan (gymnasielärare, yrkeslärare). En fjärdedel (25 procent) hade 
grundläggande examen med inriktning mot grundskolans yngre elevgrupper (grundskollärare 1-
7, grundskollärare tidigare år). Drygt en femtedel (22 procent) hade grundläggande examen för 
grundskolans äldre elevåldersgrupper (grundskollärare 4-9, grundskollärare senare år). För 14 
procent hade specialpedagogisk påbyggnadsexamen utfärdats.  Grundläggande examen för yngre 
barn och elever i förskola och förskoleklass och/eller fritidshem hade utfärdats för 11 procent.  
Ett fåtal respondenter (fyra), för vilka grundläggande examen mot enbart fritidshem utfärdats, 
utgjorde en procent av de svarande. I tabell 6 nedan framgår den huvudsakliga examensinrikt-
ningen som uppgavs av alumnerna i båda årsurvalen (enkätfrågorna 6 och 7), med fördelning av 
kvinnor och män.  
 
Tabell 6. Examensinriktning per examensår samt kön. 350 respondenter. 
Examensinriktning Totalt Varav år 2001 Varav år 2006 

Kv M Antal  Kv M Antal  
Fritidshem 4 1 1 2 2  0 2 
Förskola 23 12 3 15 8  0 8 
Förskola/fritids 1 1  0 1  0  0  0 
Förskola/föklass 16 7 1 8 8  0 8 
Grskl 1-7 35 18 6 24 8 3 11 
Grskl 4-9 60 40 11 51 7 2 9 
Grskl sen 18 2 1 3 13 2 15 
Grskl tid 53 1  0 1 49 3 52 
Gymnasieskola 90 27 10 37 34 19 53 
Specped fö/fritids 14 2  0 2 12  0 12 
Specped grskl 1-6 24 12  0 12 12  0 12 
Specped grskl 7-9 8 3  0 3 5   5 
Specped gymn 4  0  0  0 4  0 4 
Totalt 350 126 33 159 162 29 191 
 
Som tabell 6 utvisar var respondenterna fördelade i 13 huvudsakliga examensinriktningar, varav 
nio angav grundläggande examensinriktning och fyra specialpedagogisk påbyggnadsexamen, 
med utgångspunkt från den grundläggande examensinriktning (förskola/fritidshem,  grundskola 
skolår 1-6, grundskola skolår 7-9, gymnasieskola) som angavs av respondenterna).11 
 

                                                   
11 I examensbevis för specialpedagogisk påbyggnadsexamen skall individens grundläggande lärarexamen framgå.    
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Av tabellen kan sålunda utläsas att av undersökningens 50 specialpedagoger, hade 24 grundläg-
gande lärarexamen med inriktning mot yngre elever i skolåren 1-6, 14 mot förskola eller fritids-
hem, 12 mot äldre elever i grundskolans år 7-9 och fyra mot gymnasieskolans elever. Emellertid 
framgår även av tabellen att flera respondenter lämnat felaktiga uppgifter om sin examensinrikt-
ning, vilket här kommenteras: 
 
• Examen som grundskollärare tidigare år uppgavs av en respondent examinerad år 2001 (då 

denna examen inte införts).  
• Examen som grundskollärare senare år uppgavs av tre respondenter examinerade år 2001 (då 

denna examen inte införts).   
• Examen som grundskollärare 1-7 uppgavs av elva respondenter i 2006 års urval (grundskollä-

rare 1-7 ingick inte i 2006 års urval)  
• Examen som grundskollärare 4-9 angavs av nio respondenter i 2006 års urval (grundskollärare 

4-9 ingick inte i 2006 års urval) 
• Kombinerad examen som lärare för förskola och förskoleklass uppgavs av åtta respondenter i 

2001 års urval, då denna examen inte utfärdades. 
• Kombinerad examen som lärare för förskola/fritidshem uppgavs av en respondent i 2001 års 

urval, då denna examen inte utfärdades. Här antas fortsättningsvis att examen är utfärdad med 
inriktning mot förskola. 

• Examen som endast förskollärare uppgavs av åtta alumner i 2006 års urval, samtliga med exa-
mensinriktning förskola och förskoleklass. 

 
Efter korrigeringar av de felaktigt lämnade uppgifterna framkommer att 25 alumner var grund-
skollärare 1-7 (examensår 2001) 54 grundskollärare 4-9 (examensår 2001), 63 grundskollärare 
tidigare år (examensår 2006) och 24 grundskollärare senare år (examensår 2006). Vidare hade 39 
alumner förskollärarexamen (examensår 2001) och 16 alumner examensinriktning förskola och 
förskoleklass (examensår 2006). I den fortsatta framställningen används i den här korrigerade 
fördelningen av respondenterna.   
 
Svarsuppgifterna om ålder och kön, vilka framgår i tabell 7, visade att 30 procent av enkätdelta-
garna var 41 år eller äldre. Drygt en fjärdedel (27 procent) var mellan 26 och 30 år. Nästan lika 
många (26 procent) var i åldrarna mellan 31 och 35 år. Färre än en tiondel (9 procent) var mellan 
36 och 40 år, och ännu något färre (8 procent) mellan 20 och 25 år. Majoriteten av samtliga var 
kvinnor (82 procent). I åldersgruppen 41 år och äldre var 94 procent kvinnor.  
 
Tabell 7. Åldersfördelning och kön. 
Åldersgrupp Antal Andel  Andel kvinnor 
20-25 år 29 0,08 0,83 
26-30 år 94 0,27 0,84 
31-35 år 92 0,26 0,73 
36-40 år 30 0,09 0,63 
41 år och äldre 105 0,30 0,94 
Totalt 350 1,00 0,82 
 
Åldersfördelningen i olika examensinriktningar illustreras i figur 1 nedan. För att tydliggöra ål-
dersfördelningen har i figuren examensinriktningar med få respondenter sammanförts, vilket 
gäller för fritidshem och fritidshem/förskola samt förskola och förskola/förskoleklass. 
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Figur I. Åldersfördelning för respondenter i olika examensinriktningar.* 

Åldersfördelning per examensinriktning (N=350)
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*Examensinriktningen förskola har sammanförts med förskola/förskoleklass, examensinriktningen fritidshem med förskola/fritidshem. 

 
Av figur I kan utläsas att bland respondenter med inriktning mot yngre barn och elever i fritids-
hem, förskola och förskoleklass dominerade åldersgruppen 26-30 år. Bland respondenter med 
examen för grundskolans skolår 1-7 dominerade de två åldersgrupperna 26-30 år och 31-35 år. 
Bland grundskollärare 4-9 var majoriteten 31-35 år. Bland respondenter med examen för grund-
skolans senare år var flertalet i åldrarna 26-30 år. Av respondenter med examen för grundskolans 
tidigare år var många i åldrarna 20-25 år respektive 26-30 år, medan den största andelen var 41 år 
och äldre.  Bland respondenter med specialpedagogisk påbyggnadsexamen, som i figuren sam-
manförts till en grupp, var den övervägande majoriteten 41 år eller äldre (detta gällde även i varje 
undergrupp bland specialpedagogerna). 
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Examensinriktning i ämnesområden 
I tabell 8 nedan redovisas samtliga respondenters uppgifter om huvudsaklig inriktning mot ämne 
eller ämnesområde i grundläggande examen (enkätfråga 7).  
 
Tabell 8.  Ämnesområdesinriktning i grundläggande examen, 350 respondenter. 
Ämnesområdesinriktning  Antal respondenter  Andel respondenter 
Svenska/språk 62 0,18 
Grundskolans tidigare år; grundskolans tidigare år och förskoleklass 53 0,15 
Ma/No/Teknik/Data 48 0,14 
Bild/Idrott/Hemkunskap/Slöjd/Musik i kombination med annat ämne 47 0,13 
Samhällskunsk/Religionskunsk/Hi/Ge/Psykol/Filosofi i kombination med annat ämne 33 0,09 
Förskola; förskola och förskoleklass 32 0,09 
Andra inriktningar  31 0,09 
Förskola  20 0,06 
Yrkesämnen i gymnasieskolan 16 0,05 
Fritidshem 8 0,02 
Totalt 350 1,00 

 
Som framgår av tabell 8 var svenska/språk det största ämnesområdet, vilket uppgavs av nära en 
femtedel (18 procent) av respondenterna. Ämnesområdet grundskolans tidigare år och förskole-
klass uppgavs av något färre (15 procent), vilket därpå följdes av ämnesområdet matema-
tik/naturvetenskap/teknik/data (14 procent) och estetiska ämnen, idrott och hemkunskap (13 
procent). Nära en tiondel (9 procent) av enkätdeltagarna angav ämnesområdet samhällskun-
skap/religionskunskap/ historia/ geografi/psykologi/filosofi.  Lika många (nio procent) uppgav 
ämnesområdet förskola och förskoleklass, liksom ”Andra inriktningar” (nio procent). Ämnes-
området förskola uppgavs av omkring en tjugondel (sex procent), liksom yrkesämnen i gymna-
sieskolan (fem procent). Ämnesområdet fritidshem, som uppgavs av åtta respondenter, utgjorde 
därmed två procent.   

Geografisk rekrytering  
Av enkätsvaren framgick att drygt hälften (55 procent) av respondenterna redan före studierna 
var bosatta i Umeå kommun (enkätfråga 4). Övriga (45 procent) var inflyttade från 68 andra 
kommuner, varav majoriteten från 34 kommuner i Norrlandsregionen (enkätfråga 5). Detta in-
nebar att 85 procent av samtliga enkätdeltagare var från kommuner i Norrland.  
 
Nära tre femtedelar (59 procent) av de inflyttade var från kommuner i de fyra nordligaste länen 
Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Flest antal inflyttade från en och sam-
ma kommun i landets norra delar var från de två större kommunerna i Umeås närhet, Skellefteå 
(17 alumner) respektive Örnsköldsvik (14 alumner). De kommuner utanför Norrlandsregionen 
varifrån flest alumner rekryterats (fyra alumner från vardera kommunen) var Göteborg, Malmö 
och Stockholm.  

Sysselsättning  
På frågan om man arbetade eller hade arbetat i läraryrket (enkätfråga 9) uppgav 96 procent (337 
respondenter) att man var, eller hade varit yrkesaktiv som lärare, vilket framgår i tabell 9 nedan. 
Kvinnorna i undersökningen uppgav yrkesverksamhet som lärare i något högre utsträckning (97 
procent) än männen (94 procent). Drygt en fjärdedel (26 procent) av de 337 som var, eller hade 
varit lärare, hade arbetat i grundskolans skolår 1-6 (enkätfråga 9). Något färre uppgav att man 
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varit lärare i grundskolans skolår 7-9 (23 procent), förskola/förskoleklass (22 procent), eller i 
gymnasieskola/ vuxenutbildning (20 procent). Ett fåtal respondenter uppgav yrkesverksamhet 
som lärare i särskola respektive fritidshem (tre procent). Arbete inom högskolan uppgavs av en 
procent (fem respondenter). Mindre än en procent (tre respondenter) uppgav annan undervis-
ning. 
 
Tabell 9. Yrkesverksamhet som lärare, 337 respondenter.  
Pedagogisk yrkesverksamhet Antal alumner  Andel av ped. yrkesverksamma 
Grskl 1-6 89 0,26 
Grskl 7-9 76 0,23 
Fö/föklass 75 0,22 
Gy/Vux 69 0,20 
Fritidshem 10 0,03 
Särskola 10 0,03 
Annan undervisning 3 0,01 
Högskola 5 0,01 
Totalt  337 1,00 

 

Verksamhet som lärare vid tiden för studiens genomförande 
Vid studiens genomförande uppgav 88 procent av 300 alumner med grundläggande examen att 
man arbetade som lärare/pedagog (enkätfråga 10), vilket framgår i tabell 10 nedan.  
 
Tabell 10. 265 av 300 alumner med grundläggande lärarexamen som vid undersökningens genomförande var sysselsatta i läraryrket. 
Examensår Examensinriktning Antal examinerade Ej lärare Lärare Andel lärare 
2001 Fritidshem 2 0 2 1,00 
  Förskola 24 1 23 0,96 
  Grundskola åk 4-9 54 6 48 0,89 
  Grundskola åk 1-7 25 3 22 0,88 
  Gymnasieskola 37 5 32 0,86 
2001 Totalt   142 15 127 0,89 
            
2006 Fritidshem 2  0 2 1,00 
  Förskola/förskoleklass 16  0 16 1,00 
  Grundskola tidigare år 63 5 58 0,92 
  Gymnasieskola 53 8 45 0,85 
  Grundskola senare år 24 7 17 0,71 
2006 Totalt   158 20 138 0,87 
Totalt   300 35 265 0,88 

 
Tabellen ovan visar att 89 procent av 2001 års alumner med grundläggande lärarexamen var yr-
kesaktiva lärare, medan detta uppgavs av något färre, 87 procent, av 2006 års alumner. För båda 
examensårsgrupperna gällde att i stort sett samtliga med inriktning mot yngre barn i förskola, 
förskoleklass eller fritidshem var aktiva i yrket. Av de som inte arbetade som lärare hade majori-
teten examensinriktning mot elever i grundskolan eller gymnasieskolan. Lägsta yrkesaktiviteten 
som lärare bland respondenterna, 71 procent, kunde noteras bland 2006 års grundskollärare se-
nare år.   
 
Andelen yrkesverksamma lärare (94 procent) bland undersökningens 50 respondenter med spe-
cialpedagogisk påbyggnadsexamen, fördelat på respondenternas grundläggande examensinrikt-
ning framgår i tabell 11 nedan. 
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Tabell 11. 47 av 50 specialpedagoger som vid undersökningens genomförande var sysselsatta i läraryrket. 
Examensår Examensinriktning Antal examinerade Ej 

lärare 
Lärare Andel 

lärare 
2001 Specialped fö/fri 2 0 2 1,00 
  Specialped grskl åk 1-6 12 2 10 0,83 
  Specialped grskl  3 0 3 1,00 
2001 Totalt   17 2 15 0,88 
            
2006 Specialped fö/fri 12 0 12 1,00 
  Specialped grskl åk 1-6 12 1 11 0,92 
  Specialped grskl åk 7-9 5 0 5 1,00 
  Specialped gy 4 0 4 1,00 
2006 Totalt   33 1 32 0,97 
Totalt   50 3 47 0,94 
 
Alumnerna tillfrågades även om i vilket pedagogiskt yrkesområde man huvudsakligen arbetat 
(enkätfråga 9). För samtliga respondenter med grundläggande examen, inriktning förskola (23 
respondenter), eller förskola/förskoleklass (16 respondenter) motsvarade sysselsättningen exa-
mensinriktningen. Av fyra alumner med examen med inriktning mot fritidshemmet arbetade en 
alumn i annan pedagogisk verksamhet. För alumner med examen för undervisning i grundskola 
eller gymnasieskola, av vilka 244 av 256 berörda arbetat i läraryrket, var förhållandet mellan pe-
dagogiskt yrkesområde och examensinriktning mer varierande, vilket framgår i tabell 12 nedan.  
 
Tabell 12. Pedagogisk yrkesverksamhet för grundskollärare och gymnasielärare, 244 av 256 respondenter. 
Examens-
år 
 

Examens 
inriktning 
 
 

Sysselsättning som lärare/pedagog 
Antal  
som 
arbetade 
som 
 lärare 

Annan 
underv.* 
 

Fritids 
 
 

Fö/fö-
klass 
 

Grskl 
1-6 
 
 

Grskl 
7-9 
 
 

Gy/ 
vux 
 
 

Särsk 
 
 

Hög-
skola 
 
 

Antal ”ej 
matchad” 
utbildn. – 
yrkes-
verk-
samh.  

Andel ”ej 
matchad”  
utbildn. – 
yrkesverk-
samhet  

2001 Grskl åk 1-7 25 av 25   2   21 2       4 0,16 
  Grskl åk 4-9 53 av 54 1     11 37 2   2 5 0,09 
  Gymn 36 av 37 1     1 5 26   3 10 0,28 
2001 Tot   114 av 116 2 2   33 44 28   5 19 0,17 
                          
2006  Grskl sen år 20 av 24     1 2 16 1     2 0,10 
  Grskl tid år 61 av 63   5 20 30   3 3   31 0,51 
  Gymn 49 av 53     1 2 12 34     15 0,31 
2006 Tot   130 av 140   5 22 34 28 38 3   48 0,37 
Totalt   244 2 7 22 67 72 66 3 5 67 0,27 

*Annan undervisning avser exempelvis undervisning i ett studieförbund. 
 
Av tabell 12 framgår att sammanlagt drygt en fjärdedel (27 procent) av respondenterna med in-
riktning mot grundskola eller gymnasieskola uppgav lärararbete i andra pedagogiska yrkesområ-
den än examensinriktningen. Av 2001 års respondenter med inriktning mot gymnasieskolans 
elever uppgav 28 procent (10 alumner) arbete i annat område än utbildningens inriktning. Flerta-
let (fem respondenter) var lärare i grundskolans skolår 7-9, tre i högskolan, en i grundskolans 
skolår 1-6 och en i annan undervisning. Av 2006 års respondenter med examensinriktning 
grundskolans tidigare år uppgav drygt hälften (51 procent) att lärararbetet inte motsvarades av 
den huvudsakliga examensinriktningen. Flertalet av dessa arbetade med yngre barn i försko-
la/förskoleklass eller i fritidshem Av 2006 års alumner med examen för undervisning av gymna-
sieskolans elever uppgav nära en tredjedel (31 procent) yrkesverksamhet i andra områden än 
examensinriktningen, av vilka flertalet i likhet med 2001 års ”gymnasierespondenter”, arbetade i 
grundskolans skolår 7-9. 
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Tabell 13 nedan visar att sysselsättningen som specialpedagog i huvudsak var förlagd till de elev-
åldersgrupper, eller närmast liggande elevåldersgrupper, som den grundläggande lärarexamen var 
inriktad mot. Större spridning i yrkesutövningen i förhållande till den grundläggande examen 
kunde dock noteras hos 2006 års examinerade specialpedagoger.  
 
Tabell 13. Pedagogisk yrkesverksamhet för specialpedagoger, 49 respondenter. 
Examensår 
  

Grundläggande lärarexamen 
  

Yrkesverksamhet som lärare bland undersökningens specialpedagoger  
Antal pedagogisk 
yrkes-verksamhet som 
"lärare" 

Fö/ föklass 
 

Grskl 1-6 Grskl 7-
9 

Gy/vux Särskola 

år 2001 Specialped förskolan/fritidshem 2 1       1 
  Specialped grundskola åk 1-6 11 1 9     1 
  Specialped grundskola åk 7-9 3   3       
2001 Totalt   16 2 12     2 
                
år 2006 Specialped förskolan/fritidshem 12 8 2     2 
  Specialped grundskola åk 1-6 12 2 7 1   2 
  Specialped grundskola åk 7-9 5   1 2 1 1 
  Specialped gymnasieskola 4 1   1 2   
2006 Totalt   33 11 10 4 3 5 
Totalt   49 13 22 4 3 7 
 

Annan yrkesverksamhet  
Vid tiden för studiens genomförande angav 38 respondenter (11 procent) yrkesarbete inom an-
nat område än läraryrket (enkätfråga 10). Respondenternas fördelning på yrkesområden redovi-
sas i tabell 14 nedan.  
 
Tabell 14. Examensinriktning för respondenter med sysselsättning i annan yrkesverksamhet än läraryrket.  
Examensinriktning 
 

Antal examinerade 
 

Varav i andra 
yrkesområden 

Andel med annat 
yrke än lärare  

Grskl sen år & grskl 4-9 78 13 0,17 
Gymnasieskola 90 13 0,14 
Grskl tid år & grskl 1-7 88 8 0,09 
Specialpedagogik 50 3 0,06 
Fritidshem/Förskola/Förskoleklass 44 1 0,02 
Totalt 350 38 0,11 

 
I tabell 15 nedan framgår att ungefär lika stora andelar bland 2001 och 2006 års respondenter 
(10,7 procent, respektive 11,0 procent) uppgav att man arbetade i andra yrkesområden. I tabellen 
framgår även den sysselsättning i andra yrkesområden än läraryrket (enkätfråga 12) som uppgavs 
av 35 de 38 berörda respondenterna, fördelat på 2001 och 2006 års examinerade, framgår även 
tabell 15.12  
 

                                                   
12 Svarsalternativen för andra yrkesområden än lärare utgörs av de 49 yrkesområden som används i delrapport 1 inom pro-
jektet Lärares anställningsbarhet. Dessa yrkesområden bygger i sin tur på klassificeringar av branscher och vanliga aktivite-
ter vid yrkesställen utifrån Svensk Näringsgrensindelning (se Mattsson & Strömgren, 2008). 
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Tabell 15. Sysselsättning i andra yrkesområden än läraryrket, 2001 och 2006 års respondenter.  
Andra yrkesområden  Antal respondenter/ examensår  Totalt 

 2001 2006 
Arkitektverksamhet 1 1 2 
Byggverksamhet   1 1 
Datakonsulting 1   1 
Handel, detalj   1 1 
Hotell- och restaurangverksamhet 1 1 2 
Intresseorganisationer   1 1 
Kultur och underhållning 1 1 2 
Omsorg 1 2 3 
Post och tele   2 2 
Reklam 1   1 
Rättsväsende, brandskydd och försvar 2   2 
Sjukvård 1 3 4 
Tillverkning, metall 1   1 
Turism 1   1 
Övriga yrkesgrupper 6 5 11 
Totalt 17 18 35 
 
Som framgår av tabell 15, dominerade yrkesområdet övriga yrkesgrupper (11 respondenter) 
bland båda examensårsgrupperna, följt av sjukvård (fyra respondenter) och därefter av omsorg 
(tre respondenter). I övriga yrkesområden återfanns en eller två respondenter.  

Syn på överensstämmelse mellan utbildningen och pedagogisk yrkesutövning  
De alumner som uppgav att de arbetade, eller hade arbetat som lärare tillfrågades i enkätfråga 11 
om sin syn på i vilken utsträckning arbetet i läraryrket/pedagogisk yrkesverksamhet motsvarades 
av den utbildning man genomgått. På frågan ”Är dina arbetsuppgifter/har dina arbetsuppgifter 
varit relaterade till din lärarexamen?” fick ett av tre svarsalternativ anges: ”Ja, i huvudsak”, ”Ja, i 
viss mån”, ”Nej, inte alls”. Svaret ”Ja, i huvudsak” uppgavs av 67 procent, ”Ja, i viss mån” av 30 
procent, ”Nej, inte alls” av tre procent. Svarsfördelningen för 2001 års respektive 2006 års 
alumner med olika examensinriktningar, redovisas nedan i tabell 16, där andelen ”Ja, i huvudsak” 
framgår. Av 337 berörda respondenter inkom svar från 336, varvid bortfallet på frågan uppgick 
till 0,3 procent. 
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Tabell 16. Respondenternas syn på överensstämmelse mellan arbete som lärare och utbildning. 336 av 337 alumner. 
Examensår 
 
  

Uppgiven överensstämmelse pedagogisk yrkesverksamhet --  utbildning  
Examensinriktning 
 

Antal respondenter som arbetat som 
lärare 

Ja, i huvud-
sak 

Ja, i viss 
mån 

Nej, inte 
alls 

Andel "ja" i 
huvudsak 

2001 Grundskola åk 1-7 25 13 11 0 0,52 
  Specialped grskl åk 7-9 3 2 1 0 0,67 
  Specialped grskl åk 1-6 12 9 3 0 0,75 
  Gymnasieskola 37 28 7 2 0,76 
  Grundskola åk 4-9 53 41 11 1 0,77 
  Förskola 23 21 2 0 0,91 
  Fritidshem 2 2 0 0 1,00 
  Specialped fö/fri 2 2 0 0 1,00 
2001 Totalt   158 119 36 3 0,75 
              
2006 Fritidshem 2 0 2 0 0,00 
  Grundskola, tidigare år 60 29 27 4 0,48 
  Grundskola, senare år 20 10 9 1 0,50 
  Specialped grskl åk 7-9 5 3 2 0 0,60 
  Förskola/förskoleklass 16 5 3 0 0,31 
  Specialped fö/fri 11 7 4 0 0,64 
  Specialped grskl åk 1-6 11 7 3 1 0,64 
  Gymnasieskola 49 35 12 2 0,71 
  Specialped gy 4 4   0 1,00 
2006 Totalt   178 105 65 8 0,59 
Totalt   336 224 101 11 0,67 
 
Som framgår av tabellen angavs generellt högre överensstämmelse mellan arbetets inriktning och 
utbildningen av 2001 års alumner (75 procent) än av 2006 års alumner (59 procent). Av 2001 års 
alumner angav flertalet med inriktning mot fritidshem, förskola, förskoleklass, liksom några av 
specialpedagogerna, att utbildningen i huvudsak ”matchade” yrkesverksamheten. Bland 2006 års 
respondenter med motsvarande inriktningar angavs detta av färre.  
 
Av alumnerna med inriktning mot gymnasieskolan, uppgav drygt 70 procent i båda årsurvalen 
huvudsaklig överensstämmelse mellan utbildning och yrkesverksamhet, dock med något högre 
andel (76 procent) bland 2001 års examinerade.  
 
En skillnad som framgår mellan de båda årsurvalen grundskollärare för äldre elever, var att hu-
vudsaklig överensstämmelse angavs av 77 procent 2001 års grundskollärare 4-9, medan detta 
endast uppgavs av 50 procent av 2006 års grundskollärare med inriktning mot senare år. Detta 
kan vidare jämföras med bedömningen av grundskollärare med examen för yngre elever, av vilka 
omkring hälften i båda urvalen (2001 års alumner: 52 procent; 2006 års alumner: 48 procent) 
angav hög överensstämmelse mellan utbildningen och arbete som lärare.  
 
Av specialpedagogerna angav mellan 60 och 100 procent i båda årsurvalen huvudsaklig överens-
stämmelse mellan utbildning och yrkesverksamhet.  

Värdering av trivseln i läraryrket  
På frågan om trivseln i arbetet som lärare (enkätfråga 8), som besvarades av samtliga 350 re-
spondenter, uppgav 70 procent de högsta graderna 5-6. Graderna 3-4 angavs av 26 procent, me-
dan fyra procent angav de lägsta graderna 1-2. Bedömningen av trivseln av alumner med olika 
examensinriktningar i de båda årsurvalen framgår i tabell 17 nedan, med fördelning i graderna 1-
2, 3-4 respektive 5-6.  
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Tabell 17. Värdering av trivseln som lärare. Samtliga 350 respondenter. 
Exa-
mensår 

Examensinriktning Antal exami-
nerade 

Varav 
grad 1-2 

Andel grad 
1-2 

Varav grad 
3-4 

Andel grad 
3-4 

Varav grad 
5-6 

Andel grad 
5-6 

2001 Specialped fö/fri 2 0 0 0 0 2 1 
  Förskola 24 0 0 5 0,21 19 0,79 
  Specialped grskl åk 1-6 12 0 0 3 0,25 9 0,75 
  Gymnasieskola 37 4 0,11 9 0,24 24 0,65 
  Grundskola åk 1-7 25 2 0,08 8 0,32 15 0,6 
  Grundskola åk 4-9 54 6 0,11 21 0,39 27 0,5 
  Fritidshem 2 0 0 1 0,5 1 0,5 
  Specialped grskl åk 7-9 3 0 0 2 0,67 1 0,33 
2001 Tot.    159 12 0,08 49 0,31 98 0,62 
                  
2006 Fritidshem 2 0 0 0 0 2 1 
  Specialped gy 4 0 0 0 0 4 1 
  Specialped fö/fri 12 0 0 0 0 12 1 
  Förskola/förskoleklass 16 0 0 1 0,06 15 0,94 
  Specialped grskl åk 7-9 5 0 0 1 0,2 4 0,8 
  Specialped grskl åk 1-6 12 0 0 3 0,25 9 0,75 
  Grundskola, tidigare år 63 2 0,03 15 0,24 46 0,73 
  Gymnasieskola 53 0 0 15 0,28 38 0,72 
  Grundskola, senare år 24 0 0 7 0,29 17 0,71 
2006 Tot.   191 2 0,01 42 0,22 147 0,77 
Totalt   350 14 0,04 91 0,26 245 0,7 

 

Vid jämförelse mellan de två årsurvalen framgår att 77 procent av de nyligen examinerade 2006 
års alumner angav de högsta graderna 5-6 av trivsel, till skillnad från 62 procent av 2001 års 
alumner. De lägsta graderna 1-2 av trivsel angavs av ett fåtal respondenter i båda årsurvalen, 
dock av procentuellt fler bland 2001 års respondenter (åtta procent) än av 2006 års examinerade 
(en procent). 
 
Högst trivsel i båda examensårsgrupperna angavs av alumner med examensinriktning mot yngre 
barn och elever i förskola och förskoleklass (2001 årsurval: 79 procent; 2006 årsurval: 94 pro-
cent). Höga grader av trivsel angavs generellt även av specialpedagoger.   
 
Av 2006 års grundskollärare angavs de högsta graderna 5-6 av drygt 70 procent i båda inrikt-
ningarna (grundskolans tidigare år: 73 procent; grundskolans senare år: 71 procent). Av 2001 års 
alumner med inriktning mot grundskolan angavs graderna 5-6 av färre (grundskollärare 1-7: 60 
procent; grundskollärare 4-9: 50 procent). Bland gymnasielärarna angavs de högsta trivselgrader-
na av omkring två tredjedelar i båda årsurvalen (2001 årsurval: 65 procent; 2006 årsurval: 72 
procent).  
 

Värdering av utbildningen  
Som tidigare nämnts, föreskrivs i examensordningarna för nuvarande och tidigare gällande lärar-
utbildningar och specialpedagogisk utbildning en rad mål som rör bredare och generella lärar-
kunskaper för lärarstudenter med olika utbildningsinriktningar. Därutöver skall i samtliga utbild-
ningar de överordnade och grundläggande målen för grundläggande högskoleutbildning – själv-
ständighet samt ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt till kunskap – uppfyllas. I den föl-
jande resultatredovisningen presenteras enkätdeltagarnas bedömning av uppfyllelsen av olika mål 
för lärarkunskap, av vilka flertalet berör både 2001 och 2006 års alumner med grundläggande 
examen samt alumner med specialpedagogisk påbyggnadsexamen. Resultaten presenteras i fyra 
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huvudteman, vilka i sin tur är indelade i ett antal underteman. De fyra huvudtemana är följande: 
1) Allmän lärarkunskap, 2) Ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter, 3) Kunskaper i de sär-
skilda ämnesområdena läs- och skrivinlärning och matematikinlärning samt 4) Utbildningen som 
helhet. I det fjärde temat ingår även alumnernas värdering av sin pedagogiska skicklighet, vilka 
kunskapsområden man anser bör förstärkas i utbildningen samt uppgifter om huruvida man 
undervisar i ämnesområden där man saknar högskoleutbildning.  

Allmän lärarkunskap 
Enkätdeltagarnas värdering av måluppfyllelse inom det breda kunskapsområdet Allmän lärar-
kunskap, redovisas i nio underteman: 1) Kunskaper i värdegrundsfrågor, 2) Kunskaper för att 
kunna reflektera kring skillnader i kön, 3) Kunskaper i att kunna motverka diskriminering och 
kränkande behandling, 4) Kunskaper i informationsteknik 5) Kunskaper i dokumentation, värde-
ring och bedömning, 6) Kunskaper i betygssättning. 7) Värdering av praktikförlagd utbildning, 8) 
Att kunna relatera vetenskapliga teorier till undervisningspraktik samt 9) Värdering av det all-
männa utbildningsområdet inom 2001 års lärarprogram. 

Kunskaper i värdegrundsfrågor  
Sedan 1990-talet har skolan som helhet i uppdrag att förankra och förmedla de samhälleliga och 
gemensamma demokratiska värdena (Sporre, 2007). Lärares skyldighet att förmedla och gestalta 
samhällets värdegrund uttrycks i de läroplaner som under 1990-talet tillkommit för grundskolan 
(Lpo 94), gymnasieskolan (Lpf 94) och förskolan (Lpfö 98), men först med 2001 års examens-
ordningar för både grundläggande lärarexamen och specialpedagogisk examen utrycks explicit 
att detta också är en del av läraruppdraget.  I enkäten riktades frågan om kunskaper om värde-
grundsområdet (enkätfråga 16) till samtliga.  Jag har dock valt att i tabell 18 nedan begränsa re-
dovisningen till enkätsvaren av 2006 års alumner, av vilka samtliga 191 berörda besvarade frå-
gan.  
 
Tabell 18. Värdering av kunskaper i och förmåga att förmedla värdegrunden. 2006 års respondenter med grundläggande lärarexamen eller special-
pedagogisk påbyggnadsexamen. 191 respondenter. 
Examensinriktning Antal exa-

minerade 
Varav grad 
1-2 

Andel grad 
1-2 

Varav grad 
3-4 

Andel grad 
3-4 

Varav grad 
5-6 

Andel grad 
5-6 

Specialped., grundskola åk 7-9 5 0 0,00 1 0,20 4 0,80 
Specialped., förskola/fritidshem 12 0 0,00 3 0,25 9 0,75 
Förskola/förskoleklass 16 0 0,00 5 0,31 11 0,69 
Specialped., grundskola åk 1-6 12 0 0,00 5 0,42 7 0,58 
Specialped., gymnasieskola 4 0 0,00 2 0,50 2 0,50 
Grundskola  tidigare år 63 5 0,08 36 0,57 22 0,35 
Grundskola  senare år 24 5 0,21 12 0,50 7 0,29 
Gymnasieskola 53 6 0,11 34 0,64 13 0,25 
Fritidshem 2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Totalt 191 16 0,08 100 0,52 75 0,39 

 
Som framgår av tabellen ovan uppskattade drygt hälften (52 procent) av 2006 års respondenter 
sin kompetens att förmedla värdegrunden till graderna 3-4. De högsta graderna 5-6 angavs av 
nära två femtedelar (39 procent) medan färre än en tiondel (8 procent) uppgav de lägsta graderna 
1-2. Stor variation i bedömningen rådde mellan olika examensinriktningar. Majoriteten av 2006 
års respondenter med grundläggande examensinriktning mot de yngsta elevgrupperna i förskola 
och förskoleklass (69 procent) skattade kompetensen i värdegrundsfrågor i de högsta graderna 
5-6. Betydligt lägre skattning gjordes av samtliga lärargrupper med inriktning grundskola och 
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gymnasieskola. Av grundskollärare angav omkring en tredjedel de högsta graderna 5-6 (grund-
skollärare tidigare år: 35 procent; grundskollärare senare år: 29 procent).  Av lärare för elever i 
gymnasieskolan angav 25 procent de högsta graderna 5-6. Noteras kan vidare att drygt en fem-
tedel (21 procent) av grundskollärare senare år angav kompetensen i värdegrundsfrågor i de lägs-
ta graderna 1-2. Av specialpedagogerna skattade hälften eller fler (50-80 procent) i varje under-
grupp kompetensen i området värdegrund till de högsta graderna 5-6.  

Kunskaper för att kunna reflektera kring skillnader i kön 
Samtliga alumner med grundläggande examen år 2001 eller år 2006 (därmed ej specialpedagoger) 
ombads att i enkätfråga 25 värdera graden av tillägnade kunskaper för att kunna reflektera över 
betydelser av kön. Svar på enkätfrågan inkom från 277 av 300 berörda respondenter, vilket in-
nebar ett bortfall på 7,7 procent. Drygt hälften av de berörda (55 procent) värderade kunskaper-
na i kön till graderna 3-4. De högsta graderna 5-6 angavs av nära en tredjedel (29 procent) och 
de lägsta graderna 1-2 av 16 procent. Svarsfördelningen per examensinriktning och examensår, 
framgår i tabell 19.  
 
Tabell 19. Värdering av kunskaper och förmåga att reflektera över skillnader i kön. Respondenter med grundläggande lärarexamen år 2001 
respektive år 2006. 
Examensår Examensinriktning Bortfall Antal 

resp. 
Antal 
grad 1-2 

Varav 
grad 1-2 

Antal 
grad 3-4 

Varav 
grad 3-4 

Antal 
grad 5-6 

Varav 
grad 5-6 

år 2001 Fritidshem   2   0 1 0,5 1 0,5 
  Grundskola åk 4-9 3 51 7 0,14 25 0,49 19 0,37 
  Förskola 1 23 4 0,17 14 0,61 5 0,22 
  Grundskola åk 1-7 2 23 4 0,17 14 0,61 5 0,22 
  Gymnasieskola   37 11 0,3 19 0,51 7 0,19 
2001 Totalt   6 136 26 0,19 73 0,54 37 0,27 
                    
år 2006 Förskola/förskoleklass 4 12 1 0,08 4 0,33 7 0,58 
  Gymnasieskola 1 52 6 0,12 29 0,56 17 0,33 
  Grundskola, tidigare år 11 52 9 0,17 27 0,52 16 0,31 
  Grundskola, senare år 1 23 3 0,13 16 0,7 4 0,17 
  Fritidshem   2   0 2 1   0 
2006 Totalt   17 141 19 0,13 78 0,55 44 0,31 
Totalt   23 277 45 0,16 151 0,55 81 0,29 

 
Av tabellen ovan kan vidare utläsas att omkring tre femtedelar (58 procent) av 2006 års examine-
rade med inriktning mot yngre barn i förskola och förskoleklass uppgav de högsta graderna 5-6 
av kunskaper i kön. Av 2006 års alumner med inriktning mot gymnasieskola såväl som mot 
grundskolans tidigare år uppgavs de högsta graderna av omkring en tredjedel (gymnasieskolan: 
33 procent; grundskolans tidigare år: 31 procent). Av 2006 års examinerade med inriktning mot 
grundskolans senare år angavs de högsta graderna av färre än en femtedel (17 procent). 
 
Vid jämförelse mellan de två examensårsgrupperna med inriktning mot gymnasieskolans elever 
framkommer att fler bland 2006 års alumner bedömde sig ha mycket goda kunskaper i kön. Me-
dan 33 procent av 2006 års alumner angavs de högsta graderna 5-6 och endast 12 procent angav 
de lägsta graderna 1-2, var förhållandet snarare omvänt bland 2001 års alumner, av vilka de lägs-
ta graderna 1-2 uppgavs av 30 procent, medan de högsta graderna 5-6 angavs av 19 procent.  
 
Svarsbortfallet för 88 berörda grundskollärare (76 kvinnor, 12 män) med inriktning mot tidigare 
år/årskurserna 1-7 uppgick till 15 procent (av vilka 12 var kvinnor och en man). Svarsbortfallet 
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för 78 grundskollärare med inriktning mot senare år/årskurserna 4-9 (62 kvinnor, 16 män) upp-
gick till fem procent (av vilka tre var kvinnor, och en man). Det övriga bortfallet var fördelat på 
en eller två alumner i andra examensinriktningar.  

Kunskaper i att kunna motverka diskriminering och annan kränkande behand-
ling 
Ytterligare ett allmänt mål i 2001 års examensordning för grundläggande lärarexamen är att ha 
kunskaper för att kunna förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behand-
ling. I förutvarande examensordningar saknades detta mål. Andra krav som kan sägas motsvara 
de aktuella kraven och som gällde för lärare i grundskola och gymnasieskola var att de skulle ha 
uppnått kunskaper och insikter för att kunna ”lösa normala elevvårdsproblem i skolan” (SOU 
1999: 63, bilaga 4, s 433). För utfärdande av Barn- och ungdomspedagogisk examen ställdes 
andra krav, som ”förmåga att belysa allmänmänskliga och övergripande frågor som t ex existen-
tiella och etiska frågor […] ” (SOU 1999: 63, bilaga 4, s 428). Trots de olika krav som ställts i 
olika examensordningar, tillfrågades alumnerna med grundläggande lärarexamen i de båda årsur-
valen om i vilken grad man bedömde sina kunskaper i att kunna förebygga och motverka 
diskriminering och annan kränkande behandling (enkätfråga 17). Fördelningen av enkätsvar 
framgår av tabell 20 nedan.  
 
Tabell 20. Värdering av kunskaper i och förmåga att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Samtliga 300 respondenter med 
grundläggande examen år 2001 eller år 2006.  
Examensår Examensinriktning Antal 

resp. 
Antal grad 
1-2 

Varav 
grad 1-2 

Antal grad 
3-4 

Varav 
grad 3-4 

Antal grad 
5-6 

Varav 
grad 5-6 

år 2001 Förskola 24 4 0,17 16 0,67 4 0,17 
  Grundskola åk 1-7 25 7 0,28 14 0,56 4 0,16 
  Grundskola åk 4-9 54 23 0,43 23 0,43 8 0,15 
  Gymnasieskola 37 23 0,62 13 0,35 1 0,03 
  Fritidshem 2   0,00   0,00   0,00 
2001 Totalt   142 57 0,40 66 0,46 19 0,13 
                  
år 2006 Förskola/förskoleklass 16 2 0,13 8 0,50 6 0,38 
  Grundskola, tid. år 63 10 0,16 35 0,56 18 0,29 
  Gymnasieskola 53 19 0,36 27 0,51 7 0,13 
  Grundskola, senare år 24 9 0,38 13 0,54 2 0,08 
  Fritidshem 2   0,00 2 1,00   0,00 
2006 Totalt   158 40 0,25 85 0,54 33 0,21 
Totalt   300 97 0,32 151 0,50 52 0,17 

 
Av tabellen framgår att hälften (50 procent) av samtliga, om man ser till de båda årsurvalen, 
uppskattade sin kunskap och förmåga att motverka diskriminering och kränkande behandling i 
graderna 3-4. De lägre graderna 1-2 uppgavs av omkring en tredjedel (32 procent), medan de 
högsta graderna 5-6 uppgavs av 17 procent. Stora variationer i skattningen framträder mellan 
alumner i olika examensinriktningar. Exempelvis uppgavs de högsta graderna 5-6 av nära två 
femtedelar (38 procent) av 2006 års alumner med examensinriktning mot förskola/förskoleklass. 
Färre än tredjedel (29 procent) av alumnerna med inriktning mot grundskolans tidigare år upp-
gav detsamma. Av alumnerna med inriktning mot äldre elever uppgavs de högsta graderna av 
kunskaper i området av drygt en tiondel (13 procent) av gymnasieskolans lärare och av än färre, 
mindre än en tiondel (8 procent), av alumner med inriktning mot grundskolans senare år. 
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Kunskaper i informationsteknik  
På 2006 års examinerade lärare och specialpedagoger ställs krav på att ha inhämtat kunskaper i 
informationsteknik (IT) för att kunna använda sig av detta i undervisningen (se bilaga 1, 2.2 
Allmänna mål för lärarexamen, Högskoleförordningen). Liknande krav för utfärdande av grund-
läggande examen ställdes i förutvarande examensordning (se SOU 1999: 63, bilaga 4). I enkät-
fråga 23 tillfrågades samtliga alumner om graden av tillägnade kunskaper och insikter i informa-
tionstekik. Drygt två femtedelar (44 procent) värderade sina kunskaper och förmågor i området 
till graderna 3-4, en tredjedel (33 procent) angav de lägsta graderna 1-2, och nära en fjärdedel (23 
procent) angav de högsta graderna 5-6 (tabell 21).  
 
Tabell 21. Värdering av kunskaper och förmåga att använda IT, 350 respondenter. 
Examensår Examensinriktning Antal 

resp. 
Antal 
grad 1-2 

Varav 
grad 1-2 

Antal 
grad 3-4 

Varav 
grad 3-4 

Antal 
grad 5-6 

Varav 
grad 5-6 

år 2001 Specialpedagogik i förskola/ fritidshem 2   0,00 1 0,50 1 0,50 
  Specialpedagogik i grundskolan, åk 1-6 12 4 0,33 4 0,33 4 0,33 
  Specialpedagogik i grundskolan, åk 7-9 3   0,00 2 0,67 1 0,33 
  Grundskola åk 4-9 54 19 0,35 20 0,37 15 0,28 
  Förskola 24 14 0,58 7 0,29 3 0,13 
år 2001 Grundskola åk 1-7 25 13 0,52 9 0,36 3 0,12 
  Gymnasieskola 37 12 0,32 23 0,62 2 0,05 
  Fritidshem 2   0,00 2 1,00   0,00 
2001 Totalt   159 62 0,39 68 0,43 29 0,18 
                  
år 2006 Specialpedagogik i grundskolan, åk 1-6 12 2 0,17 4 0,33 6 0,50 
  Specialpedagogik i gymnasieskolan 4 2 0,50   0,00 2 0,50 
  Specialpedagogik i förskola/fritidshem 12 2 0,17 6 0,50 4 0,33 
  Grundskola, tidigare år 63 14 0,22 29 0,46 20 0,32 
  Förskola/förskoleklass 16 1 0,06 11 0,69 4 0,25 
  Gymnasieskola 53 25 0,47 17 0,32 11 0,21 
  Specialpedagogik i grundskolan åk 7-9 5 1 0,20 3 0,60 1 0,20 
  Grundskola, senare år 24 7 0,29 14 0,58 3 0,13 
  Fritidshem 2 1 0,50 1 0,50   0,00 
2006 Totalt   191 55 0,29 85 0,45 51 0,27 
Totalt   350 117 0,33 153 0,44 80 0,23 
 
Generellt kan ur tabell 21 utläsas att de högsta graderna 5-6 angavs i högre utsträckning av 2006 
års respondenter (27 procent) än av 2001 års respondenter (18 procent). Exempelvis angavs gra-
derna 5-6 av 32 procent av 2006 års grundskollärare tidigare år, men endast av 12 procent av 
2001 års examinerade grundskollärare 1-7. Av 2006 års lärare med inriktning mot gymnasiesko-
lan angavs graderna 5-6 av 21 procent, till skillnad från 5 procent av 2001 års lärare med samma 
inriktning. Av 2006 års respondenter med inriktning mot förskola och förskoleklass värderades 
kunskaperna i IT-området i de högsta graderna 5-6 av 25 procent, medan detta endast angavs av 
13 procent av 2001 års förskollärare, av vilka majoriteten (58 procent) angav de lägsta graderna 
1-2.   
 
Som också framgår angav många i båda årsurvalen med inriktning mot gymnasieskolans elever 
de lägsta graderna 1-2, vilka angavs av nära hälften (47 procent) av 2006 års alumner samt av 
närmare en tredjedel (32 procent) av 2001 års alumner med denna inriktning. Vidare kan utläsas 
att specialpedagogerna i båda årsurvalen i högst utsträckning angav de högsta graderna 5-6. 
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Kunskaper i dokumentation, värdering och bedömning 
Uppgifterna att bedöma och värdera elevers prestationer har alltid varit centrala för grundskollä-
rare och gymnasielärare (Andersson, 2002).  Med tillkomsten av en mer allmän förskola under 
1970-talet, har också vissa krav på utvärdering ställts på förskollärare, vilket ytterligare beto-
nats i och med införandet av 1998 års läroplan för förskolan, med krav på utvärdering av verk-
samheten och av det enskilda barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför försko-
lan (Gars, 2006).  
 
I 2001 års examensordning tydliggörs, till skillnad från i föregående examensordningar, att sär-
skilda krav på kunskaper i bedömning, värdering och dokumentation ställs på blivande lärare. 
Den examinerade läraren ska, enligt examensordningen, ha uppnått sådana kunskaper och fär-
digheter i bedömning och betygssättning att hon/han kan ”analysera, bedöma, dokumentera och 
värdera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål” (se bilaga 1). I den 
nu aktuella examensordningen för specialpedagoger ställs på liknande sätt krav på kunskaper i 
bedömning och värdering (se bilaga 2). Detta omfattar att analysera, utreda och föreslå åtgärder 
på tre nivåer som gäller såväl den enskilde individen, som gruppen och organisationen.  
 
Mot ovanstående bakgrund tillfrågades i enkäten samtliga alumner om hur de bedömde sin för-
måga att dokumentera, värdera och bedöma barns och elevers lärande och utveckling (enkätfrå-
ga 19). Drygt hälften av respondenterna (52 procent) uppskattade förmågan till graderna 3-4. De 
högsta graderna 5-6 angavs av 30 procent och de lägsta graderna 1-2 av 18 procent (tabell 22).   
 
Tabell 22. Värdering av kunskaper i dokumentation, bedömning och värdering. Samtliga 350 respondenter i årsurvalen 2001 och 2006.  
Examensår Examensinriktning Antal 

resp. 
Antal 
grad 1-2 

Varav 
grad 1-2 

Antal 
grad 3-4 

Varav 
grad 3-4 

Antal 
grad 5-6 

Varav 
grad 5-6 

år 2001 Specialped. i grundskola åk 7-9 3   0,00 1 0,33 2 0,67 
  Förskola 24 1 0,04 9 0,38 14 0,58 
  Specialped. i förskola/fritidshem 2   0,00 1 0,50 1 0,50 
  Specialped. i grundskola åk 1-6 12   0,00 7 0,58 5 0,42 
  Grundskola åk 4-9 54 12 0,22 30 0,56 12 0,22 
  Gymnasieskola 37 10 0,27 23 0,62 4 0,11 
  Grundskola åk 1-7 25 10 0,40 13 0,52 2 0,08 
  Fritidshem 2   0,00 2 1,00   0,00 
2001 Totalt   159 33 0,21 86 0,54 40 0,25 
                  
år 2006 Specialped. i grundskola åk 7-9 5   0,00 1 0,20 4 0,80 
  Förskola/förskoleklass 16 1 0,06 5 0,31 10 0,63 
  Specialped. i förskola/fritidshem 12 1 0,08 4 0,33 7 0,58 
  Specialped. i gymnasieskolan 4   0,00 2 0,50 2 0,50 
  Grundskola, tidigare år 63 7 0,11 32 0,51 24 0,38 
  Specialped. i grundskola åk 1-6 12 2 0,17 6 0,50 4 0,33 
  Gymnasieskola 53 10 0,19 33 0,62 10 0,19 
  Grundskola, senare år 24 9 0,38 11 0,46 4 0,17 
  Fritidshem 2   0,00 2 1,00   0,00 
2006 Totalt   191 30 0,16 96 0,50 65 0,34 
Totalt   350 63 0,18 182 0,52 105 0,30 
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Som framgår av tabell 22 angavs de högsta graderna 5-6 av kunskaper i området dokumentation, 
bedömning och värdering av flertalet alumner i båda årsurvalen med examensinriktning mot 
specialpedagogik eller mot förskola och förskola/förskoleklass.  
 
Av 2006 års alumner med inriktning mot grundskolan och gymnasieskolan angavs de högsta gra-
derna däremot av färre (grundskolans tidigare år: 38 procent; grundskolans senare år: 17 procent; 
gymnasieskolan: 19 procent). Vidare kan noteras att de lägsta graderna 1-2 angavs av nära två 
femtedelar (38 procent) av 2006 års grundskollärare senare år, vilka har i uppdrag att sätta skrift-
liga betyg på elevernas kunskaper från och med skolår åtta.13 Av 2001 års grundskollärare 4-9 an-
gavs de lägsta graderna av drygt en femtedel (22 procent), dvs. av färre. Ett i viss mån motsatt 
mönster kan urskiljas mellan 2001 och 2006 års lärare med inriktning mot gymnasieskolans ele-
ver, där 2006 års alumner generellt skattar sina kunskaper högre än 2001 års alumner, vilket 
framgår i det att nära en femtedel (19 procent) av 2006 års alumner med inriktning mot gymna-
sieskolans elever angav de högsta graderna 5-6, medan färre, drygt en tiondel (11 procent), av 
2001 års alumner, angav detsamma.   

Kunskaper i betygssättning  
Frågan om kunskaper i betygssättning (enkätfråga 30) riktades till alumner med lärarexamen för 
gymnasieskola, grundskola årskurserna 4-9 eller grundskola senare år, som i arbetet som lärare 
utfärdar skriftliga betyg på elevers prestationer från och med grundskolans årskurs åtta.14 Enkät-
frågan besvarades av 160 av 168 berörda, varför bortfallet på frågan uppgick till 4,8 procent. De 
högsta graderna 5-6 angavs av tio procent, graderna 3-4 av 46 procent och de lägsta graderna 1-2 
av 44 procent av respondenterna, vilket framgår i tabell 23 nedan.  
 
Tabell 23. Värdering av kunskaper i betygssättning. 2001 och 2006 års alumner, inriktning gymnasieskola, grundskola äldre elever. 
Examensinriktning Examensår Bortfall Antal 

resp. 
Varav  
grad 1-2 

Andel 
grad 1-2 

Varav 
grad 3-4 

Andel 
grad 3-4 

Varav 
grad 5-6 

Andel 
grad 5-6 

Gymnasieskola år 2006 2 51 17 0,33 27 0,53 7 0,14 
Gymnasieskola år 2001 1 36 17 0,47 15 0,42 4 0,11 
Grundskola senare år år 2006 2 22 17 0,77 3 0,14 2 0,09 
Grundskola åk 4-9 år 2001 3 51 20 0,39 28 0,55 3 0,06 
Totalt   8 160 71 0,44 73 0,46 16 0,10 

 
Av tabell 23 framgår vidare att lägsta bedömningen av de egna kunskaperna i betygssättning 
gjordes av 2006 års examinerade grundskollärare senare år, av vilka drygt tre fjärdedelar (77 pro-
cent) uppgav lägsta graderna 1-2. Denna bedömning kan jämföras med 2001 års grundskollärare 
4-9, av vilka drygt hälften (55 procent) skattade kunskaperna till graderna 3-4, samtidigt som 39 
procent av dessa angav de lägsta graderna 1-2. Av 2006 års lärare med inriktning mot gymnasie-
skolans elever skattade drygt hälften (53 procent) kunskaperna i betygssättning till graderna 3-4. 
Av 2001 års gymnasielärare bedömde däremot nära hälften (47 procent) sina kunskaper i betygs-
sättning till de lägsta graderna 1-2. Skillnader i bedömningen av kunskaper i betygssättning mel-
lan könen framgår i tabell 24 nedan.  

                                                   
13 Betyg sätts i grundskolan på elever i årskurs 8 alltsedan införandet av 1980 års läroplan för grundskolan (Regeringskans-
liet, 2007).  
14 Det relativa betygssystemet, graderna 1-5, infördes i grundskolan 1962 och därefter i gymnasieskolan. Med nya läropla-
ner för grundskolan och gymnasieskolan år 1994 infördes ett målrelaterat betygssystem. För grundskolan finns de tre be-
tygsnivåerna Godkänd (G), Väl godkänd (VG) samt Mycket väl godkänd (MVG). För gymnasieskolan gäller därutöver 
betyget Icke godkänd (IG) (Regeringskansliet, 2007).  
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Tabell 24. Värdering av kunskaper i betygssättning. 2001 och 2006 års alumner, inriktning gymnasieskola, grundskola äldre elever. 
Kön Bortfall Antal respondenter Andel grad 1-2 Andel grad 3-4 Andel grad 5-6 
Kvinna 5 118 0,47 0,42 0,10 
Man 3 42 0,36 0,55 0,10 
Totalt 8 160 0,44 0,46 0,10 
 
Tabellen visar att en tiondel av både de kvinnliga och manliga alumnerna bedömde sina kunska-
per i betygssättning i de högsta graderna 5-6.  Vidare framgår att majoriteten av männen (55 
procent) uppgav de ”medelgoda” graderna 3-4, medan majoriteten av kvinnorna (47 procent) 
uppgav de lägsta graderna 1-2.  

Praktikförlagd utbildning   
En betydelsefull och obligatorisk komponent av yrkesutbildningen till lärare, förskollärare eller 
fritidspedagog utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som sker både inom det allmän-
na utbildningsområdet och i inriktningarna.  I enkäten ombads samtliga med grundläggande lära-
reexamen att värdera den praktikförlagda utbildningens betydelse för utveckling av praktisk yr-
keskunskap (enkätfråga 26). Specialpedagoger som genomgått påbyggnadsutbildning, där verk-
samhetsförlagd utbildning inte ingår, berördes därmed inte av frågan. Enkätsvar inkom från 277 
av 300 berörda respondenter. Bortfallet uppgick därmed till 7,7 procent. Den praktikförlagda 
utbildningens betydelse värderades till de högsta graderna 5-6 av 85 procent av alumnerna.  
Graderna 3-4 angavs av 12 procent, medan de lägsta graderna 1-2 angavs av tre procent (tabell 
25).  
 
Tabell 25. Värdering av verksamhetsförlagd utbildning.  277 av 300 alumner med grundläggande lärarexamen. 
Examensår Examensinriktning Bortfall Antal resp.  Varav 

grad 1-2 
Andel 
grad 1-2 

Varav 
grad 3-4 

Andel 
grad 3-4 

Varav 
grad 5-6 

Andel 
grad 5-6 

år 2001 Fritidshem   2   0,00   0,00 2 1,00 
  Förskola 2 22   0,00   0,00 22 1,00 
  Grundskola åk 1-7 2 23   0,00 4 0,17 19 0,83 
  Grundskola åk 4-9 2 52 3 0,06 7 0,13 42 0,81 
  Gymnasieskola   37 3 0,08 5 0,14 29 0,78 
år 2001 Totalt   6 136 6 0,04 16 0,12 114 0,84 
                    
år 2006 Fritidshem   2   0,00   0,00 2 1,00 
  Förskola/förskoleklass 4 12   0,00   0,00 12 1,00 
  Grundskola, senare år 1 23   0,00   0,00 23 1,00 
  Grundskola, tid. år 11 52 1 0,02 9 0,17 42 0,81 
  Gymnasieskola 1 52 2 0,04 8 0,15 42 0,81 
år 2006 Totalt   17 141 3 0,02 17 0,12 121 0,86 
Totalt   23 277 9 0,03 33 0,12 235 0,85 

 
Av tabell 25 utläses vidare att omkring fyra femtedelar av samtliga alumner i båda årsurvalen 
bedömde den verksamhetsförlagda utbildningen i de högsta graderna 5-6. Högst värderades ut-
bildningen av alumner i båda examensårsgrupperna med inriktning mot yngre barn i fritidshem, 
förskola och förskoleklass angav dessa grader.  I lärargrupper med inriktning mot grundskola 
och gymnasieskola angavs de högsta graderna 5-6 av omkring 80 procent, oavsett examensår.  

Att kunna förhålla sig till vetenskapliga teorier  
Ett grundläggande mål för all högskoleutbildning är att studenter efter genomgången utbildning 
dels ska ha utvecklat förmågan att kunna göra självständiga och kritiska bedömningar inom det 
studerade området, dels ska kunna söka och värdera vetenskapliga kunskaper (se bilaga 1, HF, 
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Examensordning). I all yrkesinriktad högskoleutbildning utgör examensarbetet, som ett själv-
ständigt och vetenskapligt genomfört arbete, ett prov på studentens förmåga att systematisera, 
tillvarata och relatera teorier till den kommande yrkesverksamheten. Inom lärarutbildningsområ-
det infördes examensarbete för olika inriktningar från slutet av 1980-talet och början av 1990-
talet (se Erixon Arreman, 2005). Kraven på självständighet och vetenskaplig kompetens i exa-
mensarbetet har i 2001 examensordningar skärpts för såväl grundläggande lärarutbildning som 
påbyggnadsutbildning till specialpedagog. Mot denna bakgrund tillfrågades i enkäten samtliga 
alumner om i vilken grad målen att kunna relatera vetenskapliga teorier till undervisning och 
pedagogisk praktik uppnåtts (enkätfråga 18). Drygt hälften av respondenterna (52 procent) an-
gav måluppfyllelse i graderna 3-4. De högsta graderna 5-6 angavs av 36 procent och de lägsta 
graderna 1-2 av 12 procent (tabell 26).  
 
Tabell 26. Värdering av förmåga att kunna relatera vetenskapliga teorier till pedagogisk praktik. Samtliga 350 respondenter. 
Examensår Examensinriktning Antal 

resp.  
Varav 
grad 1-2 

Andel 
grad 1-2 

Varav 
grad 3-4 

Andel 
grad 3-4 

Varav 
grad 5-6 

Andel 
grad 5-6 

år 2001 Fritidshem 2   0,00   0,00 2 1,00 
  Specialpedagogik i grskl åk 7-9 3   0,00   0,00 3 1,00 
  Specialpedagogik i förskola/ fritidsh 2   0,00 1 0,50 1 0,50 
  Förskola 24 1 0,04 15 0,63 8 0,33 
  Specialpedagogik i grskl åk 1-6 12   0,00 8 0,67 4 0,33 
  Gymnasieskola 37 9 0,24 20 0,54 8 0,22 
  Grundskola åk 4-9 54 11 0,20 32 0,59 11 0,20 
  Grundskola åk 1-7 25 6 0,24 15 0,60 4 0,16 
2001 Totalt   159 27 0,17 91 0,57 41 0,26 
                  
år 2006 Specialpedagogik i grskl åk 7-9 5   0,00   0,00 5 1,00 
  Specialpedagogik i gymnasieskolan 4   0,00   0,00 4 1,00 
  Specialpedagogik i förskola/fritidsh 12   0,00 2 0,17 10 0,83 
  Specialpedagogik i grskl åk 1-6 12   0,00 3 0,25 9 0,75 
  Grundskola, tidigare år 63 5 0,08 27 0,43 31 0,49 
  Förskola/förskoleklass 16   0,00 10 0,63 6 0,38 
  Gymnasieskola 53 7 0,13 30 0,57 16 0,30 
  Grundskola, senare år 24 4 0,17 16 0,67 4 0,17 
  Fritidshem 2   0,00 2 1,00   0,00 
 2006 Totalt   191 16 0,08 90 0,47 85 0,45 
Totalt   350 43 0,12 181 0,52 126 0,36 

 
Av tabellen framgår att nära hälften (45 procent) av 2006 års alumner uppgav de högsta graderna 
5-6 av måluppfyllelse vad gällde att kunna relatera vetenskapliga teorier till undervisning och 
pedagogisk praktik, till skillnad från drygt en fjärdedel (26 procent) av 2001 års alumner. Vidare 
framgår att de högsta graderna 5-6 angavs av flertalet specialpedagoger i båda årsurvalen. Av 
2006 års examinerade med inriktning mot grundskolans tidigare år angavs de högsta graderna av 
omkring hälften (49 procent). Av lärare i båda årsurvalen med inriktning mot äldre elever angavs 
de högsta graderna av omkring en femtedel, respektive en tredjedel (2001 års grundskollärare 4-
9: 20 procent; 2006 års grundskollärare senare år: 17 procent; 2001 års gymnasielärare, 22 pro-
cent, 2006 års alumner med inriktning mot gymnasieskolan, 30 procent).  
 
Av 2006 års alumner med inriktning mot förskola och förskoleklass angav drygt tre femtedelar 
(63 procent) de ”medelgoda” graderna 3-4. Omkring en fjärdedel (24 procent) av 2001 års 
grundskollärare 1-7 samt lika stor andel av 2001 års gymnasielärare angav de lägsta graderna 1-2. 
Bland 2006 års alumner i motsvarande inriktningar angavs graderna 1-2 av betydligt färre 
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(grundskollärare tidigare år: 8 procent, lärare med inriktning mot gymnasieskolans elever: 13 
procent) 

Värdering av det allmänna utbildningsområdet inom 2001 års lärarprogram  
I 2001 års ”nya” lärarutbildning ingår, som tidigare nämnts, tre terminers heltidsstudier (60 po-
äng) inom det för alla lärarstudenter obligatoriska allmänna utbildningsområdet (AOU). Innehål-
let i det allmänna utbildningsområdet kan sägas beröra undervisning och lärande i stort inom 
ramen för det som i betänkandet och propositionen anges som centrala kunskapsområden (SOU 
1999:63 kap. 6.2; Prop. 1999/2000: 135). I tre kurser om vardera 10 poäng, berörs bland annat 
läroplansteori, planering, genomförande, utveckling och utvärdering av pedagogisk verksamhet, 
ledarskap, grupprocesser, skoljuridik, elev- och föräldrainflytande, konflikthantering, demokrati, 
kön, etnicitet, dokumentation, värdering och bedömning, specialpedagogik, informationsteknik 
samt sociala och psykologiska perspektiv på undervisning och lärande.15  De övriga två obligato-
riska kurserna som gällt för 2006 års alumner utgörs av examensarbete (10 poäng) samt kursen 
Språk och kultur (10 poäng). Därtill ingår två valfria kurser om vardera 5 poäng. 
 
I enkäten ombads 2006 års examinerade att värdera i vilken grad man i de obligatoriska kurserna 
i det allmänna utbildningsområdet tillägnat sig allmändidaktiska kunskaper och färdigheter till 
nytta för yrkespraktiken (enkätfråga 33). Enkätsvar inkom från 126 av 158 alumner, vilket inne-
bar ett bortfall på 20 procent. Nära tre femtedelar (57 procent) värderade nyttan av kunskaps-
området till graderna 3-4. De lägsta graderna 1-2 angavs av nära en fjärdedel (24 procent) och de 
högsta graderna 5-6 av omkring en femtedel (19 procent) (tabell 23).   
 
Tabell 27. Uppskattad nytta av obligatoriska kurser i Allmänt utbildningsområde. 2006 års alumner.  
Examensinriktning Exmensår Bortfall Antal 

resp. 
Varav grad 
1-2 

Andel 
grad 1-2 

Varav 
grad 3-4 

Andel 
grad 3-4 

Varav 
grad 5-6 

Andel 
grad 5-6 

Förskola/förskoleklass år 2006 5 11 1 0,09 6 0,55 4 0,36 
Grundskola tidigare år år 2006 17 46 4 0,09 30 0,65 12 0,26 
Grundskola senare år år 2006 2 22 8 0,36 11 0,50 3 0,14 
Gymnasieskola år 2006 8 45 16 0,36 24 0,53 5 0,11 
Fritidshem år 2006 0 2 1 0,50 1 0,50 0 0,00 
Totalt   32 126 30 0,24 72 0,57 24 0,19 

 
Av tabellen 27 kan utläsas att de ”medelgoda” graderna 3-4 angavs av hälften eller fler alumner i 
samtliga examensinriktningar. Generellt gjordes högre värdering i graderna 5-6 av nyttan av de 
obligatoriska kurserna i AOU, av alumner med inriktning mot yngre barn och elever i förskola, 
förskoleklass (36 procent) och i grundskolans tidigare år (26 procent), medan lärare med inrikt-
ning mot äldre elever skattade kursinnehållet lägre. De högsta graderna angavs av något mer än 
tiondel av grundskollärare senare år (14 procent), och drygt en tiondel av lärare med inriktning 
mot gymnasieskolans elever (11 procent).  Däremot angavs de lägsta graderna 1-2 av mer än en 
tredjedel (36 procent) av både grundskollärare senare år och lärarna med inriktning mot gymna-
sieskolan. Även bland dem som hade inriktning mot fritidshemmet, och vilka endast bestod av 
fyra respondenter, graderades kursinnehållet i AOU relativt lågt, då två respondenter angav de 
lägsta graderna 1-2 och de andra två graderna 3-4.  

                                                   
15 De tre kurserna inom det centrala kunskapsområdet benämns Det didaktiska uppdraget (CK1), Villkor för en didaktisk 
praktik (CK2), Didaktisk analys (CK3). 
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Ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter 
Alumner med grundläggande examen år 2001 eller 2006 ombads att i enkätfråga 27 uppskatta 
graden av uppnådda ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter. Krav på sådana kunskaper ut-
trycks i såväl förutvarande examensordningar som i 2001 års examensordning.16 Frågan besvara-
des av 276 av 300 berörda, varmed bortfallet för de båda årsurvalen uppgick till åtta procent. En 
ojämn fördelning av svarsbortfallet uppmärksammas här i det att 19 procent av 2006 års exami-
nerade grundskollärare tidigare år inte besvarade frågan. Svarsfördelningen i tabell 28 nedan, 
visar att drygt två femtedelar (44 procent) av respondenterna uppskattade de egna ämnesdidak-
tiska kunskaperna och färdigheterna till graderna 5-6. Graderna 3-4 uppgavs av nästan lika stor 
andel (43 procent) och de lägsta graderna 1-2 angavs av 13 procent. 
 
 Tabell 28. Värdering av ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter hos samtliga 300 respondenter med grundläggande lärarexamen år 2001 och 
2006.  
Examensår 
 

Examensinriktning 
 

Bortfall 
 

Antal 
resp. 

Varav 
grad 1-2 

Andel 
grad 1-2 

Varav 
grad 3-4 

Andel 
grad 3-4 

Varav 
grad 5-6 

Andel 
grad 5-6 

år 2001 Grundskola åk 4-9 2 52 9 0,17 15 0,29 28 0,54 
  Fritidshem   2   0,00 1 0,50 1 0,50 
  Förskola 1 23   0,00 13 0,57 10 0,43 
  Grundskola åk 1-7 2 23 4 0,17 13 0,57 6 0,26 
  Gymnasieskola   37 9 0,24 19 0,51 9 0,24 
år 2001 Totalt   5 137 22 0,16 61 0,45 54 0,39 
                    
år 2006 Fritidshem   2   0,00   0,00 2 1,00 
  Förskola/förskoleklass 4 12   0,00 5 0,42 7 0,58 
  Grundskola, tidigare år 12 51 2 0,04 24 0,47 25 0,49 
  Gymnasieskola 2 51 6 0,12 21 0,41 24 0,47 
  Grundskola, senare år 1 23 5 0,22 9 0,39 9 0,39 
år 2006 Totalt   19 139 13 0,09 59 0,42 67 0,48 
Totalt   24 276 35 0,13 120 0,43 121 0,44 
 
Ur tabell 28 kan vidare utläsas att graden av ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter generellt 
bedömdes högre av de nyutbildade, 2006 års lärargrupper, av vilka nära hälften (48 procent) 
uppgav graderna 5-6. Av 2001 års examinerade angavs graderna 5-6 av nära två femtedelar (39 
procent). Vid jämförelse mellan liknande inriktningar i de båda årsurvalen framkommer vidare 
att de högsta graderna 5-6 angavs av nära hälften (49 procent) av 2006 års grundskollärare tidiga-
re år, till skillnad från drygt en fjärdedel (26 procent) av 2001 års examinerade grundskollärare 1-
7. (Här påminns om det relativt stora svarsbortfallet för 2006 års grundskollärare tidigare år, av 
vilka 12 av 63 berörda inte besvarade frågan.) Av 2006 års lärare med inriktning mot gymnasie-
skolans elever, angav också nära hälften (47 procent) de högsta graderna 5-6, medan dessa höga 
grader endast angavs av omkring en fjärdedel (24 procent) av 2001 års gymnasielärare.  
 
Skattningen av ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter bland grundskollärare för äldre elever 
skiljer sig emellertid från ovanstående mönster. Av 2006 års grundskollärare senare år angav 39 
procent de högsta graderna 5-6, medan fler, drygt hälften (54 procent) av 2001 års examinerade 
grundskollärare 4-9, angav de högsta graderna.  
 
Det bör även uppmärksammas att de lägsta graderna 1-2 av ämnesdidaktiska kunskaper, upp-
gavs av relativt många med inriktning mot äldre elever i grundskola och gymnasieskola. Av 2006 
                                                   
16 Krav på ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter uttrycks under Allmänna mål i 2001 års examensordning.  (Se bilaga 
Umeå universitet Examensbeskrivning Dnr 540-3420). 



 43

års grundskollärare senare år uppgav drygt en femtedel (22 procent) graderna 1-2. Av 2006 års 
alumner med inriktning mot gymnasieskolans elever uppgavs de lägsta graderna 1-2 av nära en 
fjärdedel (24 procent). Skattningarna av dessa lärargrupper avviker därmed från skattningar av 
andra lärargrupper, särskilt från alumner med inriktning mot yngre elever i fritidshem, förskola 
och förskoleklass, där de lägsta graderna 1-2 helt saknades. 
 

Kunskaper i de särskilda ämnesområdena läs- och skrivinlärning och matema-
tikinlärning 
Särskilda kunskaper i läs- och skrivinlärning och matematikinlärning ställs såväl i tidigare som 
nuvarande examensordningar på lärare med inriktning mot elever i grundskolans tidigare år samt 
på lärare med inriktning mot förskola och förskoleklass. Motsvarande krav saknades däremot för 
förskollärare och fritidspedagoger som examinerades i de utbildningar som tidigare gavs (se 
SOU 1999:63, bilaga 4). Mot denna bakgrund tillfrågades lärargrupper för yngre barn och elever 
dvs. grundskollärare 1-7 och grundskollärare tidigare år samt 2006 års examinerade med inrikt-
ning mot förskola och förskoleklass om sina kunskaper i läs- och skrivinlärning (enkätfrågorna 
28 och 31) och i matematikinlärning (enkätfrågorna 29 och 32). 17 

Kunskaper i läs- och skrivinlärning  
Av grundskollärare för de yngre eleverna besvarades enkätfråga 28 om kunskaper i läs- och 
skrivinlärning av 73 av 88 berörda (83 procent), varmed svarsbortfallet uppgick till 17 procent. 
Svaren var relativt jämnt fördelade med 36 procent i graderna 5-6, 33 procent i graderna 3-4 och 
32 procent i graderna 1-2 (tabell 29).  
 
Tabell 29. Värdering av tillägnade kunskaper i läs- och skrivinlärning, grundskollärare 1-7 och grundskollärare tidigare år. 
Examensinriktning 
 

Examensår 
 

Bortfall 
 

Antal res-
pondenter 

Varav 
grad 1-2 

Andel 
grad 1-2 

Varav 
grad 3-4 

Andel 
grad 3-4 

Varav 
grad 5-6 

Andel 
grad 5-6 

Grundskola åk 1-7 år 2001 5 20 14 0,70 6 0,30 0 0,00 
Grundskola tidigare år år 2006 10 53 9 0,17 18 0,34 26 0,49 
Totalt   15 73 23 0,32 24 0,33 26 0,36 
 
Av tabell 29 framgår vidare att bedömningen av kunskaper i läs- och skrivinlärning var högre 
hos 2006 års alumner med inriktning mot grundskolans tidigare år än hos 2001 års examinerade 
grundskollärare 1-7. Av 2006 års grundskollärare tidigare år angav nära hälften (49 procent) de 
högsta graderna 5-6 i kunskaper i läs- och skrivinlärning, till skillnad från 2001 års examinerade 
grundskollärare 1-7 där de högsta graderna 5-6 saknades men där majoriteten, 70 procent, angav 
de lägsta graderna 1-2.  
 
På enkätfråga 31 (med samma innehåll som enkätfråga 28), riktad till 2006 års alumner med in-
riktning mot förskola och förskoleklass, inkom svar från tolv av 16 berörda. Svarsbortfallet på 
frågan uppgick därmed till 25 procent. Sju av respondenterna (58 procent) angav de högsta gra-
derna 5-6 i kunskaper i läs- och skrivinlärning, medan övriga fem respondenter (42 procent) an-
gav graderna 3-4 (tabell 30).  
 

                                                   
17 I enkätfråga 31uteslöts av misstag 2006 års alumner med inriktning mot fritidshem, som utgjordes av två individer bland 
respondenterna.  
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Tabell 30. Värdering av kunskaper i läs- och skrivinlärning hos 2006 års alumner med inriktning mot förskola och förskoleklass. 
Examensinriktning 
 

Examensår 
 

Bortfall  
 

Antal 
resp. 

Varav 
grad 1-2 

Andel 
grad 1-2 

Varav 
grad 3-4 

Andel 
grad 3-4 

Varav 
grad 5-6 

Andel 
grad 5-6 

Förskola/förskoleklass år 2006 4 12 0 0 5 0,33 7 0,58 
Totalt   4 12 0 0 5 0,42 7 0,58 

Kunskaper i matematikinlärning  
På 2006 års examinerade lärare för de yngre elevåldersgrupperna (grundskola tidigare år, försko-
la, förskoleklass och fritidshem) ställs, som ovan nämnts, särskilda krav på kunskaper i matema-
tikinlärning. Liknande krav ställdes på 2001 års examinerade grundskollärare 1-7, men däremot 
inte på 2001 års alumner med examensinriktning för fritidshem och förskola (Högskolelagen, 1 
kap. 9 §, se SOU 1999:63, bilaga 4). Mot denna bakgrund tillfrågades de berörda alumnerna (en-
kätfrågorna 29 och 32) om graden av uppnådda kunskaper i matematikinlärning. Enkätfråga 29 
riktades till 2001 och 2006 års alumner, grundskollärare med inriktning på yngre elever (grund-
skollärare 1-7, lärare med inriktning mot grundskolans tidigare år). Enkätfråga 32 riktades till 
2006 års alumner med examensinriktning för förskola och förskoleklass.18 Här bör uppmärk-
sammas att det i lärarutbildningen för 2006 års alumner från Umeå universitet, vilka har exa-
mensinriktning mot grundskolans tidigare år, förskola, förskoleklass och fritidshem, ingått en 
obligatorisk 10-poängskurs med fokus på läs- skriv- tal- och matematikutveckling för yngre barn 
och elever.  
 
Svar på enkätfråga 29 inkom från 74 av 88 berörda grundskollärare 1-7 och grundskollärare tidi-
gare år ur båda årsurvalen, varmed bortfallet på frågan uppgick till 16 procent. Nära hälften av 
alumnerna (47 procent) uppgav de högsta graderna 5-6 av kunskaper i matematikinlärning. upp-
gavs av respondenterna.  Graderna 3-4 angavs av nära två femtedelar (39 procent) och de lägsta 
graderna 1-2 angavs av 14 procent (tabell 31).  
 
Tabell 31. Värdering av kunskaper i matematikinlärning av grundskollärare 1-7 och grundskollärare tidigare år. 
Examensinriktning 
 

Examensår 
 

Bortfall 
 

Antal 
resp. 

Varav 
grad 1-2 

Andel 
grad 1-2 

Varav 
grad 3-4 

Andel 
grad 3-4 

Varav 
grad 5-6 

Andel 
grad 5-6 

Grundskola åk 1-7 år 2001 4 21 4 0,19 12 0,57 5 0,24 
Grundskola tidigare år år 2006 10 53 6 0,11 17 0,32 30 0,57 
Totalt   14 74 10 0,14 29 0,39 35 0,47 
 
Av tabell 31 framgår vidare att nära tre femtedelar av 2006 års grundskollärare tidigare år (57 
procent) uppgav de högsta graderna 5-6 av kunskaper i matematikinlärning, till skillnad från om-
kring en fjärdedel (24 procent) av 2001 års respondenter med inriktning grundskollärare 1-7. Det 
framkommer även att större andel, nära en femtedel (19 procent) av 2001 års grundskollärare 1-
7 angav de lägsta graderna 1-2, medan denna låga bedömning endast gjordes av omkring en ti-
ondel (11 procent) av 2006 års respondenter med inriktning mot grundskolans tidigare år. Vär-
deringen av de egna kunskaperna i matematikinlärning av 2006 års alumner med examensinrikt-
ning mot förskola och förskoleklass (enkätfråga 32), framgår i tabell 32 nedan.  Svar inkom från 
12 av 16 berörda, varmed bortfallet uppgick till 25 procent. Nära tre femtedelar (58 procent) 
uppgav graderna 3-4, 25 procent de högsta graderna 5-6, medan de lägsta graderna 1-2 angavs av 
17 procent.  
 

                                                   
18 I enkätfråga 32 uteslöts av misstag 2006 års alumner med inriktning mot fritidshem (som i undersökningen utgjordes av 
två respondenter). 
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Tabell 32. Värdering av kunskaper i matematikinlärning av 2006 års alumner med examensinriktning mot förskola och förskoleklass. 
Examensinriktning 
 

Examensår 
 

Bortfall 
 

Antal 
resp. 

Varav 
grad 1-2 

Andel 
grad 1-2 

Varav 
grad 3-4 

Andel 
grad 3-4 

Varav 
grad 5-6 

Andel 
grad 5-6 

Förskola/förskoleklass år 2006 4 12 2 0,17 7 0,58 3 0,25 
Totalt år 2006 4 12 2 0,17 7 0,58 3 0,25 

 

Utbildningen som plattform för yrket 
Samtliga alumner ombads vidare uppskatta helhetsvärdet av utbildningen som plattform för 
framtida yrkesverksamhet som lärare (enkätfråga 22). Svar på frågan inkom från samtliga, av 
vilka hälften (49,7 procent) angav de ”medelgoda” graderna 3-4, två femtedelar (40,6 procent) de 
högsta graderna 5-6, och en tiondel (9,7 procent) de lägsta graderna 1-2 (tabell 33).  
 
Tabell 33. Värdering av utbildningen som helhet. Samtliga 350 respondenter. 
Examensår Examensinriktning Antal 

resp. 
Antal 
grad 1-2 

Varav 
grad 1-2 

Antal 
grad 3-4 

Varav 
grad 3-4 

Antal 
grad 5-6 

Varav 
grad 5-6 

2001 Fritidshem 2   0,000  0,000 2 1,000 
  Specialped. i förskola/fritidshem 2   0,000   0,000 2 1,000 
  Förskola 24   0,000 11 0,458 13 0,542 
  Specialpedagogik i grundskola åk 1-6 12   0,000 6 0,500 6 0,500 
  Grundskola åk 4-9 54 7 0,130 25 0,463 22 0,407 
  Specialpedagogik i grundskola åk 7-9 3   0,000 2 0,667 1 0,333 
  Grundskola åk 1-7 25 6 0,240 14 0,560 5 0,200 
  Gymnasieskola 37 5 0,135 28 0,757 4 0,108 
2001 Totalt   159 18 0,113 86 0,541 55 0,346 
                  
2006 Specialped. i förskola/fritidshem 12   0,000 2 0,167 10 0,833 
  Specialpedagogik i gymnasieskola 4   0,000 1 0,250 3 0,750 
  Förskola/förskoleklass 16   0,000 6 0,375 10 0,625 
  Specialpedagogik i grundskola åk 7-9 5   0,000 2 0,400 3 0,600 
  Specialpedagogik i grundskola åk 1-6 12 1 0,083 4 0,333 7 0,583 
  Grundskola, tidigare år 63 5 0,079 26 0,413 32 0,508 
  Fritidshem 2   0,000 1 0,500 1 0,500 
  Gymnasieskola 53 5 0,094 33 0,623 15 0,283 
  Grundskola, senare år 24 5 0,208 13 0,542 6 0,250 
2006 Totalt   191 16 0,084 88 0,461 87 0,455 
Totalt   350 34 0,097 174 0,497 142 0,406 

 
Vid jämförelse mellan årsurvalen framgår att utbildningarna i stora drag värderades högre av 
2006 års alumner än av 2001 års examinerade. Exempelvis angav nära hälften (45,5 procent) av 
2006 års respondenter de högsta graderna 5-6, till skillnad från drygt en tredjedel (34,6 procent) 
av 2001 års examinerade. Vidare framgår av tabell 33 att i båda årsurvalen uppgavs de högsta 
graderna 5-6 framför allt av specialpedagoger och examinerade med inriktning mot förskola och 
förskoleklass  
 
Av 2006 års grundskollärare tidigare år angavs graderna 5-6 av hälften, liksom av examinerade 
med inriktning mot fritidshemmet (en av två individer). En betydligt lägre bedömning gjordes 
däremot av 2001 års grundskollärare 1-7, av vilka endast 20 procent uppgav de högsta graderna.  
 
Av 2006 års grundskollärare senare år angavs graderna 5-6 av en fjärdedel, i likhet med drygt en 
fjärdedel (28 procent) av 2006 års lärare med inriktning mot gymnasieskolans elever. Andelen 
som uppgav graderna 5-6 av 2006 års grundskollärare senare år var således lägre än andelen  
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bland 2001 års grundskollärare 4-9 , av vilka 40 procent uppgav graderna 5-6. Bland lärare med 
inriktning mot gymnasieskolans elever uppgav mer än tre femtedelar i båda årsurvalen de medel-
goda graderna 3-4 (2001 års respondenter: 76 procent; 2006 års respondenter: 62 procent).   
 
Av nedanstående tabell 34, där graderna 4, 5 och 6 sammanställts, framgår dels att 72 procent av 
samtliga respondenter angav dessa grader, dels att denna fördelning nära sammanföll för de båda 
årsurvalen (2001 års alumner: 71 procent; 2006 års alumner: 73 procent).  
 
Tabell 34. Värdering av utbildningen som helhet, graderna 4-6. Samtliga respondenter, examensårsgrupperna 2001 och 2006. 
Examensår Examensinriktning Antal resp. Antal grad 4-6 Varav grad 4-6 
år 2001 Fritidshem 2 2 1,00 
  Specialpedagogik i förskola/fritidshem 2 2 1,00 
  Specialpedagogik i grundskolan, åk 7-9 3 3 1,00 
  Förskola 24 23 0,96 
  Specialpedagogik i grundskolan, åk 1-6 12 10 0,83 
  Grundskola åk 4-9 54 41 0,76 
  Gymnasieskola 37 20 0,54 
  Grundskola åk 1-7 25 12 0,48 
2001 Totalt   159 113 0,71 
          
år 2006 Specialpedagogik i gymnasieskolan 4 4 1,00 
  Förskola/förskoleklass 16 15 0,94 
  Specialpedagogik i förskola/fritidshem 12 11 0,92 
  Specialpedagogik i grundskolan, åk 1-6 12 10 0,83 
  Specialpedagogik i grundskolan, åk 7-9 5 4 0,80 
  Grundskola, tidigare år 63 50 0,79 
  Gymnasieskola 53 33 0,62 
  Fritidshem 2 1 0,50 
  Grundskola, senare år 24 12 0,50 
2006 Totalt   191 140 0,73 
Totalt   350 253 0,72 

 
Av tabell 34 kan vidare utläsas att av 2006 års respondenter angavs de högre graderna 4-6 av 
nästan samtliga med specialpedagogisk påbyggnadsexamen och med inriktning mot förskola och 
förskoleklass. Andra bedömningar gjordes däremot av 2006 års examinerade med inriktning mot 
grundskolans och gymnasieskolans elever. Av tabellen framgår sålunda att utbildningen värdera-
des mycket lågt, eller i graderna 1,2, 3 av drygt en femtedel (21 procent) av grundskollärare tidi-
gare år. Av lärare med inriktning mot gymnasieskolans elever uppgav nära två femtedelar (38 
procent) de lägre graderna 1-3. Av 2006 års grundskollärare senare år, uppgavs de lägsta grader-
na 1-3 av hälften. 

Värdering av pedagogisk skicklighet  
Graden av egen uppnådd pedagogisk skicklighet efter utbildningen (enkätfråga 15), bedömdes av 
nära hälften av respondenterna i de båda årsurvalen (46 procent) uppgå till de medelgoda gra-
derna 3-4, vilket framgår i tabell 35 nedan.  De högsta graderna 5-6 uppgavs av nära två femte-
delar (37 procent), och de lägsta graderna 1-2 av nära en femtedel (17 procent). Frågan besvara-
des av samtliga som deltog i enkäten. 
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Tabell 35. Värdering av pedagogisk skicklighet. Samtliga 350 respondenter. 
Examensår Examensinriktning Antal resp Antal 

grad 1-2 
Varav 
grad 1-2 

Antal 
grad 3-4 

Varav 
grad 3-4 

Antal 
grad 5-6 

Varav 
grad 5-6 

år 2001 Specialped. i förskola/fritidsh. 2   0,00   0,00 2 1,00 
  Förskola 24 1 0,04 7 0,29 16 0,67 
  Specialpedagogik i grskl åk 1-6 12   0,00 6 0,50 6 0,50 
  Specialpedagogik i grskl åk 7-9 3   0,00 2 0,67 1 0,33 
  Grundskola åk 4-9 54 12 0,22 29 0,54 13 0,24 
  Grundskola åk 1-7 25 4 0,16 15 0,60 6 0,24 
  Gymnasieskola 37 14 0,38 21 0,57 2 0,05 
  Fritidshem 2   0,00 2 1,00   0,00 
2001 Totalt   159 31 0,19 82 0,52 46 0,29 
                  
år 2006 Specialped. i förskola/fritidsh. 12   0,00 2 0,17 10 0,83 
  Förskola/förskoleklass 16   0,00 3 0,19 13 0,81 
  Specialpedagogik i grskl åk 7-9 5   0,00 2 0,40 3 0,60 
  Specialpedagogik i grskl åk 1-6 12 2 0,17 3 0,25 7 0,58 
  Grundskola, tidigare år 63 9 0,14 22 0,35 32 0,51 
  Fritidshem 2   0,00 1 0,50 1 0,50 
  Specialped. i gymnasieskola 4   0,00 2 0,50 2 0,50 
  Gymnasieskola 53 13 0,25 29 0,55 11 0,21 
  Grundskola, senare år 24 4 0,17 16 0,67 4 0,17 
2006 Totalt   191 28 0,15 80 0,42 83 0,43 
Totalt   350 59 0,17 162 0,46 129 0,37 

 
Av tabellen framgår vidare att 2006 års examinerade generellt skattade sin pedagogiska skicklig-
het högre än alumner examinerade år 2001. Exempelvis uppgav drygt två femtedelar (43 pro-
cent) av 2006 års respondenter de högsta graderna 5-6, medan mindre än en tredjedel (29 pro-
cent) av 2001 års examinerade gjorde denna bedömning.  
 
Tabellen visar vidare att det i båda årsurvalen främst var specialpedagoger och examinerade med 
inriktning mot förskola och förskoleklass som uppgav de högre graderna 5-6 av pedagogisk 
skicklighet.  Av 2006 års examinerade specialpedagoger, med grundläggande examensinriktning 
mot förskola eller fritidshem, uppgav 83 procent de högsta graderna 5-6. Av 2006 års alumner 
med inriktning mot förskola och förskoleklass skattade drygt fyra femtedelar (81 procent) sin 
pedagogiska skicklighet i de högsta graderna 5-6. Också majoriteten, nära två tredjedelar (67 
procent) av 2001 års examinerade med förskoleinriktning gjorde samma bedömning. 
 
Lärare med inriktning mot elever i grundskola och gymnasieskola skattade däremot generellt den 
egna pedagogiska skickligheten lägre. Av 2006 års examinerade grundskollärare tidigare år an-
gavs graderna 5-6 av drygt hälften (51 procent).  Av 2001 års grundskollärare 1-7 uppgavs gra-
derna 5-6 i sin tur av än färre, nära en fjärdedel (24 procent). Av 2006 års alumner med in-
riktning mot gymnasieskolans elever angavs de högsta graderna 5-6 av ytterligare färre, drygt en 
femtedel (21 procent).  Av 2001 års gymnasielärare uppgavs graderna 5-6 endast av fem procent. 
Av 2006 års grundskollärare senare år uppgav mindre än en femtedel (17) de högsta graderna 5-
6. Något större andel av 2001 års grundskollärare 4-9 (24 procent) angav detsamma.  
 
Skillnader i bedömningen av den egna pedagogiska skickligheten kan vidare utläsas mellan olika 
grupper med specialpedagogisk påbyggnadsexamen. Åtta av tio (83 procent) av 2006 års special-
pedagoger med grundläggande examensinriktning mot förskola och fritidshem skattade sin pe-
dagogiska skicklighet i de högsta graderna 5-6. Av specialpedagoger med andra lärarbakgrunder 
uppgavs graderna 5-6 av mellan 50 och 60 procent.  
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Undervisning i ämnesområden där man saknar akademisk utbildning 
Med referens till en aktuell undersökning (Lärarnas riksförbund, 2007) som visar att nära hälften 
av de nyutbildade lärarna som undervisade i svenska/språk, eller i matematik/naturvetenskap, 
saknade lärarexamen i dessa ämnen, tillfrågades samtliga i båda årsurvalen om de själva undervi-
sade i ett ämnesområde i vilket de saknade högskoleutbildning (enkätfråga 38). Svar inkom från 
samtliga, av vilka 28 procent uppgav att så var fallet (tabell 36). Av 2006 års examinerade angav 
30 procent att man saknade högskoleutbildning, medan något färre bland 2001 års examinerade, 
26 procent, uppgav detsamma.  
 
Tabell 36. Undervisning i ämnen/ämnesområden där man saknar högskoleutbildning. 
Examensår Examensinriktning Antal resp. Varav "ej behörig" Andel "ej behörig" 

år 2001 
Specialpedagogik i försko-
la/fritidsh.s 2 1 0,50 

  Grundskola åk 1-7 25 9 0,36 
  Specialpedagogik i grskl åk 7-9 3 1 0,33 
  Grundskola åk 4-9 54 16 0,30 
  Gymnasieskola 37 10 0,27 
  Specialpedagogik i grskl åk 1-6 12 3 0,25 
  Förskola 24 1 0,04 
  Fritidshem 2   0,00 
2001 Totalt   159 41 0,26 
          
år 2006 Specialpedagogik i grskl åk 1-6 12 6 0,50 
  Grundskola, tidigare år 63 22 0,35 
  Gymnasieskola 53 17 0,32 
  Grundskola, senare år 24 7 0,29 
  Specialpedagogik i  gymn 4 1 0,25 
  Specialpedagogik i grskl åk 7-9 5 1 0,20 
  Specialped. i förskola/fritidshem. 12 2 0,17 
  Förskola/förskoleklass 16 1 0,06 
  Fritidshem 2   0,00 
2006 Totalt   191 57 0,30 
Totalt   350 98 0,28 

 
Vidare framgår av tabellen att i båda årsurvalen saknade omkring en tredjedel av lärarna med 
inriktning mot grundskola och gymnasieskolan högskoleutbildning i ett ämnesområde. Av tabel-
len framgår också att många specialpedagoger i båda årsurvalen saknade högskoleutbildning i ett 
område där man undervisade. Bland respondenter med inriktning mot förskola uppgav däremot 
endast en respondent i båda årsurvalen (fyra, respektive sex procent) avsaknad av högskoleut-
bildning i ett ämnesområde man undervisade i. Av respondenter med inriktning mot fritidshem, 
angavs inte detta av någon. 

Områden som bör förstärkas i lärarutbildningen  
I den sista enkätfrågan tillfrågades samtliga om vilka områden i lärarutbildningen man ansåg 
borde förstärkas (enkätfråga 39). Svar kunde lämnas på ett eller flera av följande åtta svarsalter-
nativ: 1) ämnesstudier (inriktning på specifika skolämnen/ämnesområden), 2) didaktiska-
/metodiska studier för undervisning i skolämnen/ämnesområden, 3) praktik- eller verksamhets-
förlagd utbildning (VFU),  4) allmändidaktiska och pedagogiska frågor, 5) tvärvetenskapliga äm-
nesstudier, 6) vetenskaplig fördjupning genom utvidgat examensarbete), 7) datorkun-



 49

skap/informationsteknik och interaktiva metoder, 8) inget område behöver förstärkas. I tabell 
37 nedan visas rangordningen av svarsalternativ utifrån den sammanställning av enkätsvar som 
automatiskt tillhandahålls av enkätverktyget SURVEY.19  
 
Tabell 37. Områden i lärarutbildning som bör förstärkas. 
Kunskapsområden som efterlyses Antal respondenter (n=358) Andel respondenter 

1. Didaktiska/metodiska studier för undervisn. i skoläm-
nen/ämnesomr.  

254 0,71  

2. Allmändidaktiska och allmänpedagogiska frågor 189 0,53 
3. Praktik eller verksamhetsförlagd utbildning 181 0,51 
4. Ämnesstudier, inriktning på specifika skolämnen/ämnesområden 157 0,44 
5. Datorkunskap/Informationsteknik och interaktiva medier (IKT) 135 0,38 
6. Tvärvetenskapliga ämnesstudier  46 0,13 
7. Vetenskaplig fördjupning genom utvidgat examensarbete  27 0,08 
8. Inget område behöver förstärkas   6 0,02 

 
Som framgår av tabellen ovan, efterlyste nära tre fjärdedelar (71 procent) av alumnerna i första 
hand förstärkning i området didaktik och metodik. Mer än hälften av alumnerna efterlyste för-
djupning i allmändidaktiska och allmänpedagogiska frågor (53 procent). Nästan lika många efter-
lyste förstärkning av verksamhetsförlagd utbildning (51 procent). Fördjupning i äm-
nen/ämnesområden efterfrågades av drygt två femtedelar (44 procent). Mer undervisning i IKT-
området efterfrågades av något mindre än två femtedelar (38 procent).  Tvärvetenskapliga äm-
nesstudier efterlystes av betydligt färre, drygt en tiondel (13 procent). Fördjupning genom utvid-
gat examensarbete efterfrågades av mindre än en tiondel (8 procent).  

Kunskapsområden som bör förstärkas enligt 2006 års alumner 
Den rangordning av efterfrågade kunskapsområden, som gjordes av samtliga 191 respondenter i 
2006 års urval (av vilka 158 hade grundläggande examen och 33 specialpedagogisk påbyggnads-
examen), framgår tabell 38 nedan.  
 
Tabell 38. Kunskapsområden som 2006 års alumner anser bör förstärkas i utbildningen. 
Kunskapsområden som efterlyses Antal resp. 

(N=191) 
Andel respondenter 

1. Didaktiska/metodiska studier för undervisning i  skolämnen-
/ämnesområden 

131 0,69 

2. Ämnesstudier (inriktning på specifika skolämnen/ämnesområden) 94 0,49 
   3. Praktik- eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 88 0,46 

4. Allmändidaktiska och pedagogiska frågor 84 0,44 
5. Datorkunskap/Informationsteknik och interaktiva medier 52 0,27 
6. Tvärvetenskapliga studier 20 0,10 
7. Vetenskaplig fördjupning/vidgat examensarbete 12 0,06 
8. Inget 3 0,02 

 
Som framgår av tabellen efterlyste sju av tio (69 procent) förstärkning av didaktiska/metodiska 
studier för undervisning i skolämnen/ämnesområden. Nära hälften (49 procent) efterfrågade 
ämnesstudier med inriktning på specifika skolämnen/ämnesområden. Nära hälften ville även se 
förstärkt verksamhetsförlagd utbildning (46 procent) samt fördjupning i allmändidaktiska och 
pedagogiska frågor (44 procent). Drygt en fjärdedel (27 procent) efterlyste mer utbildning i IKT-
området. Tvärvetenskapliga studier efterfrågades av endast en av tio. Vetenskaplig fördjupning 
                                                   
19 Redovisningen av enkätfråga 39 baseras på samtliga 358 inkomna enkätsvar, vilket här bedöms påverka resultatet endast i lägre 
grad.  
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genom vidgat examensarbete, av ytterligare ett fåtal (6 procent). Två procent uppgav att inte 
något område behövde förstärkas.  

Kunskapsområden som bör förstärkas enligt 2006 års specialpedagoger 
De kunskapsområden som 2006 års examinerade specialpedagoger (33 respondenter) ansåg bor-
de förstärkas, har vidare urskiljts ur de svar som presenterats i tabell 38 ovan. Framför allt kunde 
fyra kunskapsområden urskiljas. På första plats angavs av nära tre femtedelar (58 procent) didak-
tiska/metodiska studier för undervisning i skolämnen. På andra plats uppgavs av drygt en tred-
jedel (36 procent) allmändidaktiska och pedagogiska frågor. På tredje plats uppgavs av nära en 
tredjedel (30 procent) ämnesstudier med inriktning på specifika skolämnen samt datorkun-
skap/informationsteknik/interaktiva medier. På fjärde plats önskades av omkring en fjärdedel av 
specialpedagogerna med grundläggande utbildning för förskola, fritidshem eller grundskola (7 av 
29) praktikförlagd utbildning (VFU), vilket inte ingår i utbildningen. Mer VFU efterlystes där-
emot inte av specialpedagoger med tidigare utbildning för gymnasieskolans elever. Högre grad 
av vetenskaplig fördjupning genom utvidgat examensarbete önskades endast av tre specialpeda-
goger.  
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Sammanfattande analys och diskussion  
 
Det övergripande syftet med den studie som här presenterats var att undersöka nyligen examine-
rade lärares och specialpedagogers värderingar av den genomgångna utbildningen samt att jäm-
föra värderingar hos examinerade lärare med olika utbildningsinriktningar. Syftet var även att i 
viss utsträckning jämföra värderingarna hos 2001 och 2006 års alumner som genomgått liknande 
utbildningsinriktningar. Ytterligare syften var att få en bild av alumnernas trivsel i läraryrket samt 
att i viss mån kartlägga den geografiska rekryteringen till studierna. 
 
Enkäten bestod av 39 frågor, varav 26 attitydfrågor, där alumnerna ombads att värdera den ge-
nomgångna utbildningens måluppfyllelse. De mål som frågorna var relaterade till hämtades dels 
från Högskoleförordningens examensordningar för föregående och nuvarande utbildningsin-
riktningar, dels från den lokala examensbeskrivningen vid Umeå universitet som gäller för 2001 
års lärarutbildningsprogram.  Frågorna rörde både generella mål som gäller för samtliga, och 
specifika mål för vissa inriktningar av lärarexamen. De specifika målen gällde kunskaper i läs- 
och skrivinlärning samt matematikinlärning och i betygssättning. Alumnerna ombads även ange 
vilka områden i lärarutbildning man ansåg borde förstärkas. Attitydfrågorna besvarades på en 
skala 1-6 (lägsta till högsta graden av måluppfyllelse). I analysen av enkätsvar har graderna 1-6 
huvudsakligen sammanförts till tre nivåer (1-2, 3-4, 5-6).  
 
Webbenkäten riktades till 1142 alumner som tagit lärarexamen eller specialpedagogisk påbygg-
nadsexamen vid Umeå universitet år 2001 eller 2006. 2001 års urval omfattade 569 individer, va-
rav 495 med grundläggande examen och 74 med specialpedagogisk påbyggnadsexamen. I 2006 
års urval, som omfattade 573 individer hade 448 examinerats i 2001 års nya lärarprogram och 
125 i specialpedagogiskt påbyggnadsprogram. Målgrupperna ombads via ett postat brev, som 
följdes av en postad påminnelse, att besvara den på nätet utlagda enkäten. Enkätsvar inkom från 
350 alumner (82 procent kvinnor, 18 procent män), varvid svarsfrekvensen uppgick till 30,6 pro-
cent. Svarsfrekvensen för 2006 års alumner var något högre (33 procent) än för 2001 års alum-
ner (28 procent). Beträffande den geografiska rekryteringen till lärarstudierna, framkom att drygt 
hälften (55 procent) av respondenterna redan före studierna varit bosatta i Umeå kommun. Vi-
dare framgick att 85 procent var rekryterade från kommuner i Norrland. Andelen alumner som 
besvarade undersökningen och som var från Norrlandsregionen, var därmed högre än andelen 
rekryterade lärarstudenter från dessa delar av landet (69 procent) och som examinerades vid 
Umeå universitet år 2001 (se Mattsson & Strömgren, 2008). De data som presenteras av Matts-
son och Strömgren, visar också att andelen examinerade lärarstudenter från Umeå universitet, 
och som antas vara från Norrlandslänen, sjunkit över tid mellan åren 1990 och 2001.   
 
Av respondenterna uppgav 96 procent att man hade arbetat som lärare. Vid tiden för undersök-
ningens genomförande uppgav nära nio av tio alumner i båda examensårsgrupperna att man 
arbetade i läraryrket.20 Sysselsättningen i andra yrkesområden var framförallt förlagd till sådana 
yrkesområden som i enkäten klassificerats som ”övriga yrkesgrupper”, samt sjukvård och om-
sorg. Ett fåtal respondenter (1,4 procent) som arbetade i högskolan hade examensinriktning mot 

                                                   
20 Andelen som inte arbetade som lärare bland 2001 års alumner (elva procent) var något högre än bland 2006 års alumner 
(nio procent). 
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äldre elever i grundskolan eller gymnasieskolan. Lärare med inriktning mot gymnasieskolan var i 
båda årsurvalen den kategori med högst andel alumner som uppgav att man arbetade inom 
andra yrkesområden än undervisning/pedagogisk verksamhet (2001 års urval: 14 procent; 2006 
års urval: 15 procent).  
 
Generellt framstod trivseln i läraryrket som mycket god i det att 70 procent av samtliga responden-
ter uppgav de högsta graderna av trivsel. Särskilt hög trivselnivå noterades i båda årsurvalen hos 
alumner med examensinriktning mot yngre barn och elever i förskola, förskoleklass och special-
pedagogik, av vilka drygt 80 procent angav de högsta graderna av trivsel. Vid en grov jämförelse 
mellan samtliga examinerade grundskollärare ur de båda årsurvalen 2001 och 2006, visar resulta-
ten att högre trivselgrader angavs alumner med inriktning mot yngre elevåldersgrupper i jämfö-
relse med alumner med inriktning mot grundskolans äldre elever. En skillnad som framgick mel-
lan samtliga 2001 och 2006 års alumner, var att drygt tre fjärdedelar (77 procent) av 2006 års 
alumner angav de högsta trivselgraderna, till skillnad från två tredjedelar (66 procent) av 2001 års 
alumner.  Exempelvis angav endast hälften av 2001 års alumner med inriktning mot grundsko-
lans skolår 4-9 de högsta graderna av trivsel i läraryrket.  
 
Yrkesverksamheten som lärare motsvarade för flertalet respondenter (60 procent) utbildningens in-
riktning. Högsta överensstämmelsen mellan arbete och utbildningsinriktning, rapporterades av 
alumner med inriktning mot förskola/förskoleklass (87 procent).  Av alumner med inriktning 
mot äldre elever i grundskola eller gymnasieskola, undervisade omkring 70 procent i båda in-
riktningarna i den avsedda elevåldersgruppen. Lägre överensstämmelsen mellan utbildning och 
pedagogisk yrkesverksamhet rapporterades av 2006 års examinerade grundskollärare för yngre 
elever, av vilka fem av tio arbetade i andra områden än den huvudsakliga examensinriktningen. 
Av specialpedagogerna (indelade i fyra undergrupper baserade på den grundläggande lärarexa-
men) uppgav mellan 17 och 50 procent att man undervisade i ämnesområden som inte överens-
stämde med den grundläggande examen.  
 
Drygt en fjärdedel av samtliga respondenter (28 procent) uppgav sig sakna högskoleutbildning i ett 
ämnesområde man undervisade i. Detta förhållande gällde särskilt grundskollärare för äldre ele-
ver samt för lärare för gymnasieskolans elever. Av 2006 års examinerade specialpedagoger med 
grundläggande examen för skolåren 1-6, uppgav 50 procent att man undervisade i ämnen där 
man saknade högskoleutbildning.   
 
Enkätfrågor om uppnådda kunskaper i allmän lärarkunskap omfattade kunskapsområdena värde-
grund, kön, diskriminering och kränkande behandling, informationsteknik, dokumentation, värdering och be-
dömning, betygssättning, praktikförlagd utbildning samt vetenskaplighet. Bedömningen av uppnådda kun-
skaper i dessa områden var generellt högre hos alumner med examensinriktning mot yngre barn 
i förskola, förskoleklass samt mot specialpedagogik, av vilka större andelar av respondenterna 
angav de högsta graderna 5-6. Detta illustreras i det följande genom några nedslag i resultaten i 
områdena allmän lärarkunskap, pedagogisk skicklighet, kunskaper i läs- och skrivinlärning och 
matematikinlärning samt synen på utbildningen som helhet. 
 
När det gällde bedömningen av den egna kompetensen att förmedla värdegrunden, som omfattar 
hela uppdraget om demokrati och därmed inkluderar frågor om kön, diskriminering och krän-
kande behandling, etnicitet med mera, uppgav omkring sju av tio av 2006 års alumner med in-
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riktning mot yngre barn i förskola och förskoleklass, respektive mer än fem av tio specialpeda-
goger, de högsta graderna 5-6. Av 2006 års alumner med inriktning mot elever i grundskolans 
tidigare år, respektive senare år, angavs de högsta graderna däremot endast av omkring tre av tio. 
Än färre, en av tio bland 2006 års lärare för gymnasieskolans elever angav detsamma.  
 
Bedömningen av kunskaper om kön, med ett förhållandevis stort bortfall (7,7 procent), uppgick 
för majoriteten av respondenter i de båda årsurvalen (55 procent), till ”de medelgoda” graderna 
3-4, därtill med i stort sett samma fördelning av graderna 3-4 bland alumner i 2001 och 2006 
examensårsgrupper. Av 2006 års alumner uttrycktes de högsta kunskapsgraderna av majoriteten 
med inriktning mot yngre barn i förskola och förskoleklass. Alumner med examen för grundsko-
la respektive gymnasieskola gjorde betydligt lägre bedömningar. Exempelvis uppgavs de lägsta 
graderna 1-2 av tre av tio bland 2001 års examinerade lärare för gymnasieskolans elever. För 
grundskollärare för yngre elevåldersgrupper var bortfallet särdeles stort (15 procent). Det relativt 
höga svarsbortfallet på frågan kan tolkas som svårigheter att förstå innebörden av könsproble-
matik, vilket i sin tur pekar på att frågor om kön i den pedagogiska verksamheten dels inte tycks 
ha fått genomslag i lärarutbildningen som helhet, dels kan vara av mindre intresse för många 
lärare.   
 
Skattningen av kunskaper och förmåga att motverka diskriminering och kränkande behandling upp-
gavs av hälften av respondenterna till de medelgoda graderna 3-4. I 2006 års urval uppgavs de 
högsta graderna av betydligt fler med inriktning mot yngre barn och elever i förskola och försko-
leklass, respektive grundskolans tidigare år (omkring tre av tio) än av alumner med inriktning 
mot äldre elever i grundskolans senare år, respektive gymnasieskolan (omkring en av tio). Av 
2006 års alumner med inriktning mot de äldre eleverna i grundskola och gymnasieskola angav 
däremot fler (fyra, respektive tre av tio) att man hade de lägsta graderna av kunskaper i området. 
Ett antagande som här görs när det gäller skillnaderna i bedömning av kunskaper och kompe-
tens i värdegrundsfrågor mellan alumner med olika elevåldersinriktning, där de som har utbild-
ning för yngre elever i förskoleåldrarna och grundskolans tidigare år generellt skattar sina kun-
skaper högre, är att komplexiteten i värdegrundsfrågor samt konflikter som kan uppstå i under-
visningspraktiken kan vara svårare att hantera ju äldre eleverna är, och att alumner med inrikt-
ning mot äldre elever därför gör lägre bedömning av sina kunskaper. I en avhandling av Anja 
Paulin (2007) framkommer också att lärare under sin första tid i yrket har svårigheter med att 
hantera situationer i klassrummet särskilt konflikthantering, och andra svårigheter som kräver 
social kompetens, som samarbete med kolleger och föräldrar.  
 
När det gäller kunskaper i informationsteknik visar studien att större andelar av 2006 års alumner 
med inriktning mot förskola och förskola/förskoleklass, grundskolans tidigare år och gymnasie-
skolan, gjorde högre bedömning av sina kunskaper i jämförelse med motsvarande lärargrupper 
examinerade år 2001. Däremot gjordes lägre bedömning av tillägnade IT-kunskaper av 2006 års 
examinerade grundskollärare senare år i jämförelse med 2001 års examinerade grundskollärare 4-
9. Undersökningen visar även att nära hälften av 2006 års respondenter med inriktning mot ele-
ver i gymnasieskolan angav de lägsta graderna av IKT-kunskaper.  Resultaten tyder därmed på 
att många av 2006 års alumner med inriktning mot äldre elever i grundskola och gymnasieskola 
var mindre nöjda med IKT-utbildningen än 2001 års examinerade med motsvarande inriktning-
ar.   
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Beträffande alumnernas värdering av sina kunskaper i dokumentation, värdering och bedömning fram-
går att omkring hälften av respondenterna i samtliga lärargrupper i grundskola (grundskollärare 
senare år, grundskollärare 4-9) och gymnasieskola för vilka betygssättning utgör en del av lärar-
uppdraget, bedömde sina kunskaper i dokumentation, bedömning och värdering i graderna 3-4. 
Generellt högre bedömningar gjordes av lärargrupper med inriktning mot yngre barn och elever 
i förskola, fritidshem samt av specialpedagoger. Exempelvis gjordes en generellt låg bedömning 
av kunskaperna i området av 2006 års alumner med inriktning mot grundskolans senare år, av 
vilka endast två av tio värderade sina kunskaper till de högsta graderna medan fyra av tio angav 
de lägsta graderna. Vad som också kunde noteras bland respondenter med inriktning mot gym-
nasieskolans elever var att 2001 års alumner bedömde sina kunskaper inom området lägre än 
2006 års examinerade.   
 
Enkätens fråga om kunskaper i betygsättning riktades till alumner i båda årsurvalen med grund-
läggande lärarexamen inriktad mot äldre elever i grundskola och gymnasieskola. De lägsta kun-
skapsnivåerna i graderna 1-2 uppgavs av nära åtta av tio av 2006 års alumner med inriktning mot 
grundskolans senare år. Kunskaperna i betygssättning skattades däremot högre av 2006 års alum-
ner med inriktning mot gymnasieskolan, av vilka drygt hälften angav graderna 3-4. Detta visar 
dels att flertalet av 2006 års alumner med inriktning mot grundskolans senare år upplevde sig ha 
ytterst bristfälliga kunskaper i betygssättning, dels att 2006 års alumner med inriktning mot gym-
nasieskolan bedömde sig ha bättre kunskaper i betygssättning än 2001 års gymnasielärare, av vilka 
nära hälften uppgav de lägsta graderna 1-2. Vid jämförelse mellan könen i 2006 års urval fram-
kommer nära hälften av de kvinnliga alumnerna uppgav de lägsta graderna 1-2, medan drygt hälf-
ten av de manliga alumnerna angav de ”medelgoda” graderna 3-4. Kunskaperna i betygssättning 
av de examinerade lärarna i 2006 års urval skattades därmed generellt lägre av de kvinnliga än av 
de manliga alumnerna. 
 
Den generellt låga bedömningen av kunskaper i betygssättning av de båda lärargrupperna som i 
sin yrkesverksamhet utfärdar skriftliga betyg från och med skolår åtta, kan å ena sidan betraktas 
som en svaghet i utbildningen. Å andra sidan visar undersökningen att 2001 års examinerade 
gymnasielärare, av vilka många hade omkring fem års yrkeserfarenhet som lärare, uppgav sig ha 
sämre kunskaper i betygssättning än 2006 års alumner med motsvarande inriktning. Detta tyder 
på att betygssättning, också för verksamma lärare, uppfattas som ett mycket komplext område. 
Det kan på olika grunder också antas att yrkesverksamma lärare ständigt ställs inför svåra över-
väganden för vilka det heller inte finns enkla svar att tillgå i litteraturen. Det är vidare rimligt att 
anta att det målrelaterade betygssystemet med delvis lokala mål och kravformuleringar på enskil-
da skolor, upplevs som mycket svårt att hantera för lärare på fältet. Antagandet blir då att 2001 
års alumner som varit yrkesverksamma en längre tid, i reflektionen över svårigheterna i att sätta 
betyg, menar att de fått otillräckliga kunskaper om betygssättning under sina studier. Mäns och 
kvinnors skilda självskattning av kunskaper i betygssättning tolkas här som att kvinnor generellt 
underskattar sina kunskaper, i motsats till många män. Kvinnliga lärares mer kritiska hållning till 
sig själva är också något som framkommit inom lärarutbildningen (Erixon Arreman, 2005). 
 
Den egna pedagogiska skickligheten skattades generellt högre av 2006 års alumner än av 2001 års 
examinerade. Skattningar i de högsta graderna gjordes av åtta av tio av 2006 års alumner med 
inriktning mot förskola och förskoleklass. Lika höga självskattningar gjordes av specialpedago-
ger, framförallt av dem med grundläggande examensinriktning mot förskola och fritidshem (nio 
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av tio). Vidare angavs de högsta graderna av hälften av 2006 års grundskollärare tidigare år, till 
skillnad från två av tio av 2006 års grundskollärare senare år och 2006 års lärare med inriktning 
mot gymnasieskolans elever. Av 2001 års gymnasielärare gjorde endast fem procent gjorde 
samma bedömning.   
 
Enkätfrågan om kunskaper i läs- och skrivinlärning riktades till alumner i båda årsurvalen med ex-
amensinriktning mot grundskolans yngre elever, respektive 2006 års alumner med inriktning mot 
förskola/förskoleklass. Av resultaten framgår med stor tydlighet att 2006 års alumner med in-
riktning mot förskola och förskoleklass angav högre kunskapsgrader än vad lärarna med inrikt-
ning mot grundskolans yngre elever gjorde. Vidare framgår att 2001 års grundskollärare 1-7, av 
vilka sju av tio angav de lägsta graderna 1-2, skattade kunskaperna i området betydligt lägre än de 
nyligen examinerade 2006 års alumner med inriktning mot grundskolans tidigare år, för vilka 
bortfallet därtill var högt (16 procent). En tänkbar orsak till den generellt högre skattningen av 
kunskaperna i läs- och skrivinlärning hos 2006 års examinerade, kan vara att den obligatoriska 
10-poängskursen i området läs- skrivinlärning och tidig matematikinlärning för studenter med 
inriktning mot grundskolans tidigare år och förskoleklass generellt är mycket högt värderad av 
dessa studenter (Umeå universitet, 2008). Många av 2006 års alumner kan därför också ha upp-
skattat de egna kunskaperna i läs- och skrivinlärning till de högsta graderna. Skillnaderna i be-
dömning mellan grundskollärare i de båda årsurvalen, kan även bero på att 2001 års grundskollä-
rare 1-7, med längre tidsmässig och yrkesmässig distans till sin lärarutbildning, haft anledning att 
i mötet med praktiken djupare reflektera över och ifrågasätta de egna kunskaperna.  
 
Enkätfrågan om kunskaper i matematikinlärning berörde samma grupper som frågan om läs- och 
skrivinlärning. Nära sex av tio av 2006 års respondenter med inriktning mot yngre elever i grund-
skolan angav de högre kunskapsgraderna, till skillnad från drygt två av tio av 2001 års examinera-
de grundskollärare 1-7. Av 2006 års alumner med inriktning mot förskolans elevåldersgrupper an-
gavs de högre graderna däremot av färre: av två av tio med inriktning mot både förskola och för-
skoleklass, men dock av fler, drygt tre av tio, med inriktning enbart mot förskola.  Oaktat det rela-
tivt begränsade underlaget av alumner med inriktning mot förskola, samt förskola och förskole-
klass, kan skillnaderna i bedömning av kunskaper i matematikinlärning mellan alumner med in-
riktning mot grundskolans tidigare år, respektive förskola och förskoleklass, tyckas anmärknings-
värd. En förklaring kan vara att alumner med examensinriktning mot pedagogisk verksamhet för 
yngre barn i både förskola och förskoleklass, dvs. i två tämligen skilda verksamheter med två olika 
läroplaner, där läroplanen för förskolan (Lpfö 98) gäller för yngre barn (ca 1-5 år), och grundsko-
lans läroplan (Lpo94) för förskoleklass (se Skolverket, 2005), uppfattar att de egna kunskaperna i 
matematikinlärning inte motsvarar de krav som ställs på dem som lärare i pedagogisk verksamhet 
och undervisning i förskoleklass. 
 
Vad gällde förmågan att förhålla sig till vetenskapliga teorier skattades den generellt högre av 2006 
års alumner än av 2001 års alumner. Särskilt hög bedömning gjordes av 2006 års special-
pedagoger, av vilka omkring åtta av tio uppgav de högsta graderna 5-6. Av 2006 års examinerade 
grundskollärare angavs de högsta graderna av hälften av alumnerna med inriktning mot tidigare 
år, till skillnad från färre än två av tio (17 procent) med inriktning mot grundskolans senare år, 
vars självbedömning därmed understeg den bedömning som gjordes av alumner i övriga inrikt-
ningar. Av 2006 års alumner angavs de högsta graderna vidare av fyra av tio (38 procent) med 
inriktning mot förskola och förskoleklass samt av tre av tio av med inriktning mot gymnasiesko-
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lans elever.  Vad gäller den höga självvärderingen av specialpedagogerna pekas här på den mot-
sättning som tycks råda mellan upplevd och formell vetenskaplighet i utbildningen, då flertalet 
av de examinerade specialpedagogerna, vars påbyggnadsutbildning har en generellt låg veten-
skaplig anknytning (se Högskoleverket, 2006d), uttrycker att de själva har hög förmåga att för-
hålla sig till vetenskapliga teorier. Det kan därför antas att innebörden av att kunna förhålla sig 
till vetenskapliga teorier tolkas på skilda sätt av alumner som genomgått mindre, respektive mer 
akademiskt präglade utbildningar. 
 
När det gällde utbildningen som helhet bedömdes den generellt högre av båda examens-
årsgruppernas alumner med grundläggande examensinriktning mot förskola och förskoleklass, 
än av dem med inriktning mot grundskolans och gymnasieskolans elevåldersgrupper. Även av 
specialpedagoger i de båda årsurvalen gjordes högre bedömningar. Av 2006 års alumner angavs 
de högsta graderna för utbildningen som helhet av sju av tio med inriktning mot fritidshem, för-
skola och förskoleklass. Nästan lika många, sex av tio, av 2001 års alumner med liknande inrikt-
ning gjorde samma bedömning. Detta kan jämföras med bedömningen av utbildningen som 
helhet av 2006 års grundskollärare senare år, av vilka tre av tio, dvs. betydligt färre, angav de 
högsta graderna. Vidare framgår att av de två lärargrupperna med inriktning mot yngre elever i 
grundskolan, eller äldre elever i gymnasieskolan, angavs de högsta graderna av utbildningen som 
helhet av fler av 2006 års alumner, än av 2001 års examinerade. Exempelvis angav omkring hälf-
ten av 2006 års grundskollärare tidigare år de högsta graderna, till skillnad från två av tio av 2001 
års grundskollärare 1-7. Av 2006 års lärare med gymnasieinriktning, angavs de högsta graderna 
av färre (tre av tio), i jämförelse med 2006 års grundskollärare tidigare år. Samtidigt var bedöm-
ningen av 2006 års gymnasieinriktade alumner högre än den betydligt lägre bedömning som 
gjordes av 2001 års gymnasielärare, av vilka endast en av tio rankade utbildningen i de högsta 
graderna. En ytterligare slutsats som kan dras av ovanstående är att alumnernas bedömning av 
utbildningen som helhet var lägre ju äldre elevåldersgrupper utbildningen var inriktad mot. Tyd-
ligt framkommer i enkätundersökningen att alumner med gymnasieinriktning var mest kritiska 
till utbildningen som helhet.  
 
När det gäller kunskapsområden som efterlystes av undersökningens alumner framgår att det i båda 
årsurvalen i första hand efterlystes mer undervisning i didaktik och metodik kopplat till under-
visningsämnen, eller ämnesområden. Vetenskaplig fördjupning genom utökat examensarbete var 
det område som rangordnades sist av alumner i båda årsurvalen. Av 2006 års alumner efterfrå-
gades på andra plats fördjupade ämnesstudier. I ungefär lika hög grad efterlystes på tredje och 
fjärde plats förstärkning av den verksamhetsförlagda utbildningen och allmändidaktiska studier.  
På femte plats, men av betydligt färre, efterlystes mer utbildning i datorkunskap/-
informationsteknikik och interaktiva medier. Vidare efterlystes tvärvetenskapliga studier av ett 
fåtal. I sammanställningen av resultaten har emellertid inte någon analys gjorts beträffande de 
önskemål som uttrycks av alumner med olika examensinriktningar.  Det kan därför vara tänkbart 
att olika lärargrupper uttrycker olika behov av förstärkning.  
 
Undersökningens svarsfrekvens uppgick till 31 procent, relativt jämt fördelad mellan de båda 
årsurvalen 2001 (45 procent) och 2006 (55 procent). Den begränsade svarsfrekvensen kan ses i 
relation till internationella studier som dels pekar på en varierande svarsfrekvens mellan 19 och 
43 procent för webbaserade enkätundersökningar (Yun & Trumbo, 2000), dels på en genom-
snittlig svarsfrekvens på 36 procent (Sheehan, 2001).  
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Fördelningen av kvinnliga och manliga respondenter (82 procent, 18 procent) överensstämmer i 
stort med könsfördelningen i hela urvalet (2001 års urval: 77 procent kvinnor; 2006 års urval: 79 
procent kvinnor), dock med en viss underrepresentation av manliga respondenter. För alumner 
med examensinriktning mot förskola, förskoleklass, grundskola eller gymnasieskola var svarsfre-
kvensen omkring 30 procent i båda årsurvalen. Högst svarsfrekvens (40 procent) av samtliga 
lärargrupper uppvisades av 2006 års examinerade lärare med inriktning mot gymnasieskolans 
elever. Av 2001 års examinerade fritidspedagoger besvarades enkäten av nio procent. Jämförel-
ser av svarsfrekvensen mellan alumner med inriktning mot fritidshemmet och andra inriktningar, 
är emellertid vansklig att göra, då det sammanlagda urvalet av examinerade med inriktning mot 
fritidshem endast uppgick till 30 individer, varav sex i 2006 års urval.  
 
Flera anledningar till svarsbortfallet kan finnas. Upplevd tidsbrist, avsaknad av dator eller inter-
netuppkoppling i hemmet eller på arbetsplatsen, eller att det postade brevet inte nått avsedd 
adressat, kan vara några anledningar. Tiden för undersökningens genomförande (terminsslut, 
respektive terminsstart) kan också ha varit olämplig för vissa respondenter. Alumner kan även 
ha ansett att undersökningen saknade relevans för den som redan tagit examen. Ytterligare ett 
skäl till svarsbortfallet kan vara en generell trötthet inför den ökade mängden av enkäter och 
undersökningar som riktas till allmänheten. De ovan angivna skälen är också i linje med Sheehan 
(2001), som hävdar att enkäters upplevda relevans för den enskilde har stor betydelse för under-
sökningens svarsfrekvens. 
 
Det interna bortfallet på elva frågor varierade mellan 0,2-25 procent (enkätfrågorna 11, 12, 26, 
25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33). Större bortfall förekom på enkätfrågor om läs- och skrivinlärning 
(grundskollärare tidigare år, grundskollärare 1-7: 17 procent; lärare med inriktning mot försko-
la/förskoleklass: 25 procent)21, matematikinlärning (grundskollärare tidigare år, grundskollärare 
1-7: 16 procent; förskola/förskoleklass: 25 procent)22 samt värdering av allmänna utbildnings-
området (20 %). Övriga bortfall uppstod på frågor om ämnesdidaktik (8 procent), praktikförlagd 
utbildning (7,7 procent), kön (7,6 procent), sysselsättning i andra yrkesområden än läraryrket (7,8 
procent)23, betygssättning (4,8 procent) samt förhållandet mellan arbetsuppgifter som lärare och 
utbildningens inriktning (0,2 procent). 
 
Andra brister i enkätens utformning och genomförande kan ha påverkat resultatet. Fler enkät-
svar hade förmodligen inkommit om förfrågan utgått ytterligare en tredje gång. Svagheter i en-
kätverktyget SURVEY kan också ha påverkat studiens resultat. Enkäten kunde besvaras utan 
lösenord, vilket innebar att den kunde besvaras mer än en gång av samma person, eller av andra 
än de som den riktades till. Vid en detaljerad granskning av enkätsvaren i Excel bedömdes att 
åtta alumner besvarat enkäten två gånger, varvid de dubblerade svaren raderades. Andra dubble-
ringar av svar kan också ha skett. Ytterligare en svaghet var att frågor som var avsedda för vissa 
lärargrupper, kunde besvaras av andra än de berörda. Respondenternas uppgifter om elevål-
dersinriktning (enkätfråga 6) har i enkätanalysen tolkats som examensinriktning, då en fråga om 
den preciserade examensinriktningen saknades. Här kan också påpekas att den till synes grova 
                                                   
21 Frågorna om läs- och skrivinlärning respektive matematikinlärning som riktades till 2006 års alumner med inriktning mot 
förskola och förskoleklass berörde endast 12 alumner, varav fyra inte lämnade svar.  
22 Se kommentar i föregående fotnot 
23 Frågan berörde 38 individer, varav tre inte besvarade frågan 
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grupperingen av skolämnen i fråga 7, gjordes i syftet att i stora drag fånga alumnernas ämnesin-
riktning, eller elevåldersinriktning. Exempelvis utgjordes ett svarsalternativ av skolämnena sam-
hällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, psykologi och filosofi. Denna indelning av 
skolämnen/eller ämnesområden, har emellertid inte påverkat enkätens resultat när det gäller 
olika lärargruppers värdering och bedömning av utbildningen, då alumnernas åldersinriktning 
(enkätfråga 6), som tidigare nämnts, legat till grund för analysen.  
 
Beaktat de ovan beskrivna svagheterna med enkäten och svarsbortfallet i stort, kan dock vissa 
generella slutsatser dras när det gäller olika lärargruppers syn på den genomgångna utbildningen. 
Resultaten pekar på vissa tendenser och skillnader mellan alumner i olika examensinriktningar, 
och i viss mån även på skillnader mellan årsurvalens alumner. Undersökningens resultat kan där-
för tjäna som underlag för vidare undersökningar inom områden som rör lärarstudenters ans-
tällningsbarhet.   
 
Sammanfattningsvis visar enkätundersökningen att generellt högre grader av måluppfyllelse i 
olika områden uppgavs av alumner med inriktning mot yngre barn och elever i förskola, försko-
leklass och grundskolans tidigare år i jämförelse med alumner med inriktning mot äldre elever i 
grundskolan och gymnasieskolan. Generellt hög självvärdering av måluppfyllelse gjordes även av 
specialpedagoger. Olika tolkningar kan göras av detta. Ett antagande som här görs, är att gene-
rella mönster när det gäller såväl alumnernas lärarinriktning som tidigare studiebakgrund (se Bör-
jesson, 2002), leder till olika bedömningar av måluppfyllelse bland lärargrupper med olika refe-
renspunkter.  Den mindre kritiska attityden till såväl de egna kunskaperna och förmågorna som 
till utbildningen i stort av lärargrupperna med inriktning mot yngre barn och elever, sätts här i 
samband med en generellt mindre akademiskt inriktad utbildningsbakgrund (se även Erixon 
Arreman, 2005). Positiv självvärdering, med genomgående höga grader av måluppfyllelse av spe-
cialpedagoger, av vilka flertalet hade grundläggande examen som förskollärare, grundskollärare 
för yngre elever eller fritidspedagog, ses också som effekter av mindre akademisk studie-
bakgrund. En självvärdering av specialpedagogprogrammet (Umeå universitet, 2005b) visar ock-
så att det främst är ovan nämnda lärargrupper som rekryterats till utbildningen. Att många som 
studerat ämnesområden inom traditionella akademiska discipliner, har andra sätt att se på veten-
skaplighet i lärarutbildningen än alumner som saknar tidigare erfarenhet av akademiska studier, 
är därför inte något som bör förvåna. Att alumner med inriktning mot förskola, fritidshem och 
grundskolans tidigare år samt specialpedagoger generellt uttrycker höga grader av måluppfyllelse, 
kan ses som en god utvärdering av utbildningen. De kunskapsområden som innefattas av det 
allmänna utbildningsområdet är i hög grad förenliga med den värdegrund, eller det etos, som 
generellt präglar den svenska förskolans verksamhet (Andersson & Mann, 2008), och som även 
genomsyrar utbildningen i specialpedagogik. De kunskapsområden som ingår i det allmänna 
utbildningsområdet kan därför av lärare med inriktning mot förskoleåldrarna och specialpedago-
gik uppfattas som en god teoretisk förstärkning av den praktiska yrkesutövningens underliggan-
de teori. För andra lärargrupper inriktade mot undervisning av elever i tonåren och i gymnasieål-
dern råder andra förutsättningar. Detta kan innebära att de värderingar och normer som ryms 
inom i det allmänna utbildningsområdet, kan uppfattas som svårare att överföra till skolsituatio-
ner för äldre elever, som därtill många gånger är svårare att påverka än yngre barn och elever.  
 
Den generellt positiva inställningen till den genomgångna utbildningen hos alumner med utbild-
ningsinriktning mot yngre elever och specialpedagogik, kan även tolkas som att många överskat-
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tar sina egna kunskaper. Här kan också anknytas till den föregående delstudien inom projektet 
Lärares anställningsbarhet (Erixon Arreman, 2008), där intervjuade skolledare i grundskolans 
tidigare år menar att kunskaper i läs- och skrivinlärning samt matematikinlärning hos nyutbildade 
lärare som genomgått 2001 års lärarutbildningsprogram generellt varit otillräckliga. Andra brister 
som skolledare i grundskolan pekade på var bristande kunskaper och kompetenser i värde-
grundsområdet, särskilt när det gällde etnicitet och konflikthantering. Mot denna bakgrund är 
det heller inte troligt att 2006 års alumner med inriktning mot förskola och förskoleklass, av vil-
ka generellt färre än de med inriktning mot grundskolans tidigare år har fördjupning i läs- och 
skrivinlärning, har bättre kunskaper inom området än grundskollärare tidigare år. 
 
Vad som mot ovanstående bakgrund, enligt min uppfattning, bör tas på större allvar och leda till 
åtgärder, är att utbildningar som riktas till blivande lärare och pedagoger för olika elevålders-
grupper bör ha både tydligare inriktning och djup. Detta för att befrämja lärarstudenters kun-
skaper och lärande inom samtliga kunskapsområden, och med ökat utrymme för metodiska och 
didaktiska frågor för undervisning och lärande kopplat till inriktningar och ämnesområden. Det-
ta är också vad som tydligt efterfrågas av alumnerna i båda årsurvalen. Förutom en översyn av 
utbildningarnas innehåll, bör också en översyn göras av hur detta kan förmedlas på ett bättre 
sätt. Ett behov av bättre och djupare kunskaper för alla lärargrupper är också något som uttrycks 
av de båda stora lärarfackliga organisationerna Lärarnas riksförbund (2008) och Lärarförbundet 
(2007). Hur detta ska iscensättas råder det dock delade meningar om.  
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Bilaga 1. Lokal examensbeskrivning för lärarexamen, Umeå universitet.  
 
UMEÅ UNIVERSITET  EXAMENSBESKRIVNING  
     Dnr: 540-3420 
LÄRAREXAMEN  
Lärarexamen 120, 140 poäng Bachelor of Education  
Lärarexamen 160, 180, 200, 220 poäng Master of Education  

 1. Fastställande  
 
Examensbeskrivningen för lärarexamen vid Umeå universitet är fastställd av rektor 2004-06-15.  

 2. Mål  
 2.1 Mål för grundläggande högskoleutbildning (HL 1 kap. 9 §)  

 
Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna  

 - förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,  
 - förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem,  

 
samt  
 - beredskap att möta förändringar i arbetslivet.  

 
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, ut-
veckla förmåga att  
 - söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,  
 - följa kunskapsutvecklingen, och  
 - utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.  
  
 2.2 Allmänna mål för Lärarexamen (HF bilaga 2 – Examensordningen)  

 
För att få lärarexamen skall den studerande ha de kunskaper och de färdigheter som behövs för att 
förverkliga förskolans, skolans och/eller vuxenutbildningens mål samt för att medverka i utveckling-
en av respektive verksamhet enligt gällande föreskrifter och riktlinjer. Studenten skall vidare kunna  

 - omsätta goda och relevanta kunskaper i ämnen eller ämnesområden så att alla elever lär och 
utvecklas,  

 - analysera, bedöma, dokumentera och värdera elevers lärande och utveckling i förhållande till 
verksamhetens mål samt informera och samarbete med föräldrar och vårdnadshavare,  

 - förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund,  
 - orientera sig om, förmedla, förankra och tillämpa gällande regelverk som syftar till att före-

bygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever,  
 - inse betydelsen av skillnader i kön och etnicitet i undervisningssituationen och vid presenta-

tion av ämnesstoffet,  
 - självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla under-

visning och annan pedagogisk verksamhet samt delta i ledningen av denna,  
 - tillvarata och systematisera egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat 

som grund för utveckling i yrkesverksamheten,  
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 - använda informationsteknik i undervisningen och den pedagogiska utvecklingen samt inse 
betydelsen av massmediers roll för denna.  

 
Studenten skall därutöver ha kunskap om betydelsen av läs- och skrivinlärning och om matemati-
kens betydelse för elevers kunskapsutveckling.  
För att få lärarexamen med inriktning mot undervisning i  
 - förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år skall studenten ha fördjupad kunskap i 

läs- och skrivinlärning och i grundläggande matematikinlärning,  
 - grundskolans senare år och i gymnasieskolan skall studenten ha fördjupad kunskap i att ana-

lysera och bedöma elevers kunskapsutveckling samt ha god kunskap i betygsättning.  
  
 2.3 Lokala mål för Lärarexamen  

 
Lärarprogrammet syftar till att ge adekvat utbildning av lärare för fritidshem, förskola, grundskola och 
gymnasieskola och/eller vuxenutbildning. Utbildningen ska bidra till att den studerande utvecklar sitt 
eget lärande och skaffar sig goda och för läraruppgiften relevanta kunskaper och färdigheter. Genom 
val av utbildningslängd, inriktningar och specialiseringar skapar den studerande sin egen lärarprofil 
för det ämnesområde och/eller den åldersgrupp som den framtida yrkesverksamheten kräver.  

  
 3. Omfattning  

 
Lärarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 120, 140, 160, 180, 200 eller 220 poäng.  
För undervisning och annan pedagogisk verksamhet i  

 - förskola, förskoleklass, grundskolans tidigare år och fritidshem samt för undervisning i mo-
dersmål krävs minst 140 poäng,  

 - för grundskolans senare år och i gymnasieskolan, dock inte yrkesämnen i gymnasieskolan, 
krävs 180 poäng inklusive en respektive två fördjupning(ar) till minst 60 poäng i relevant(a) 
ämne(n) eller ämnesområde(n).  
För undervisning i svenska respektive samhällskunskap i grundskolans senare år krävs minst 
60 poäng och i gymnasieskolan minst 80 poäng i ämnesområden som är relevanta för dessa 
ämnen. För undervisning i modersmål krävs inriktning om minst 60 poäng i relevant ämnes-
område.  
 

För undervisning i  
 - yrkesämnen i gymnasieskolan krävs 120 poäng. I stället för inriktning och specialisering 

krävs omfattande yrkeserfarenhet samt en relevant högskoleutbildning om minst 60 poäng el-
ler motsvarande utbildning.  
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 4. Krav för lärarexamen  
 
Lärarexamen 140 poäng – Utbildning avsedd för undervisning/verksamhet i förskola/förskoleklass, fritidshem 
eller grundskolans tidigare år  
Fullgjorda kursfordringar om minst 140 poäng varav  

 - allmänt utbildningsområde 60 poäng (tvärvetenskapliga kurser, VFU och examensarbete ingår),  
 - en inriktning om 40 poäng inriktad mot lärande och utveckling i fritidshem,  

förskola/förskoleklass eller grundskolans tidigare år,  
- minst en specialisering om 20 poäng,  
- ett examensarbete om minst 10 poäng (ingår normalt bland kurserna inom det allmänna utbildningsom-

rådet).  
 
Lärande och utveckling i förskola/förskoleklass  
Obligatoriska kurser: Läs-, tal-, skriv- och matematikutveckling 10 poäng (motsv)  
Att arbeta i förskola/förskoleklass 10 poäng (VFU)  
Valbara kurser om 20 poäng  
 
Lärande och utveckling i fritidshem  
Obligatoriska kurser: Läs-, tal-, skriv- och matematikutveckling 10 poäng (motsv)  
Att arbeta i fritidshem 10 poäng (VFU)  

Valbara kurser om 20 poäng  
 
Lärande och utveckling i grundskolans tidigare år  
Obligatoriska kurser: Läs-, tal-, skriv- och matematikutveckling 10 poäng (motsv)  
Att arbeta i grundskolans tidigare år 10 poäng (VFU)  

Valbara kurser om 20 poäng  
 
Lärarexamen 180 – 220 poäng – Utbildning avsedd för undervisning i grundskolans senare år  
Fullgjorda kursfordringar om minst 180 poäng varav  

 - allmänt utbildningsområde 60 poäng (tvärvetenskapliga kurser, VFU och 
examensarbete ingår),  

 - minst en fördjupning till minst 60 poäng i för verksamhetsområdet rele-
vant ämnesområde,  

 - minst en specialisering om 20 poäng,  
 - den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i huvudsak genomförd i 

grundskolans senare år,  
 - ett examensarbete om minst 10 poäng (ingår normalt bland kurserna inom 

det allmänna utbildningsområdet).  
 
För undervisning i svenska respektive samhällskunskap krävs studier till minst 60 poäng i för dessa ämnen 
relevanta ämnesområden.  
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Lärarexamen 180-220 poäng – Utbildning avsedd för undervisning i gymnasieskolan  
Fullgjorda kursfordringar om minst 180 poäng varav  

 - allmänt utbildningsområde 60 poäng (tvärvetenskapliga kurser, VFU och examensarbete in-
går),  

 - minst två fördjupningar till minst 60 poäng i för verksamhetsområdet relevanta ämnesområ-
den,  

 - den verksamhetsförlagda utbildningen i huvudsak genomförd i gymnasieskolan ingående i 
inriktningen,  

 - ett examensarbete om minst 10 poäng (ingår normalt bland kurserna inom det allmänna ut-
bildningsområdet).  

 
För undervisning i svenska respektive samhällskunskap krävs studier till minst 80 poäng i för dessa 
ämnen relevanta ämnesområden.  
 
Lärarexamen 120 poäng – Utbildning avsedd för undervisning i yrkesämnen i gymnasiesko-
lan  
Fullgjorda kursfordringar om minst 120 poäng varav  

 - allmänt utbildningsområde 60 poäng (tvärvetenskapliga kurser, VFU och examensarbete in-
går),  

 - relevant högskoleutbildning om minst 60 poäng eller motsvarande utbildning,  
 - minst två års yrkeserfarenhet.  
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Bilaga 2.  SFS 2001:23, Examensordning, Specialpedagogexamen . 
 
Svensk författningssamling. Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100), utfärdad den 
25 januari 2001. 
 
Omfattning 
Specialpedagogisk examen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 
60 poäng. Därtill ställs krav på annan avlagd lärarexamen. 
I examensbeviset skall anges för vilken verksamhet utbildningen är avsedd. 
För att få specialpedagogexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt 
arbete om 10 poäng. 
 
Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen) 
För att få specialpedagogexamen skall studenten ha de specialpedagogiska 
kunskaper och färdigheter som behövs för att aktivt kunna arbeta med barn, 
ungdomar och vuxna i behov av stöd inom förskola, skola, vuxenutbildning 
eller habilitering/rehabilitering. 
 
Därutöver skall studenten kunna 
– identifiera, analysera och delta i arbete med att undanröja hinder för och 
orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer, 
 
– genomföra pedagogiska utredningar och analysera individers svårigheter 
på organisations-, grupp- och individnivå, 
 
– utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan 
mellan skola och hem för att stödja elever och utveckla verksamhetens 
undervisnings- och lärandemiljöer, 
 
– utveckla principer och former för pedagogisk mångfald inom verksamhetens 
ram, 
 
– vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor 
för föräldrar samt för kolleger och andra berörda yrkesutövare, 
 
– genomföra uppföljning och utvärdering samt delta i ledningen av den 
lokala skolans utveckling för att kunna möta behoven hos alla elever. 
Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer. 
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Bilaga 3. Examensbevis för specialpedagogexamen, Umeå universitet. 
 
 
Examensbevis för specialpedagogexamen, Umeå universitet 
 
Namn Efternamn 
Personnummer 
  
uppfyller i enlighet med bestämmelserna i högskoleförordningen 
(SFS 1993:100) kraven för specialpedagogexamen. 
  
Utbildningen är en påbyggnad på förskollärarexamen. 
  
XX has been awarded a Graduate Diploma in Special Education in accordance 
with the provisions of the Higher Education Ordinance (SFS  
1993:100). The education is a Supplementary Programme to 
University Certificate in Nursery and Infant Education. 
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Bilaga 4. Kontaktbrev. 
 26 maj 2007 

Hej! 
 
I denna undersökning om lärares Anställningsbarhet riktar vi oss till dig som genomgått lärarutbildning eller an-
nan pedagogisk yrkesutbildning vid Umeå universitet och avlagt examen år 2001 eller år 2006. 
 
Lärarutbildning är en ständigt aktuell samhällsfråga. Syftet med denna studie är att fånga just dina och andras 
erfarenheter av lärarutbildningen och den första tiden i läraryrket. Hur uppfattar och värderar du din lärarut-
bildning från Umeå universitet? Trivs du som lärare? Arbetar du med undervisning idag eller inom annan sek-
tor? Det är några frågor som vi söker svar på i en enkätundersökning som riktas till dig med lärarexamen eller 
annan pedagogisk yrkesexamen från Umeå universitet och som utexaminerats år 2001 eller år 2006. Enkäten är 
webbaserad, besvaras anonymt och tar omkring 15 minuter att fylla i. De svar som lämnas i enkäten kommer 
inte att kunna knytas till någon enskild individ. 
 
Enkäten utgör en del i en större studie om lärarstudenters anställningsbarhet, som genomförs vid Umeå uni-
versitet på uppdrag av Fakultetsnämnden för lärarutbildning. Hela studien sker i samverkan mellan tre forska-
re, varav två vid Kulturgeografiska institutionen och en vid institutionen för Barn- och ungdomspedagogik, 
specialpedagogik och vägledning (BUSV). Studien ska redovisas år 2008.  
   
För att i undersökningen kunna ge en så rättvis bild som möjligt av hur lärare själva uppfattar sin utbildning är 
det viktigt att du deltar. Vi hoppas att det ska kännas angeläget även för dig att medverka i undersökningen. 
Det är vår förhoppning att du har möjlighet att besvara enkäten så snart som möjligt, dock senast onsdag den 
20 juni. 
 
Enkäten och anvisningar för hur den fylls i finner du på följande adress: http://sherwood.lh.umu.se/enkat 
För ev. frågor om undersökningen, kontakta  
Inger Erixon Arreman, tel 090-786 64 70 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Inger Erixon Arreman, Inst. för Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning 
Magnus Strömgren, Kulturgeografiska institutionen 
Pontus Mattsson, Kulturgeografiska institutionen. 
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Bilaga 5 . Examensbevis, lärarexamen, Umeå universitet (3 s).  
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Bilaga 6. Webbenkät. 
 

Lärarexaminerade vid Umeå universitet 
Uppfattningar om lärarutbildning 
Enkäten innehåller totalt 39 frågor.  
Anvisningar för hur du ska besvara frågorna ges löpande i enkäten. Det framgår i enkäten 
vilka frågor som berör dig. Frågor markerade * med måste besvaras.  
När du är klar med enkäten, klicka på "Submit survey/Sänd undersökning".  
TACK PÅ FÖRHAND FÖR DIN MEDVERKAN! 
1. Frågorna 1-12 besvaras genom en markering i det alternativ som passar dig 
bäst.  
Fråga 1: Ange din ålder.  

20-25 år   
26-30 år   
31-35 år   
36-40 år   
41 år och äldre   
TOTALT   

 

2. Kön  

Kvinna   
Man   
TOTALT   

 

3. När tog du din examen till lärare/fritidspedagog/ specialpedagog?  

år 2001   
år 2006   
TOTALT   

 

4. Flyttade du till Umeå för att studera?  

Ja   
Nej    
TOTALT   

 

5. Om du svarat ja på föregående fråga; från vilken kommun flyttade du för att 
studera vid Umeå universitet?  

Ale   
Alingsås   
Alvesta   
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Aneby   
Arboga   
Arjeplog   
Arvidsjaur   
Arvika    
Askersund   
Avesta   
Bengtsfors   
Berg   
Bjurholm   
Bjuv   
Boden    
Bollebygd   
Bollnäs   
Borgholm   
Borlänge   
Borås   
Botkyrka   
Boxholm   
Bromölla   
Bräcke    
Burlöv   
Båstad   
Dals-Ed   
Danderyd   
Degerfors   
Dorotea   
Eda   
Ekerö   
Eksjö   
Emmaboda   
Enköping   
Eskilstuna   
Eslöv   
Essunga   
Fagersta   
Falkenberg    
Falköping   
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Falun   
Filipstad   
Finspång   
Flen   
Forshaga   
Färgelanda   
Gagnef   
Gislaved    
Gnesta   
Gnosjö   
Gotland   
Grums   
Grästorp   
Gullspång   
Gällivare    
Gävle   
Göteborg   
Götene   
Habo   
Hagfors   
Hallsberg   
Hallstahammar   
Halmstad   
Hammarö   
Haninge   
Haparanda   
Heby   
Hedemora   
Helsingborg   
Herrljunga   
Hjo   
Hofors   
Huddinge   
Hudiksvall   
Hultsfred   
Hylte   
Håbo   
Hällefors   
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Härjedalen   
Härnösand    
Härryda   
Hässleholm   
Höganäs   
Högsby   
Hörby   
Höör   
Jokkmokk    
Järfälla   
Jönköping   
Kalix   
Kalmar   
Karlsborg   
Karlshamn   
Karlskoga   
Karlskrona   
Karlstad    
Katrineholm   
Kil   
Kinda   
Kiruna   
Klippan   
Knivsta   
Kramfors   
Kristianstad   
Kristinehamn   
Krokom   
Kumla   
Kungsbacka   
Kungsör   
Kungälv   
Kävlinge   
Köping   
Laholm   
Landskrona   
Laxå   
Lekeberg   
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Leksand   
Lerum   
Lessebo   
Lidingö   
Lidköping   
Lilla Edet   
Lindesberg   
Linköping   
Ljungby   
Ljusdal   
Ljusnarsberg   
Lomma   
Ludvika   
Luleå   
Lund   
Lycksele   
Lysekil   
Malmö   
Malung   
Malå   
Mariestad   
Markaryd   
Mark   
Mellerud   
Mjölby   
Mora   
Motala   
Mullsjö   
Munkedal   
Munkfors   
Mölndal   
Mönsterås   
Mörbylånga   
Nacka   
Nora   
Norberg   
Nordanstig   
Nordmaling   
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Norrköping    
Norrtälje   
Norsjö   
Nybro   
Nykvarn   
Nyköping   
Nynäshamn   
Nässjö   
Ockelbo   
Olofström   
Orsa   
Orust   
Osby   
Oskarshamn   
Ovanåker   
Oxelösund   
Pajala   
Partille   
Perstorp   
Piteå    
Ragunda   
Robertsfors   
Ronneby   
Rättvik   
Sala   
Salem   
Sandviken   
Sigtuna   
Simrishamn   
Sjöbo   
Skara   
Skellefteå    
Skinnskatteberg   
Skurup   
Skövde   
Smedjebacken   
Sollefteå   
Sollentuna   
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Solna   
Sorsele   
Sotenäs   
Staffanstorp   
Stenungsund   
Stockholm    
Storfors   
Storuman   
Strängnäs   
Strömstad   
Strömsund   
Sundbyberg   
Sundsvall   
Sunne   
Surahammar   
Svalöv   
Svedala   
Svenljunga   
Säffle   
Säter   
Sävsjö   
Söderhamn   
Söderköping   
Södertälje   
Sölvesborg   
Tanum   
Tibro   
Tidaholm   
Tierp   
Timrå   
Tingsryd   
Tjörn   
Tomelilla   
Torsby   
Torsås   
Tranemo   
Tranås   
Trelleborg   
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Trollhättan   
Trosa   
Tyresö   
Täby   
Töreboda   
Uddevalla   
Ulricehamn   
Upplands-Bro   
Upplands-Väsby   
Uppsala   
Uppvidinge   
Vadstena   
Vaggeryd    
Valdemarsvik   
Vallentuna   
Vansbro   
Vara   
Varberg   
Vaxholm   
Vellinge   
Vetlanda   
Vilhelmina   
Vimmerby   
Vindeln   
Vingåker   
Vårgårda   
Vänersborg   
Vännäs   
Värmdö   
Värnamo   
Västervik   
Västerås   
Växjö   
Ydre   
Ystad   
Åmål   
Ånge   
Åre   
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Årjäng   
Åsele   
Åstorp   
Åtvidaberg   
Älmhult   
Älvdalen   
Älvkarleby   
Älvsbyn   
Ängelholm   
Öckerö   
Ödeshög   
Örebro   
Örkelljunga   
Örnsköldsvik   
Östersund   
Österåker   
Östhammar   
Östra Göinge   
Överkalix   
Övertorneå   
TOTALT   

 

6. Mot vilka åldersgrupper/pedagogiska verksamheter är den examen du tog år 
2001 eller år 2006 huvudsakligen inriktad?  

Fritidshem   
Förskola   
Förskola/fritidshem   
Förskola/förskoleklass   
Grundskola, tidigare år   
Grundskola åk 1-7   
Grundskola, senare år   
Grundskola åk 4-9   
Gymnasieskola   
Specialpedagogik i försko-
lan/fritidshemmet   

Specialpedagogik i grundskolan, åk 1-6   
Specialpedagogik i grundskolan, åk 7-9   
Specialpedagogik i gymnasieskolan   
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TOTALT   
 

7. Vilka huvudsakliga ämnen/ämnesområden har du i din grundutbildningsexamen 
som lärare/pedagog?  

Sv/Språk   
Ma/No/Teknik/Data   
Samhällskunskap/Religionskunskap/Historia/Geografi/Psykologi/Filosofi   
Något av ämnena Bild, Idrott, Hemkunskap, Slöjd, Musik i kombination 
med annat skolämne   

Ämnesområden med inriktning mot arbete i förskola   
Ämnesområden med inriktning mot förskola och förskoleklass   
Ämnesområden med inriktning mot arbete i fritidshem   
Ämnesområden med inriktning mot arbete i grundskolans lägre år och 
förskoleklass   

Yrkesämnen i gymnasieskolan   
Andra inriktningar    
TOTALT   

 

 

 

 

8. I vilken mån trivs du med läraryrket/yrket som pedagog? 
Ange din uppfattning enligt skalan 1-6. Siffran 1, ” i mycket låg grad”, anger den 
lägsta graden av trivsel , siffran 6, ”i mycket hög grad", den högsta.  

1   
2    
3   
4   
5   
6   
TOTALT   

 

9. Besvaras av dig som arbetar/har arbetat som lärare/pedagog. I vilken verksam-
het har du huvudsakligen arbetat?  

Fritidshem   
Förskola, förskoleklass   
Grundskola, barn 7-12 år (fd låg- och 
mellanstadiet)   
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Grundskola, ungdom 13-16 år (fd hög-
stadiet)   

Gymnasieskola och/eller vuxenutbild-
ning   

Särskola   
Universitet/högskola   
Annan undervisningsverksamhet, t ex 
studieförbund   

TOTALT   
 

10. Arbetar du idag som lärare/pedagog?  

Ja    
Nej   
TOTALT   

 

11. Besvaras av dig som arbetar/har arbetat som lärare/pedagog.  
Är dina arbetsuppgifter/har din arbetsuppgifter varit relaterade till din lärarexa-
men?  

Ja, i huvudsak   
Ja, i viss mån   
Nej, inte alls   
TOTALT   

 

12. Besvaras av dig som inte är verksam som lärare/pedagog. 
Inom vilket annat yrkesområde arbetar du huvudsakligen?  

Arbetsförmedling   
Arkitektverksamhet   
Byggverksamhet   
Datakonsulting   
El- gas- värme och vattenförsörjning   
Fastighetsverksamhet   
Finansverksamhet   
Forskning och utveckling   
Förlagsverksamhet   
Förvaltning   
Handel, detalj   
Handel, motor   
Handel, parti   
Hotell- och restaurangverksamhet   
Hushålls- och personlig service   
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Intresseorganisationer   
Jakt och fiske   
Jordbruk   
Juridisk verksamhet   
Kultur och underhållning   
Mineralutvinning   
Omsorg   
Post och tele   
Reklam   
Rengöring   
Rättsväsende, brandskydd och försvar   
Sjukvård   
Skogsbruk   
Tillverkning, elektronik   
Tillverkning, glas och cement   
Tillverkning, kemi   
Tillverkning, livsmedel   
Tillverkning, maskiner   
Tillverkning, massa   
Tillverkning, metall   
Tillverkning, metallvaror   
Tillverkning, möbler   
Tillverkning, plast   
Tillverkning, textil   
Tillverkning, transporter   
Tillverkning, trä   
Tillverkning, övrigt   
Transporter, land   
Transporter, luft   
Transporter, vatten   
Transportförmedling   
Turism   
Uthyrning   
Återvinning och avfallshantering   
Övervakning, övriga företagstjänster   
Övriga yrkesgrupper   
TOTALT   

 

13. I frågorna 13-37 vill vi veta hur du uppfattar att du tillägnat dig olika kunska-
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per och nått olika mål i din utbildning.  
Fråga 13. I vilken mån har du i utbildningen tillägnat dig goda och för läraruppgif-
terna relevanta kunskaper i ämnen/ämnesområden?  
Svara enligt skalan 1-6. Siffran 1, ” i mycket låg grad”, anger den lägsta graden av 
måluppfyllelse, siffran 6, ”i mycket hög grad", den högsta.  

1   
2   
3   
4   
5   
6   
TOTALT   

 

14. I vilken mån har du i utbildningen utvecklat din förmåga till lagarbete?  
Svara enligt skalan 1-6. 1, ”i mycket låg grad”, anger den lägsta graden av målupp-
fyllelse, och 6, ”i mycket hög grad", den högsta.  

1   
2   
3   
4   
5   
6   
TOTALT   

 

15. I vilken mån har du i utbildningen utvecklat din pedagogiska skicklig-
het/undervisningsskicklighet så att alla barn/elever lär och utvecklas?  
Svara enligt skalan 1-6. 1,”i mycket låg grad”, anger den lägsta graden av målupp-
fyllelse, och 6, ”i mycket hög grad", den högsta.  

1   
2   
3   
4   
5   
6   
TOTALT   

 

16. I vilken mån har du i utbildningen tillägnat dig kunskaper och insikter så att 
du kan förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund?  
Svara enligt skalan 1-6. 1,”i mycket låg grad”, anger den lägsta graden av målupp-
fyllelse, och 6, ”i mycket hög grad", den högsta.  
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1   
2   
3   
4   
5   
6   
TOTALT   

 

17. I vilken mån har du i utbildningen tillägnat dig kunskaper och insikter om hur 
man förebygger och motverkar diskriminering och annan kränkande behandling 
av barn och elever?  
Svara enligt skalan 1-6. 1,”i mycket låg grad”, anger den lägsta graden av målupp-
fyllelse, och 6, ”i mycket hög grad", den högsta.  

1   
2   
3   
4   
5   
6   
TOTALT   

 

18. I vilken mån har du i utbildningen tillägnat dig kunskaper och insikter så du 
kan relatera vetenskapliga teorier till undervisning och pedagogisk praktik?  
Svara enligt skalan 1-6. 1,”i mycket låg grad”, anger den lägsta graden av målupp-
fyllelse, och 6, ”i mycket hög grad", den högsta.  

1   
2   
3   
4   
5   
6   
TOTALT   

 

19. I vilken mån har du i utbildningen tillägnat dig kunskaper och insikter så du 
kan dokumentera/värdera/bedöma barns/elevers lärande och utveckling?  
Svara enligt skalan 1-6. 1,”i mycket låg grad”, anger den lägsta graden av målupp-
fyllelse, och 6, ”i mycket hög grad", den högsta.  

1   
2   
3   
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4   
5   
6   
TOTALT   

 

20. I vilken mån har du i utbildningen tillägnat dig kunskaper och insikter så att 
du kan samarbeta med kollegor, föräldrar och andra berörda?  
Svara enligt skalan 1-6. 1,”i mycket låg grad”, anger den lägsta graden av målupp-
fyllelse, och 6, ”i mycket hög grad", den högsta.  

1   
2   
3   
4   
5   
6   
TOTALT   

 

21. I vilken mån anser du att examensarbetet har utvecklat din förmåga att reflek-
tera över inhämtade kunskaper i förhållande till den kommande yrkesverksamhe-
ten?  
Svara enligt skalan 1-6. 1, ”i mycket låg grad”, anger den lägsta graden av målupp-
fyllelse, och 6, ”i mycket hög grad", den högsta.  

   
   
   
   
   
   
   

 

22. I vilken mån anser du att din genomförda utbildning som helhet utgör en god 
plattform för ditt nuvarande eller kommande arbete som lärare/pedagog?  
Svara enligt skalan 1-6. 1,”i mycket låg grad”, anger den lägsta graden av målupp-
fyllelse, och 6, ”i mycket hög grad", den högsta.  

1   
2   
3   
4   
5   
6   
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TOTALT   
 

23. I vilken mån har du i utbildningen tillägnat dig kunskaper och insikter så du 
kan använda dator/informationsteknik i undervisning/pedagogiska aktiviteter?  
Svara enligt skalan 1-6. 1,”i mycket låg grad”, anger den lägsta graden av kunska-
per/måluppfyllelse, och 6, ”i mycket hög grad", den högsta.  

1   
2   
3   
4   
5   
6   
TOTALT   

 

24. Besvaras av dig som är lärare, förskollärare eller fritidspedagog (men inte av 
dig som är specialpedagog). 
Fråga 24. I vilken mån har du i utbildningen tillägnat dig kunskaper och insikter 
så du kan reflektera över betydelsen av skillnader i etnicitet i undervisning-
en/pedagogiska aktiviteter?  
Svara enligt skalan 1-6. 1,”i mycket låg grad”, anger den lägsta graden av tillägna-
de kunskaper, och 6, ”i mycket hög grad", den högsta.  

   
   
   
   
   
   
  

 

25. Besvaras av dig som är lärare, förskollärare eller fritidspedagog (men inte av 
dig som är specialpedagog). 
Fråga 25. I vilken mån har du i utbildningen tillägnat dig kunskaper och insikter 
så du kan reflektera över betydelsen av skillnader i kön i undervis-
ning/pedagogiska aktiviteter?  
Svara enligt skalan 1-6. 1,”i mycket låg grad”, anger den lägsta graden av tillägna-
de kunskaper, och 6, ”i mycket hög grad", den högsta.  

1   
2   
3   
4   
5   
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6   
TOTALT   

 

26. Besvaras av dig som är lärare, förskollärare eller fritidspedagog (men inte av 
dig som är specialpedagog).  
Fråga 26. I vilken mån anser du att praktik i utbildningen / VFU har varit viktig 
för din utveckling av praktisk yrkeskunskap?  
Svara enligt skalan 1-6. 1,”i mycket låg grad”, anger den lägsta graden av målupp-
fyllelse, och 6, ”i mycket hög grad", den högsta.  

1  
2   
3   
4   
5   
6   
TOTALT   

 

27. Besvaras av dig som är lärare, förskollärare eller fritidspedagog (men inte av 
dig som är specialpedagog).  
Fråga 27. I vilken mån har olika kurser i dina ämnen/ämnesområden bidragit till 
utvecklande av ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter?  
Svara enligt skalan 1-6. 1,”i mycket låg grad”, anger den lägsta graden av målupp-
fyllelse, och 6, ”i mycket hög grad", den högsta.  

1   
2   
3   
4   
5   
6   
TOTALT   

 

28. Besvaras av dig som är grundskollärare 1-7/inriktning tidigare år.  
Fråga 28. I vilken mån har du i lärarutbildningen tillägnat dig kunskaper i läs- och 
skrivinlärning för undervisning i de lägre skolåren?  
Svara enligt skalan 1-6, där 1 ”i mycket låg grad”, anger den lägsta graden av kun-
skap, och 6, ”i mycket hög grad", den högsta.  

1   
2   
3   
4   
5   
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6   
TOTALT   

 

29. Besvaras av dig som är grundskollärare 1-7/inriktning tidigare år.  
Fråga 29. I vilken mån har du i lärarutbildningen tillägnat dig kunskap om mate-
matikinlärning för undervisning i de lägre skolåren?  
Svara enligt skalan 1-6. 1, ”i mycket låg grad”, anger den lägsta graden av kun-
skap, och 6, ”i mycket hög grad", den högsta.  

1   
2   
3   
4   
5   
6   
TOTALT   

 

30. Besvaras av dig som är gymnasielärare eller grundskollärare 4-9/inriktning 
senare år.  
Fråga 30. I vilken mån har du i lärarutbildningen tillägnat dig kunskaper i betygs-
sättning?  
Svara enligt skalan 1-6. 1, ”i mycket låg grad”, anger den lägsta graden av kun-
skap, och 6, ”i mycket hög grad", den högsta.  

1   
2   
3   
4   
5   
6  
TOTALT   

 

31. Besvaras av dig med inriktning på förskola/förskoleklass och som tagit examen 
år 2006.  
Fråga 31. I vilken mån har du i lärarutbildningen tillägnat dig kunskaper i läs- och 
skrivinlärning för undervisning i de lägre skolåren?  
Svara enligt skalan 1-6. 1, ”i mycket låg grad”, anger den lägsta graden av kun-
skap, och 6, ”i mycket hög grad", den högsta.  

1   
2   
3   
4   
5   
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6   
TOTALT   

 

32. Besvaras av dig med inriktning på förskola/förskoleklass och som tagit examen 
år 2006.  
Fråga 32. I vilken mån har du i lärarutbildningen tillägnat dig kunskap i matema-
tikinlärning för undervisning i de lägre skolåren?  
Svara enligt skalan 1-6. 1, ”i mycket låg grad”, anger den lägsta graden av kun-
skap, och 6, ”i mycket hög grad", den högsta.  

1  
2   
3   
4   
5   
6   
TOTALT   

 

33. Besvaras av dig som är lärare, förskollärare eller fritidspedag med examen år 
2006 (men inte av dig med specialpedagogexamen).  
Fråga 33. I vilken mån har du i de obligatoriska kurserna CK1, CK2, CK3 och 
SKK (Språk, kultur och kommunikation) i lärarutbildningens Allmänna utbild-
ningsområde, tillägnat dig allmändidaktiska kunskaper och färdigheter till nytta 
för din yrkespraktik?  
Svara enligt skalan 1-6. 1, ”i mycket låg grad”, anger den lägsta graden av kun-
skap, och 6, ”i mycket hög grad", den högsta.  

1   
2   
3   
4   
5   
6   
TOTALT   

 

34. Besvaras av dig som är lärare, förskollärare eller fritidspedagog med examen 
år 2006 (men inte av dig med specialpedagogexamen).  
Fråga 34. I vilken mån har du i Allmänna utbildningsområdet som helhet(60 po-
äng, kurserna CK1, CK2, CK3, SKK samt två valbara kurser) tillägnat dig all-
mändidaktiska kunskaper och färdigheter till nytta för din yrkespraktik?  
Svara enligt skalan 1-6. 1, ”i mycket låg grad”, anger den lägsta graden av kun-
skaper och färdigheter, och 6, ”i mycket hög grad", den högsta.  

1   
2   
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3   
4   
5   
6   
TOTALT   

 

35. Frågorna 35-37 besvaras av dig som är specialpedagog. Vi vi veta hur du upp-
fattar att du nått olika mål i din utbildning.  
Fråga 35. I vilken mån har du i specialpedagogutbildningen nått målet att kunna 
bedriva utvecklingsarbete av verksamheten?  
Svara enligt skalan 1-6. Siffran 1, ” i mycket låg grad”, anger den lägsta graden av 
måluppfyllelse, siffran 6, ”i mycket hög grad", den högsta.  

1   
2   
3   
4   
5   
6   
TOTALT   

 

36. Besvaras av dig som är specialpedagog.  
Fråga 36. I vilken mån har du i specialpedagogutbildningen nått målet att själv-
ständigt kunna genomföra pedagogiska utredningar och analysera elevers svårig-
heter?  
Svara enligt skalan 1-6. Siffran 1, ” i mycket låg grad”, anger den lägsta graden av 
måluppfyllelse, siffran 6, ”i mycket hög grad", den högsta.  

1   
2   
3   
4   
5   
6   
TOTALT   

 

37. Besvaras av dig som är specialpedagog. Fråga 38. I vilken mån har du i speci-
alpedagogutbildningen nått målet att vara en kvalificerad samtalspartner och råd-
givare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda? Svara en-
ligt skalan 1-6. Siffran 1, ” i mycket låg grad”, anger den lägsta graden av målupp-
fyllelse, siffran 6, ”i mycket hög grad", den högsta.  

1   
2   
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3   
4   
5   
6   
TOTALT   

 

38.  
I en undersökning av den nya lärarutbildningen genomförd av Lärarnas riksför-
bund (2007) framkommer att nära hälften av nyutbildade lärare som undervisar i 
Sv/Språk och Ma/No i grundskolans år 7-9 saknar lärarexamen i dessa ämnen.  
Undervisar du själv som lärare/ förskollärare/fritidspedagog/specialpedagog i nå-
got ämne/ämnesområde som du inte studerat i din pedagogiska utbildning eller 
som fristående ämne vid universitetet?  

Ja    
Nej   
TOTALT   

 

39. Anser du att vissa områden inom utbildningen bör förstärkas? Markera din 
uppfattning genom att välja ett eller flera svarsalternativ.  

Ämnesstudier (inriktning på specifika skolämnen/ämnesområden)   
Didaktiska/metodiska studier för undervisning i skolämnen/ämnesområden   
Praktik- eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU)   
Allmändidaktiska och pedagogiska frågor   
Tvärvetenskapliga ämnesstudier    
Vetenskaplig fördjupning genom utvidgat examensarbete   
Datorkunskap/Informationsteknik och interaktiva medier   
Inget område behöver förstärkas   
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