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Förord
Föreliggande rapport avrapporterar resultatet av den studerandeenkät som LÄROM-projektet rik-
tade till nyantagna studenter på lärarutbildningarna vid fem lärosäten, tre i Sverige och två i
Danmark. Rapporten syftar i första hand till att beskriva enkätresultatet så detaljerat, men ändå så
överskådligt, som möjligt, och jag hoppas att vi lyckats. Som alla känner till är forskning inget
enmansgöra eller enkvinnsgöra, utan ett kollektivt arbete där många är inblandade. Även om
undertecknad är huvudförfattare till rapporten (de kapitel och avsnitt där författare ej är angiven)
så innebär detta inte att övriga medarbetare (kapitel och avsnitt där författare anges) inte på olika
sätt bidragit också till rapporten som helhet. Särskilt gäller detta fil. Dr Hugo Wikström vid Karl-
stads universitet som genomförde den initiala statistiska analys som undertecknad sedan haft som
utgångspunkt för den slutliga variabelkonstruktion som bildar basen för rapportens beskrivningar
och analyser. Hugo har också under långa telefonsamtal tålmodigt handlett mig i att navigera
bland SPSS myller av olika raffinerade funktioner och även ställt upp på andra sätt. Alla misstag
som kan förekomma i resultatanalysen ansvarar dock undertecknad ensam för.

Analys kräver att det finns ett datamaterial att analysera. Projektsekreterare Lena Larson och
studerande Mårten Lindblad kodade enkäterna och konstruerade rådatamatrisen i SPSS. De lade
därvid tack vare sitt nogranna arbete en stabil grund för det analytiska arbetet. Lena Larsson
bistod även i korrekturläsningen vilket gjort att många tangentbordsmissar m.m. har kunnat
korrigeras.

Jag är inte »statistiker« eller »siffernisse« och SPSS har jag lärt mig hantera på en mycket basal
nivå. Men inget dataprogram eller matematiskt trixande hit och dit genererar någon meningsfull
kunskap, för detta krävs ett teoretisk tillnärmelsesätt till »siffrorna«. Min beskrivning och analys
utgår från ett teoretiskt sätt att tänka kring utbildningssystemets omstrukturering tillsammans
med ett (kanske något självsvåldigt) utnyttjande av Bourdieus begrepp kapital och disposition.
(Det är ju också med de utgångspunkterna som vår enkät är konstruerad.) De tolkningar jag gör i
rapporten är väl grundade såväl empiriskt som teoretiskt.

Rapporten inleds med en beskrivning av LÄROM-projektet (kapitel 1.) Därefter följer en beskriv-
ning av hur studerandeenkätundersökningen genomfördes (kapitel 2). Denna del innehåller också
bortfallsanalyser. I kapitel 3 summeras en registerdataanalys utförd av doktorand Mikael Börjesson
vid Uppsala universitet. Resultatet av Börjessons analyser bildar en fond mot vilken LÄROMs
svenska resultat skall betraktas. (Börjessons fullständiga rapport publicerades våren 2003 och kan
laddas ner från projektets hemsida.) Kapitel 4 är en (av undertecknad) redigerad och kortad ver-
sion av ett tidigare publicerat kapitel om den danska lärarutbildningen skrivet av Jette Steensen,
huvudansvarig för projektets danska del. Kapitlet skall fungera som en bakgrund dels till det
danska enkätresultatet, dels till de jämförelser som görs mellan studentgrupperna i Danmark och
Sverige. (Steensen kompletta text återfinns i projektets första rapport som också den kan laddas
hem från »nätet«.) Därefter börjar i kapitel 5 redovisningen av enkätresultatet. I kapitlet beskriver
jag i detalj processen från rådata fram till konstruktionen av de variabler jag använder som verktyg
i de andra resultatkapitlen. Det är viktigt att förstå hur det empiriska innehållet i dessa variabler
ser ut, för att kunna förstå den följande analysens förtjänster och begränsningar. En beskrivning
och analys av nybörjarstudenternas »bakgrund« görs i kapitel 6, av deras orienteringar gentemot
lärarutbildningen och »skolan« görs i kapitel 7, och i kapitel 8 beskrivs och analyseras deras före-
ställningar om »livet efter examen«. Jag sammanfattar analysen i kapitel 9. I kapitel 10, rapportens
sista, gör jag genom att använda en annan statistisk metodik en tentativ analys av olika studeran-
dedispositioner.

Uppsala & Sågmyra i december, Finn Calander
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1. INLEDNING

av Finn Calander & Sverker Lindblad

Projektet LÄROM (Lärarutbildningar: Rekrytering och yrkesidentitet under omstrukturering)
står på tre ben (för en beskrivning av projektets syfte och design, se Gill & Jonsson, 2003).
Ett av benen är att studera »nybör jarna« på lärarutbildningarn i Sverige och Danmark. Vilka
är det som vill bli lärare? Varför vill de det? Vad tycker de om skolan och vad tror de om
sitt framtida yrkesliv? För att kunna studera förändringar i (det svenska) rekryterings-
mönsteret över tid, är det andra LÄROM-benet en analys av registerdata under perioden
1974–1998 (se Börjesson, 2003). Det tredje benet är intervjuer med lärarutbildare. I före-
liggande rapport beskrivs och analyseras resultatet av studerandeenkätundersökningen vid
tre svenska och två danska lärosäten.

LÄROM-PROJEKTET: BAKGRUND OCH SYFTE

Under förra seklets sista decennium förändrades relationerna mellan å ena sidan statens
olika institutioner – »det offentligas« – och medborgarna. Inte minst berördes utbildnings-
systemets institutioner (för enkelhets skull här kallat för »skolan«) av dessa förändringar.
Förändringarna som innebär en genomgripande omstrukturering av den västerländska väl-
färdsstatens sätt att utöva styrning och kontroll av institutionernas verksamheter karaktäri-
seras av marknadisering, valfrihet och privatisering, och bildar ett nytt landskap att orientera
sig i för utbildningssystemets olika aktörer (Lindblad & Popkewitz, 1999; Karlsen, 2002;
Lindblad, Johannesson & Simola, 2002b).

I Sverige genomförs nu en ny lärarutbildning (Regeringens proposition 1999/2000:135)
inom ramen för förändringarna inom högskolan i stort (se t.ex. Regeringens proposition
1999/2000:28). Man kan konstatera tre saker. För det första att läraryrket1 befinner sig i en
professionaliseringsfas där man strävar efter att utveckla och säkerställa yrkeskompetens,
och säkerställa yrket som en profession. För det andra att omstruktureringen för »skolans«
del förändrat arbetsorganisationen och lärarnas relationer till olika målgrupper. Och för det
tredje har rekryteringen till läraryrket blivit allt viktigare att säkerställa med tanke på såväl
yrkets professionalisering som »skolans« omstrukturering.

                                                                

1. Det är naturligtvis tveksamt att tala om lärar-yrket i singularis, mer riktigt vore att tala om lärar-yrkena. I
den danska kontexten kan man, till skillnad från den svenska, tala om ett läraryrke förutsatt att man då refererar
till folkeskolelærerna (se Steensen, kapitel 4. De danska lärarseminarierna på sidan 34). I och med den svenska
lärarutbildningsreformen är det emellertid enligt vår uppfattning rimligt att, åtminstone retoriskt, tala om
läraryrket om man då refererar till pedagoger i utbildningssystemets institutiuoner för barn och unga (förskola,
förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola). När vi/jag alltså för enkelhetens skull skriver
läraryrket så är det i denna vida mening begreppet skall förstås.
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LÄROM sätter ljuset dels på lärarutbildningarna och rekryteringen till läraryrket, dels på
lärarnas uppgifter i dagens arbetsliv. Vi beskriver och analyserar rekryteringen till olika
lärarutbildningar ur ett komparativt perspektiv (Börjesson, 2003) samt undersöker vilka
innebörder levnadsbanor och livserfarenheter har för lärarutbildare. Vi vill utveckla förstå-
elsen av hur lärarutbildningarna möter och hanterar förändringarna av arbetet i »skolan«
och de nya kvalifikationskrav som följer av dessa.«

»Skolans« omstrukturering

Utbildningssystemets pågående omvandling kan förstås på olika sätt – tekniskt, politiskt
eller kulturellt. Vi finner en ökad mål–medel-rationalitet och ett ökat effektivitetstänkande
i en målstyrd skola med fokus på uppvisande av »kvalitetssäkrade resultat«. Detta hänger
samman med förändringar i samspelet inom kollegier (Hargreaves, 1994; Falkner, 1997)
och förändrade krav på lärare, något som internationellt sett är en tydlig trend (se t.ex.
Beare & Boyd, 1993; Darling-Hammond & Bullmaster, 1997; Lawn, 1994; för en genom-
gång av nio länder se Lindblad & Popkewitz, 2000). Utbildningssystemets omstrukturering
har sina förebilder inom ekonomin (Papagiannis, Easton & Owens, 1992) och dess idéer
lyfts fram i olika sammanhang gör det rimligt att tala om en kulturell förändring med nya
symboler, berättelser och identiteter som rör såväl »skolan« som samhället i stort (Bern-
stein, 1996; Esping-Andersen, 1996; Castells, 1997). Sådana förändringar ställer nya krav
på lärare och elever. Samtidigt innebär detta sannolikt att yrkessocialiseringen av lärare får
nytt innehåll och nya innebörder när »skolans« olika kontext förändras för lärarna och för
barn och unga som elever/studenter (Ziehe, 1992). Ett av läraryrkets karaktäristika är
nämligen, enligt olika studier, att livet före lärarutbildningen har stor betydelse för de dis-
positioner som utvecklas under lärarutbildningen (se t.ex. Lortie, 1975).

Läraryrkets professionalisering

Läraryrkets utveckling hänger intimt samman med samhällets modernisering. Inom yrket
finner vi motstridiga tendenser och konflikter som knyter an dels till frågor om skolform
(folkskola och läroverk, klasslärare och ämneslärare, förskola, grundskola och gymnasium)
något som belysts i ett antal studier (se t.ex. Florin, 1987; Hansen, 1999; Calander, 1999;
Munkhammar, 2001), dels kan relateras till frågor om ursprung och kön. Läraryrkets pro-
fessionalisering är en fråga som aktualiserades under 1990-talet – då ofta knuten till frågor
om »skolans« omstrukturering förstådd som en process av avreglering och decentralisering
samt en övergång från regel- till målstyrning. I det omstrukturerade utbildningssystemet
förväntas lärarna agera som ansvariga professionella som avgör hur de uppställda målen bäst
skall uppfyllas under de för handen varande betingelserna. I praktiken innebär detta att
lärare och lärarlag utsätts för motstridiga krav och att tidigare sätt att organisera arbetet har
kommit att ifrågasättas (Falkner, 1997; Lindblad & Popkewitz, 2000; 2001). Dessutom
menar många att läraryrkets position har försvagats i termer av status och ansvar eftersom
allt fler personer erhåller högre utbildning (Lindblad & Sohlberg, 2001). Ur relationistisk
synvinkel (Birnik, 1999) kan man också finna förändringar i läraryrket som innebär att
lärare och elev ses som arbetspartners (Eriksson, 1999) och där elever i ökad utsträckning
arbetar självständigt (Lindblad & Sahlström, 1998; Österlind, 1998). Motsvarande tenden-
ser gör sig också gällande internationellt (Lindblad & Popkewitz, 2001).
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En viktig fråga för LÄROM-projektet ur detta omstruktureringsperspektiv är hur man inom
lärarutbildningarna hanterar och möter sådana förändringar inom »skolan«?

Lärarutbildningarna

Ämneslärarutbildningarna vid universiteten, utbildningarna för förskole-, småskole- och
folkskollärarutbildningarna vid seminarierna och fritidspedagogutbildningarna fördes samt-
liga i och med högskolereformen 1977 in under akademins hank och stör. Sedan dess har
ett flertal förändringar ägt rum (eller försökts införas) (Andersson, 1995; Falk, 1999; Säll,
2000) men vi kan även idag finna olika lärarutbildningstraditioner inom ett och samma
lärosäte (Carlgren, 1992) där olika uppfattningar om den pedagogiska yrkesverksamheten
och olika förväntningar på »skolans« yrkesroller lever sida vid sida (Säll, 2000). Mycket talar
därför för att lärarutbildningen får skilda profiler och tyngdpunkter på olika utbildnings-
orter och att erfarenheterna av lärarutbildningen varierar mellan orter, program och indivi-
der. Lärararbetet kan genom sin mellanmänskliga karaktär ses som en kombination av olika
kompetenser, erfarenheter och förmågor – ämnesteoretiska och pedagogiska såväl som per-
sonliga (Lortie, 1975; Lindblad, 1997). Läraryrkets rekryteringsproblematik framstår då
som särskilt angelägen att undersöka eftersom tidigare livs- och skolerfarenheter förefaller
vara av stor betydelse för vad de lärarstuderande väljer att inhämta under sin utbildning
och vad de använder sig av vid design och genomförande av undervisning, utvecklings-
samtal m.m.

Rekryteringen till olika pedagogiska utbildningar åren 1978 och 1984 studerades av Lind-
blad (Lindblad, 1997) som använde det så kallad högskoleregistret (jfr Börjesson, Palme &
Broady, 2000) för att jämföra olika rekryteringsmönster. Lindblads resultat visar på stora
skillnader i dessa mönster med avseende på studerandes kön, ålder och sociala ursprung
mellan dels olika yrkesutbildningar, dels mellan olika utbildningsorter. Det fanns också
vissa förändringar över tid (Lindblad & Sahlström, 1998). LÄROM-projektet syftar bl.a. till
att utveckla denna historiskt komparativa analys med ett uppdaterat material och även
jämföra det med ett liknande danskt (Munk, 1999).

Under senare år har lärarutbildningarna haft svårigheter att fylla antalet tillgängliga stude-
randeplatser med sökande. Det finns, eller har funnits, en tendens till färre unga i den
åldersgrupp som är potentiella sökande till lärarutbildningarna generellt i Sverige, ett för-
hållande som också gäller Danmark.

Teoretiskt perspektiv och empiri

Teoretiskt/empiriskt tar LÄROM-projektet sina utgångspunkter i Bourdieus praxeologiska
teori och begrepp. Enligt Bourdieu (1986) finns ingen färdig teori eller begränsade be-
grepp, dvs. det finns ingen universellt giltig eller generaliserbar metod som man kan lägga
över all samhällsvetenskaplig forskning. En väsentlig tes han driver är att det inte är möjligt
att särskilja vetenskapsteoretiska och metodiska överväganden och val som görs i det empi-
riska arbetet. Paradoxalt nog kan dock Bourdieus styrka sägas ligga i en generaliserad ansats
med bestämda teoretiska redskap för samhällsvetenskapliga undersökningar. Sättet att an-
vända denna ansats med dess begrepp är emellertid inte statisk utan formas i ett samspel
med forskningsobjektet.
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Ett centralt begrepp i designen av LÄROM och i analysen av data är disposition som precise-
ras via agenternas kapital, deras position och positionering inom det pedagogiska fältet
(1996a; Bourdieu, 1997). Med hjälp av denna begreppsuppsättning kan vi konstruera stu-
denters och lärarutbildares habitus (Bourdieu, 1977). Poängen är således att fånga agenter-
nas »bagage« i termer av resurser och drivkrafter när de »manövrerar« i det pedagogiska fäl-
tet. Fältbegreppet avgränsas genom att avtäcka systemet av relationer mellan positioner
som intas av specialiserade agenter och institutioner, vilka kämpar om något för dem ge-
mensamt värde (Bourdieu, 1990; 1996b; Broady & Albertsen, 1998).

Syfte och frågeställningar

Utifrån ovanstående avser LÄROM-projektet besvara följande frågeställningar:

• Hur förhåller sig de olika lärarutbildningarna till varandra? I vår strävan att konsekvent
anlägga ett relationellt perspektiv och har vi valt korrespondensanalys som ett lämpligt
statistiskt verktyg istället för mer vanligt förekommande stokastiska metoder.

• Hur påverkar lärarstudenters och lärarutbildares bakgrundskapital och levnadsbana
valet av och delaktighet i utbildning? Dessa faktorer betraktas då inte som determinan-
ter eller orsaker för utfallet av lärarutbildning. Vår ståndpunkt är att dessa faktorer ut-
vecklas, påverkas och påverkar i en ständig växelverkan.

• Hur inverkar förkroppsligade erfarenheter – habitus – på övertänkta val och rationella
beslut?

Genom empiriska data försöker vi kartlägga hur objektiva strukturer framträder för indivi-
der (i denna rapport gäller det nybörjarstudenter antagna till lärarprogrammet HT 2002). Vi
vill också fånga de subjektiva dispositioner som formar och förändrar lärarutbildningen ut-
ifrån. Därför använder vi och konstruerar data på olika nivåer och med olika tekniker.
LÄROM-projektet använder a) avidentifierade registerdata2 för analyser av rekryteringsmöns-
ter till lärarutbildning över tid, b) enkätdata insamlade via ett frågeformulär till samtliga
registrerade »nybörjare« den 15/9 2002, c) intervjudata insamlade via samtal med lärarut-
bildare vid de olika lärarutbildningar som ingår i projektet.

LÄROM-projektet syftar till att undersöka rekryteringen till lärarutbildningar av olika slag
och dess betydelse för verksamheten inom lärarutbildningarna.3 Vi vill utveckla förståelsen
av å ena sidan rekryteringen till lärarutbildningen och å den andra möjligheten att genom-
föra en lärarutbildning som tar hänsyn till de studerandes förutsättningar och erfarenheter.

                                                                

2. Mikael Börjesson vid Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet, har i samarbete med Mikael
Palme byggt upp en omfattande databas över studenter i svensk högskola och även av studenter som studerar
utomlands under perioden 1993–1999.

3. Att tala om lärarutbildning  och lärare är (liksom att tala om läraryrket) ingen lätt sak åtminstone om man
vill ha klart för sig vad begreppet egentligen referar till, något som Owe Lindberg (2002) övertygande visar i sin
doktorsavhandling. I LÄROM syftar lärarutbildning på den institutionaliserade praktik vars syfte är att förbereda
människor för pedagogiskt arbete i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola, dvs. för arbete
som lärare inom »skolan«. I Sverige sker detta idag genom att man genomgår högskolans lärarprogram och tar en
lärarexamen om minst 140 poäng.
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Ytterligare en aspekt är då utbildningssystemets behov av lärare. De studerandes »bagage« –
ursprung och livshistoria samt erfarenheter av läraryrket och skolgång – ser vi som en cen-
tral förutsättning för lärarutbildningsanordnaren att ta hänsyn till vid utbildningens upp-
läggning och genomförande. Då blir det viktigt att förstå hur lärarutbildarna hanterar rekry-
teringen relativt sina erfarenheter av och föreställningar om det uppdrag de har.

Följande fyra frågeområden och mer preciserade frågeställningar söker LÄROM-projektet
svar på:

1. Har rekryteringen till lärarutbildningarna förändrats sedan 70-talet?

a) Har det därvid skett förändringar inom högskolefältet?

b) Vad säger oss analyser av rekryteringen i ett historiskt perspektiv om eventuella för-
ändringar i de studerandes dispositioner?

c) Finns det skillnader i rekryteringsbasen mellan olika lärarutbildaranordnare, och hur
ser i så fall dessa skillnader ut?

2. Hur ser rekryteringen till olika lärarutbildningar ut?

a) Vilka dispositioner och vilket kulturellt kapital har olika kategorier av lärarstude-
rande inom olika utbildningsanordnare?

b) Vad innebär det att lärarutbildningarna ligger inom eller utanför akademin?

3. Hur uppfattar och hanterar lärarutbildare rekryteringen till sina respektive program?

a) Hur förstår de eventuella förändringar i rekryteringen under sitt yrkesliv, och

b) vad betyder detta för deras uppdrag som lärarutbildare?

4. Hur hanterar lärarutbildare pågående omstrukturering av utbildningssystemet,

a) dels för eget vidkommande, och dels för skolväsendets omstrukturering och föränd-
rade krav på lärarna, och

b) hur hanterar man eventuella förändringar i lärarutbildningen i konkurrensen om
studenter samt i utbildning och undervisning?

SYFTET MED DENNA RAPPORT

Denna rapport har som sitt övergripande syfte att genom en beskrivande analys av
studerandeenkätens resultat ge en bild av »nybörjarstudenterna« vid de fem lärar-
utbildningar som ingår i LÄROM. Dessutom syftar den till att beskriva enkätunder-
sökningens genomförande så att läsaren kan bedöma datamaterialets styrkor och
begränsningar. Jag börjar med det senare.
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2. STUDERANDEENKÄTEN

I detta kapitel beskriver jag arbetet med studerandeenkäten från konstruktionsarbetet över
genomförandet till dess att resultatet var inkodat i en datafil. Varje projektpartner
diskuterar också enkätgenomförandet vid det lärosäte man ansvarar för (Jette Steensen
ansvarar för de två danska seminarierna) och gör då även en bortfallsanalys.

ENKÄTKONSTRUKTION OCH GENOMFÖRANDEPRINCIPER

Studerandeenkäten konstruerades utifrån fyra aspekter. För det första ville vi få så goda och
preciserade demografiska data som möjligt för att fånga respondenternas bakgrund. För det
andra ville vi fånga deras upplevelser av den egna skoltiden och deras motiv för valet att stu-
dera på lärarutbildningen. För det tredje ville vi fånga deras uppfattningar av »skolan« i all-
mänhet och det omstrukturerade utbildningssystemet i synnerhet. För det fjärde slutligen,
ville vi fånga deras visioner om framtiden efter lärarexamen.

Den enkät som slutligen besvarades av de studerande (se bilaga 1) blev en kompromiss
mellan å ena sidan att från en vetenskaplig utgångspunkt erhålla data med så stor precision
som möjligt och å den andra från en pragmatiskt realistisk utgångspunkt konstruera den så
att respondenterna kunde förväntas ställa upp på att besvara den över huvud taget. Kon-
struktionen har varit teorigenererad, dvs. LÄROM-projektets teoretiska ram har fungerat som
en guide när vi kryssat mellan dessa, ibland svårförenliga, utgångspunkter. Enkätresultatet
ger, enligt vår uppfattning, en så god bild av »nybörjarstudenterna« som man rimligen kan
begära. Visserligen kan man önska att ytterligare data fanns tillgängliga, visserligen kanske
någon fråga inte fungerat riktigt som vi tänkt, men som helhet har syftet med studerande-
enkätundersökningen uppnåtts.

Enkäten består av tre slags frågor.

• Faktafrågor. Ja/Nej-frågor till vilka ibland kompletterande uppgifter i form av öppna
svar efterfrågas, ibland ges respondenten ett antal fasta svarsalternativ att välja mellan. I
det senare fallet finns alltid även ett öppet alternativ.

• Öppna frågor. Respondenten ombedes svara med en kort text.

• Bedömningsfrågor. Respondenten ombeds ta ställning till ett antal påståenden genom att
på en fyrgradig skala markera ett av alternativen.

I detta kapitel beskriver jag enkätundersökningens genomförande, diskuterar forsknings-
etiska frågor (avsnittet Forskningset nedan) och gör en bortfallsanalys. Eftersom varje pro-
jektpartners praktiska omständigheter och förutsättningar är olika, så får först enkätansva-
riga ordet för att i ett avsnitt beskriva undersökningens genomförande samt göra en bort-
fallsanalys av det egna materialet. Sist sammanfattar jag enkätundersökningen och gör en
bedömning av dess kvalitet (avsnittet Sammanfattning nedan).
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GEMENSAMMA RIKTLINJER

Enkätundersökningen genomfördes av varje projektpartner under andra hälften av oktober
2002. Gemensamma riktlinjer för genomförandet hade utarbetats vid projektträffar och
publicerats i en arbetsrapport (Calander & Lindblad, 2002).4 För att göra det enkelt att
efter inkodning sortera enkätsvaren efter lärosäte tilldelades varje partner ett talområde
inom vilket de besvarade enkäterna skulle ges ett unikt identifikationsnummer. Ett stude-
randeregister upprättades vid varje lärosäte (se avsnittet Forskningset nedan). Besvarade
enkäter samlades in och skickades med kurir till Uppsala där kodningsarbetet sedan utför-
des.5 Efter att svenska och danska data analyserats utifrån jämförbarhetskriterier upprätta-
des en masterdatafil som skickades till samtliga partners. Föräldrars och makes/makas/sam-
bos yrken kodades enligt SEI (Socioekonomisk indelning) (SCB, 1995b).6

UPPSALA
I detta avsnitt redovisas genomförandet av den enkätundersökning som gjordes med samt-
liga nyantagna studenter på lärarprogrammet vid Uppsala universitet hösten 2002.

Vilka studerande har fått enkäten?

I teorin kan det förefalla enkelt att fånga upp »nybörjarna« på lärarprogrammet men i verk-
ligheten visade sig detta inte var så lätt. Enligt projektplanen skulle enkätundersökningen
genomföras de två sista veckorna i oktober (21/10–1/11). P.g.a. »praktik«-momenten i ut-
bildningen var det endast möjligt att under två veckor av höstterminen personligen nå en
majoritet av de nyantagna studenterna. Jag »missade« också inledningsvis 24 stycken
distansstuderande eftersom dessa genom ett missförstånd mellan mig och den administratör
som bistod mig med att ta fram registerutdrag på de för undersökningen relevanta studen-
terna, vilket fördröjde enkätutskicket till dem. Dessutom fanns det bland studerandekohor-
ten ett större antal än beräknat till vilka enkäten måste skickas per post. Alltså kom själva
genomförandet i sin helhet att dra ut något på tiden.

I slutet av september upprättades ett register över samtliga nyregistrerade (registrerade den
15/9) studerande vid lärarprogrammet i Uppsala. Detta register omfattade 539 personer
(tabell 1).7

                                                                

4. läsaren hänvisas till arbetsrapporten för en detaljerad beskrivning av de gemensamma riktlinjerna för stu-
derandeenkätundersökningens genomförande.

5. Detta – inte alltid så enkla – kodningsarbete i en SPSS-matris utfördes av projektsekreterare Lena Larson
och studerande Mårten Lindblad.

6. Vår ursprungliga ambition att koda yrken efter den fingradigare och för våra syften bättre SSYK (Standard
för svensk yrkesklassificering) (SCB, 2002) kunde inte uppfyllas p.g.a. att respondenterna inte gav tillräckligt
uttömmande och specifika beskrivningar i sina svar.

7. Nyregistrerade är en sanning med viss reservation. P.g.a. att antagningen till lärarprogrammet skiljer sig åt
mellan höst- och vårintag, var en handfull studenter antagna, och registrerade, vårterminen 2002. De var i
vilket fall i början av sin lärarutbildning och kan rimligen betecknas som nybörjare. Därför är de inkluderade
bland de 539 undersökningspersonerna.
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475 av dessa studerande började sina studier vid Institutionen för lärarutbildning (ILU).
Den stora majoriteten, 421 personer, började med kursen Lärares arbete A1, 20p inom det
allmänna utbildningsområdet (AUO). De övriga 54 började med annan ILU-förlagd
ingångskurs (35 studerande med Idrott och hälsa, 20p och 19 med IKT och lärande, 20p).
40 studerande påbörjade sin lärarutbildning med en ingångskurs förlagd till annan universi-
tetsinstitution än ILU och 24 personer studerade till lärare på distans.

Tabell 1: Antalet nyregistrerade studerande 15/9 2002. Fördelning över program, ingång och
institution. (Dessa personer ingår i undersökningen.)

Antal Ingång Kommentar

450

Varav:

»Långa programmet«, 140–220 poäng
Börjar utbildningen på ILU

145
54
42
35
32
30
26
24
19
16
10

5
5
4
2
1

Barn och lärande
Historia
Svenska
Idrott och hälsa
Kultur, kommunikation och samhälle
Samhällskunskap
Engelska
Matematik och lärande
IKT och lärande
Textilkunskap
Spanska
Teknik, natur och samhälle
Hem- och konsumentkunskap
Franska
Naturvetenskap för nyfikna
Tyska

Det »långa programmet« innebär att studerande läser en utbildning om
140–220 poäng. »Korta programmet« innebär att studenten kompletterar
tidigare studier med 60 poäng inom AUO. För att vara behörig till detta
program krävs studier motsvarande minst 80 poäng för att kunna ta ut en
lärarexamen för arbete i förskolan, förskoleklassen och grundskolans första
år, 100 poäng för en examen för arbete i förskoleklass, fritidshem och
grundskolans tidigare år, och minst 120 poäng för en examen för arbete i
grundskolans senare år och gymnasieskolan.

25 60p »Korta programmet«, 60 poäng
Börjar utbildningen på ILU

33

Varav:

»Långa programmet«, 140–220 poäng
Börjar utbildningen på annan institution

9
8
7
2
2
1
1
1
1
1

Matematik
Naturvetenskap för nyfikna
Naturvetenskap
Historia
Barn och lärande
Samhällskunskap
Svenska
Kultur, kommunikation och samhälle
Teknik, natur och samhälle
Matematik och lärande

7 60P »Korta programmet«, 60 poäng
Börjar utbildningen på annan institution

24 Distans »Korta programmet«, 60 poäng
Genomför utbildningen på distans

Totalt:
539
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Förberedelser

Vid vårterminens mitt tog jag kontakt med schemaläggaren och ansvarig för studerande-
introduktionsdagen i augusti för att bereda marken för enkätundersökningen. Jag bad att
schemaläggaren på schemat i kursen Lärares arbete A1 lägga in ett 45 minuters »lektions-
pass« direkt efter ett ordinarie pass i undervisningen. Då skulle de allra flesta studerande
dels få en möjlighet att besvara enkäten, dels skulle jag personligen kunna informera om
vårt studeranderegister m.m. och besvara eventuella frågor. Dessutom skulle jag få de
besvarade enkäterna direkt i handen vid detta tillfälle. Jag fick också löfte om att få tillfälle
att informera samtliga »nybörjare« om LÄROM-projektet och den kommande enkätunder-
sökningen under introduktionsdagen vid terminsstarten i augusti.

Genomförande

I mitten av augusti fick jag uppgifter om antagningsläget. Då var 623 personer preliminärt
antagna till lärarutbildningen. Dessa personers namn och personnummer fördes in i ett kal-
kylblad i MS Excel. Den 15 september erhöll jag ett registerutdrag på de då registrerade
studerande på lärarprogrammet (539 personer, se tabell 1). Dessa namn fördes över till ett
nytt kalkylblad i LÄROMs studeranderegister och samtliga studerande (utom de distansstu-
derande) tilldelades ett identifikationsnummer inom talområdet 1001–1515. De distansstu-
derande tilldelades ett identifikationsnummer  inom talområdet 1541–1564. Till studerande-
registret hade då även uppgifter om ingångsvalen införts (se tabell 1).

Information

Den 27 augusti informerade jag i ILUs aula under ca fem minuter de nyantagna om
LÄROM-projektet, talade om vem jag var och förberedde dem på att de i oktober skulle få
tillfälle att besvara en enkät. I samband med detta hade jag på ett bord utanför aulan (till-
sammans med annat material samt registreringslistor) lagt ut ett informationsblad.8

Administration

I slutet av september trycktes enkäten och jag införskaffade listor över grupperna i Lärares
arbete A1. De studerande var indelade i 20 grupper (A1a1–5, A1b1–5, A1c1–5 och A1d1–
5). Vid Pedagogiska institutionen arbetade också två personer med att utifrån studerande-
registret förbereda kuvert med namn och adressuppgifter. I detta kuvert stoppades en enkät
och ett svarskuvert. I svarskuvertens nedre högra hörnet hade varje persons identifikations-
nummer stämplats.

Med grupplistorna som underlag placerades de studerandes i Lärares arbete A1-kursen
kuvert i 20 högar (A1a1–A1d5). På grupplistorna fanns då en del namn som ej fanns i stu-

                                                                

8. Detta dokument kan p.g.a sin komplicerade layout (broschyrformat) inte biläggas denna rapport.
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deranderegistret. I början av oktober fick jag tillgång till grupplistor uppdaterade 1/10 och
kontrollerade kuverten i de olika grupphögarna. Några korrigeringar behövde då göras.9

Distribution av enkäter

Under vecka 43 skickades enkäter med följebrev (bilaga 3)10 och frankerat svarskuvert hem
till de 99 studerande som inte läste Lärares arbete A1. I vecka 47 skickades motsvarande ut
till de 24 distansstuderande.11 Den 21 oktober påbörjade jag distributionen av enkäter till
studerande i de olika »lärares arbete«-grupperna och den 1 november avslutade jag detta
arbete.

Det visade sig att de på studerandeschemat inlagda »enkätlektionspassen« inte alls funge-
rade som jag hade planerat. Istället för att vara placerade efter ett ordinarie undervisnings-
pass, då de flesta studerande kunde förväntas vara tillgängliga, så hade många enkätpass
placerats före ett ordinarie pass (t.ex. 8.15–9.00; ordinarie pass 9.15–11.00) eller som ett
isolerat moment utan koppling till något schemalagt undervisningsmoment över huvud
taget. Detta resulterade i att få studerande valde att komma till dessa enkätpass. I de grup-
per (16 stycken) där deltagandet varit lågt sökte jag upp dem vid ett ordinarie undervis-
ningstillfälle och med lärarens goda minne fick jag ta ca fem minuter i lektionens början till
att kort informera och distribuera enkätkuverten till de (närvarande) studerande. Ibland tog
kamrater till frånvarande studenter deras kuvert för att ge dem detta senare. Till dem som
var frånvarande vid dessa tillfällen skickades enkäten hem per post.

De besvarade enkäter som jag inte fick i handen, kunde studerande placera antingen i mitt
postfack på ILU eller i en speciell låda jag placerat på ett bord i anslutning till postfacken.
Lådan var tydligt märkt med texten »Enkäter till Finn Calander. Vänligen lägg i lådan«.
Ovanför denna text fanns LÄROM-projektets logotyp.

I nästan alla grupper fanns det studerande vars namn inte fanns med i LÄROM-registret.
Totalt rörde det sig om 39 personer (tabell 2).

Dessa 39 personer gavs om de var närvarande vid svarstillfället möjlighet att besvara enkä-
ten. De fick en enkät tillsammans med ett tomt kuvert på vilket de ombads att skriva sitt
namn och personnummer och lämna till mig på samma sätt som de övriga.12 personer av
de 39 gjorde detta, tyvärr fick jag inga personuppgifter från sex av dem. Inga av dessa enkä-
ter ingår i undersökningen, utan undersökningspopulationen består enbart av de 539 stude-
rande som var nyregistrerade på lärarprogrammet den 15/9.

De 12 enkäter som besvarats av de icke-registrerade personerna uteslöts från undersök-
ningen av följande skäl. För det första eftersom jag inte har några personuppgifter från sex

                                                                

9. Det var inte lätt att få korrekta uppgifter om en enskild studerandes grupptillhörighet eftersom många
studerande av olika skäl byter grupptillhörighet i terminens inledningsskede och det var de berörda lärarna som
förväntades rapportera in dessa byten till administrationen.

10.Av layout-tekniska skäl överensstämmer bilagan inte helt med utseendet på originaldokumentet.

11. Att utskicket till distansstuderande fördröjdes berodde på ett missförstånd mellan mig och administratören
av studeranderegistret på ILU. I det första registerutdrag hon hade skapat för min räkning hade distansstu-
derande valts bort och det var först senare som jag upptäckte att dessa personer saknades i LÄROM-registret.
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av dessa och alltså inte vet vilka som har fyllt i dem. Alltså kan jag inte kontakta dessa per-
soner vid en eventuell uppföljande studie. För det andra eftersom det finns skäl att anta att
de personer som registreras senare under terminen kan skilja sig från den studerandemajori-
tet som registrerats tidigt. Eftersom enkäten endast kunde ges till de 39 som läste kursen
Lärares arbete A1 och inte till de oregistrerade studerande som började sin lärarutbildning
med att läsa annan kurs, t.ex. på en ämnesinstitution, blir urvalet av icke-registrerade där-
igenom snedvridet. Och för det tredje, slutligen, så är svarsfrekvensen bland de icke-regi-
strerade så låg att det inte är fruktbart att låta dem ingå i undersökningen.

Tabell 2: Antalet studerande som ej fanns i studeranderegistret 15/9 2002 och som
läste Lärares arbete A1 som första kurs. Fördelning över program och in-
gång. (Dessa personer ingår ej i undersökningen.)

Antal Ingång Kommentar

24

Varav:

Långa programmet, 140–220 poäng
Börjar utbildningen på ILU och kursen Lärares
arbete A1

4
2
1
1
2
3
1
2
1
1
1
3
1
1

Barn och lärande
Historia
Svenska
Franska
Kultur, kommunikation och
samhälle
Matematik
Engelska
Matematik och lärande
IKT och lärande
Textilkunskap
Geografi
Teknik, natur och samhälle
Religionskunskap
Vård

Dessa studerande har antingen antagits på restplats
eller helt enkelt inte registrerats sig i tid

2 Uppgift saknas

9 60PL Korta programmet, 60 poäng
Antagna via länsarbetsnämnden

1 60P Korta programmet, 60 poäng

3 FK Läser kursen som fristående kurs

Totalt:
39

Kodning och hantering

Allt eftersom besvarade enkäter började komma in började de också kodas i en SPSS-fil.
Inga aggregerade koder användes utan den detaljrikedom som enkätsvaren rymde skulle
avspeglas i kodningen. Tre personer i Uppsala ansvarade för kodning av samtliga projekt-
enkäter. Vad gäller kodningen av den danska enkäten så gjordes först en kodning av de frå-
gor som inte innebar en uttolkning av svaren och som oproblematiskt kunde kodas på
samma sätt som de svenska enkätsvaren. Där detta inte var möjligt skedde slutkodningen i
samarbete med Jette Steensen, ansvarig för den danska delen av undersökningen.
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När endast ett hundratal enkäter återstod att koda gjordes en kontroll av säkerheten i kod-
ningsproceduren på följande vis. Först gjordes en beskrivande analys av svaren fråga för
fråga då eventuella felnedslag (t.ex. 13 istället för 3) uppdagades och korrigerades. Därefter
togs 20 kodade enkäter ut för kontroll. Enkäterna representerade samtliga lärosäten och
tidpunkt för inkodningen (i början, mitten och slutet av proceduren). En person läste sva-
ren fråga för fråga och en annan person följde motsvarande kodning. Efter att felkodnings-
bilden var klar valdes ytterligare 10 enkäter ut och proceduren upprepades. Resultatet av
detta var att felfrekvensen var mycket låg.

Påminnelser

I mitten av november skickades en påminnelse ut till de studerande som ej besvarat enkä-
ten (ej de distansstuderande; de fick en påminnelse i vecka 3, 2003). Till påminnelsebrevet
(se bilaga 4)12 bifogades en ny enkät och ett nytt svarskuvert (adresserat och frankerat). Tre
studerande kunde inte nås per post. En student hade skyddade personuppgifter och i två
fall var adressen i registret inte längre aktuell och eftersändningsadress saknades (adressaten
okänd, breven i retur).

Svarsfrekvens och första bortfallsanalys

Den 7 januari 2003 hade 349 besvarade enkäter inkommit vilket vid den tidpunkten ger en
svarsfrekvens på 64,7 procent. (Bortfallsanalysen nedan baseras på de enkäter som var in-
kodade vid detta datum.)

Extern bortfallsanalys

Kvinnorna var mer benägna att besvara enkäten än männen. Svarsfrekvensen var 66,7 pro-
cent för kvinnliga studerande och 58,7 procent för de manliga.13

Som framgår av tabell 1 så började 475 personer sina studier med ILU-förlagd kurs, 40 per-
soner med kurs vid annan institution och 24 personer på distans. Samtliga studerande som
inte började med kursen Lärares arbete A1 (118 personer) fick enkäten hemsänd per post.
Till de övriga 421 studerande delade jag personligen ut enkäten enligt tidigare beskriven
procedur. Svarsfrekvensen bland de som endast fått enkäten via brev är något lägre än
bland dem som fick enkäten personligen, ca 60 procent mot 66,5 procent. Dessa siffror
säger dock inte hela sanningen. Om man istället väljer att jämför de »ILU-förlagda« stude-
rande mot de som läste vid annan institution eller på distans, ökar skillnaden till 67,2 pro-
cents svarsfrekvens för de förstnämnda mot 40,0 procent för de vid annan institution (37,5
procent för männen och 41,7 procent för kvinnorna) och 54 procent för de distansstude-
rande (i denna grupp fanns endast två män, varför svarsfrekvensredovisning inte blir
meningsfull). Jag drar slutsatsen att det »personliga tilltalet« har haft en positiv inverkan på
svarsfrekvensen.

                                                                

12. Av layout-tekniska skäl överensstämmer bilagan inte helt med utseendet på originaldokumentet.

13. Skillnaden är inte signifikant (Chi-square test).
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I tabell 3 nedan redovisas det externa bortfallet relaterat till studerandes val av ingång till
lärarutbildningen. Sammanlagt fanns det 18 ingångar till »långa programmet« (140–220
poäng) samt två till »korta programmet« (kurser om 60 poäng inom AUO).

Åtta ingångar har 15 eller färre registrerade studerande varför slumpfaktorer i mycket hög
grad påverkar svarsfrekvensen. Därför har jag slagit samman sådana ingångar vars ämnes-
karaktärer kan antas vara homologa samt de studerande som läser »korta programmet« till
sju kategorier:

1. Barn & lärande. Detta är den ingång som volymmässigt samlar flest studerande, mer än
en fjärdedel av samtliga registrerade. Ingången vänder sig företrädesvis till studerande
som vill arbeta i förskolan och grundskolans tidigare år (upp till ca år 5).

2. Humaniora (Historia / Svenska). Svenskämnet inkluderar utöver svenska som språk
också litteraturvetenskap och litteraturhistoria vilket motiverar sammanslagningen med
historieämnet. Tillsammans samlar de en knapp femtedel av samtliga registrerade stu-
derande. Det är rimligt att anta att de flesta studerande som valt något av dessa
ingångsalternativ tänker sig att arbeta i grundskolans »mellanår« (4–6), grundskolans
senare år eller gymnasieskolan.

3. Hem och hälsa (Idrott / Textil / Hemk). Dessa tre tillsynes disparata ämnesområden
förenas av att samtliga ursprungligen har varit »specialvarianter« inom lärarutbild-
ningen. Två av dem (Idrott & hälsa och Hem- och konsumentkunskap) förenas av att
båda hanterar hälsoaspekter i vardagslivet och alla tre förenas av att de samtliga
behandlar ett kunskapsinnehåll som till stora delar berör människors vardagsliv i hem-
met och på fritiden. Dessa tre ingångar samlar var tionde studerande. Dessa ingångar
samlar sannolikt studerande som tänker arbeta med barn/ungdomar såväl i grundskolan
som gymnasieskolan men inte i förskolan.

4. Kultur–Samhälle (Kultur & lärande / Samhällskunskap). Ingångarna förenas av att de
båda berör människan som samhälls- och kulturvarelse. Drygt var tionde studerande
återfinns i dessa två ingångsalternativ. Dessa alternativ samlar sannolikt studerande som
tänker sig att arbeta inom hela det institutionella spektrumet från förskolan till gymna-
sieskolan.

5. Moderna språk (ej svenska). Fyra språkingångar finns att välja mellan: engelska, spanska,
franska och tyska. Förmodligen tänker sig de studerande som valt någon av dem att
arbeta som språklärare i grundskola eller gymnasieskolan. Dessa studerande utgör 7,6
procent av hela gruppen nybörjare.

6. Matematik–Natur (Matematik / Matematik & lärande / Teknik / Naturvet. / Naturvet.
för nyfikna / IKT & lärande). Samtliga dessa ingångar förenas av att de i vid mening
behandlar ett naturvetenskapligt innehåll och i större eller mindre grad har berörings-
punkter med matematikämnet.14 14,1 procent av de studerande har valt någon av dessa

                                                                

14. Att inkludera matematikämnet tillsammans med de övriga menar jag är rimligt även om företrädare för
ingången Naturvetenskap för nyfikna (som främst riktar sig till studerande som vill arbeta med naturorienterande
ämnen för barn i förskolan och i grundskolans tidigare år) vid en informationsträff våren 2002 flera gånger
betonade att kursen absolut inte krävde några matematiska förkunskaper.
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ingångar. Dessa alternativ samlar sannolikt studerande som tänker sig att arbeta inom
hela det institutionella spektrumet från förskolan till gymnasieskolan.

7. AUO (60 poäng ILU och på distans). Denna kategori utgörs helt enkelt av de stude-
rande som läst in sina ämnen tidigare och kompletterar med de 60 poängen inom
AUO. Baserat på kunskap om deras tidigare ämnesstudier och tidigare erfarenheter av
denna studerandekategori, kan man med hög grad av säkerhet dra slutsatsen att om-
kring 35 av dessa studerande tänker sig arbeta som gymnasielärare, 20 i grundskolans
senare år och en, kanske två, i förskolan eller grundskolans tidigare år.15 Var tionde av
de registrerade studerande läser »korta programmet«.

Tabell 3: Totala antalet besvarade och icke besvarade enkäter för samtliga in-
gångsalternativ samt svarsfrekvenser (2003–01–08).

Ingång Besvarade Ej besvarade Totalt Svarsfrekvens

Tyska 1 0 1 100 %
Textilkunskap 13 3 16 81,3 %
Barn och lärande 104 43 147 70,7 %
Spanska 7 3 10 70,0 %
Historia 39 17 56 69,6 %
Svenska 29 14 43 67,4 %
Kultur och lärande 22 11 33 66,7 %
60 poäng / ILU 21 11 32 65,6 %
Engelska 17 9 26 65,4 %
Idrott och hälsa 22 13 35 62,9 %
Samhällskunskap 19 12 31 61,3 %
Matematik 5 4 9 55,6 %
60 poäng / distans 13 11 24 54,2 %
IKT och lärande 10 9 19 52,6 %
Matematik och lärande 13 12 25 52,0 %
Teknik 3 3 6 50,0 %
Franska 2 2 4 50,0 %
Naturkunskap för nyfikna 4 6 10 40,0 %
Hem- & konsumentkunskap 2 3 5 40,0 %
Naturkunskap 2 5 7 28,6 %

Totalt: 349 190 539 64,7 %

I tabell 4 redovisas bortfallet och svarsfrekvensen för dess sju kategorier. Svarsfrekvensen
för sex av ingångskategorierna har ett avstånd från den totala svarsfrekvensen som ligger
inom ett intervall på 10 procent (minus 3,9 procent (AUO) och plus 6,1 procent (Barn &
lärande)). Med tanke på att antalet studerande inom varje kategori, med undantag av Barn
& lärande, är litet och slumpfaktorer därmed får ett stort inflytande, får enkätsvar från
studerande som ingår i dessa kategorier rimligen anses vara likvärdigt representerade i
datamaterialet. Ingångskategorin Matematik–Natur skiljer sig däremot markant från de
övriga kategorierna. Avståndet till den totala svarsfrekvensen (64,7 procent) är för denna
kategori så stort som minus 15,9 procent. Enkätsvar från studerande som ingår i denna
kategori är alltså underrepresenterade i datamaterialet.

                                                                

15. Muntliga uppgifter från studievägledare och studierektor på gymnasielärarprogrammet vid ILU
2003-01-15.
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Bortfallet i kategorin kan inte förklaras med att det är fler män än kvinnor som valt de i
kategorin ingående ingångsalternativen. Tvärtom är det något fler kvinnor än män som valt
en sådan ingång relativt det statistiskt förväntade värdet.

Enligt min uppfattning har det externa bortfallet främst två orsaker. För det första att
enkätdistributionen till den största gruppen studerande – de som läste Lärares arbete A1-
kursen (421 personer) – inte alls fungerade som planerat eftersom schemapositionerna för
enkättillfällen var korrekt placerade i tiden endast för två studerandegrupper av tjugo. För
det andra hade flera olika enkäter skickats/delats ut bland de studerande från andra institu-
tioner samt universitetsförvaltningen, varför såväl en viss förvirring som »enkättrötthet«
spred sig bland de studerande.

Tabell 4: Totala antalet besvarade och icke besvarade enkäter (2003–01–08) samt
svarsfrekvenser per sammanslagen ingångskategori.

Ingångskategori Besvarade Ej besvarade Totalt Svarsfrekvens

Barn & lärande 104 43 147 70,7 %
Humaniora 68 31 99 68,7 %
Hem och hälsa 37 19 56 66,1 %
Moderna språk (ej svenska) 27 14 41 65,9 %
Kultur–Samhälle 41 23 64 64,1 %
AUO 34 22 56 60,7 %
Matematik–Natur 37 39 76 48,7 %

Totalt: 349 190 539 64,7 %16

Intern bortfallsanalys

Det interna bortfallet är lågt. De studerande som valt att fylla i enkäten har också i stor
utsträckning valt att besvara frågorna (se bilaga 5). Detta gäller även för de mer elaborerade
frågor där studenterna förväntades ta ställning till ett flertal påståenden. Det interna bort-
fallet redovisas i tabell 5.17

Tabell 5: Sammanfattning av det interna bortfallet i procent (2003–01–11).

Medelvärde Median Maximi-värde Minimi-värde Kommentar

3,1 2,6 A 56,9 0,0 Samtliga värden
2,7 2,6 B 15,2 0,0 Max.värde A uteslutet
2,6 2,6 6,9 0,0 Max.värde A och B uteslutna

Frågorna 18 och 19 i enkäten bidrar med de två extremvärdena (maxvärde A och B i tabell
5). I fråga 18 skulle studerande ange sitt medelbetyg från gymnasiet, något som vare sig är
lätt att komma ihåg eller som alltid är så lätt att svara på om man inte har en svensk gym-

                                                                

16. Den läsare som summerar frekvensvärdena i den högra kolumnen och dividerar med antalet ingångskate-
gorier (7) erhåller medelvärdet 63,6% som total svarsfrekvens. Skillnaden mellan detta värde och det korrekta,
en procentenhet större värdet, förklaras av ackumulerade avrundningseffekter.

17. Det interna bortfallet för samtliga frågor finns redovisat i bilaga 3.
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nasieutbildning eller motsvarande. Fråga 19 handlade om studerande gjort högskoleprovet
och i så fall vilken poäng man hade erhållit. Det höga bortfallet på denna fråga förklaras
med en miss vid inkodningen. Svarsalternativet »Nej« (har ej gjort högskoleprovet) har helt
enkelt inte kodats. Slutsatsen är alltså att en majoritet av de studerande inte har gjort hög-
skoleprovet.

Om vi utesluter dessa två extremvärden finner vi att medelvärdet för det interna bortfallet
stannar vid 2,6 procent (motsvararande nio personer av totalt 349), vilket med tanke på
enkätens omfattning och krav på eftertanke får anses vara ett gott resultat.

Det genomsnittliga interna bortfallet för samtliga »attitydfrågor« samt det maximala bort-
fallsvärdet redovisas för varje fråga i tabell 6.

Tabell 6: Det genomsnittliga interna bortfallet för »attitydfrågorna« 20–36 i
procent (2003–01–11).  18

Fråga nr Medelvärde Maximivärde Kommentar

21 1,4 2,3
20 1,9 2,6
32 1,9 2,9
30 2,3 4,6
31 2,3 4,3 Under det totala medelvärdet för enkäten

35 2,9 4,3 Över det totala medelvärdet för enkäten
23 3,0 5,5
34 3,1 4,3
24 3,2 4,9
36 3,3 4,9
33 3,9 4,9

Två slutsatser kan dras av utfallet. För det första förefaller ingen »avmattning« av svarsbenä-
genheten ha skett mot slutet av enkäten. För det andra förefaller inget enskilt påstående de
studerande hade att ta ställning till ha fungerat dåligt, dvs. ha uppfattats som mycket svårt
att ta ställning till.19

Reflektioner

Att »fånga in« de lärarstuderande på det nya lärarprogrammet i Uppsala visade sig vara en
mycket svår uppgift, mycket svårare än jag hade kunnat föreställa mig. Valfriheten för stu-
denterna vad gäller antalet ingångar och kurskombinationer gör att begreppet »klass« inte
längre existerar på samma sätt som på de gamla programmen (främst för förskollärar- och
grundskollärare 1–7-programmen). Istället påminner systemet mer om linan på en monte-
ringsindustri: i ena änden matar man in nybörjare som placeras på ett antal olika band
(beroende på modell). Dessa utsätts sedan för diverse (kurs)ingrepp på färden och i januari
året därpå förs de över till nya, och flera, rullande band. De studiegrupper som på pappret

                                                                

18. Frågorna 5–7 var ej kodade vid denna tidpunkt.

19. Det svåraste – mätt som det enskilda påstående som har det högsta svarsbortfallet – var påstående 23.6 (se
bilaga 1). Detta påstående – »Tvärvetenskapliga kurser minskar utrymmet för djupare kunskaper i de olika
ämnena« – har lämnats obesvarat av 5,5% (19 personer).
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bildas vid terminsstarten i augusti förändras sedan mer eller mindre långt in i september
p.g.a. att studerande byter grupp (om man t.ex. bor i Västerås och vill kunna samåka med
andra studerande, byter man gärna till en grupp där fler »västeråsare« ingår), reservister
tillkommer, andra dyker aldrig upp och några hoppar av. Dessutom ingår numer verksam-
hetsförlagd utbildning (så kallad VFU) i de flesta kurser, vilket innebär att ett stort antal av
de studerande ständigt befinner sig ute i förskolor och skolor. I Uppsala var det endast
under två höstterminsveckor som samtliga studerande i Lärares arbete A1-kursen befann sig
samtidigt på ILU.

Det visade sig också svårt att entydigt definiera begreppet »nybörjare« på lärarutbildningen.
De allra flesta var naturligtvis nybörjare i den meningen att de (troligen) inte tidigare hade
bedrivit studier i akt och mening att bli lärare, men relativt många (56 personer av de regi-
strerade 15/9) hade bedrivit mer eller mindre »skolfokuserade« ämnesstudier och blir lärare
genom att läsa allmänna utbildningsområder (AUO) 60 poäng. Dessa personer hade rim-
ligtvis i en mening redan påbörjat sin lärarutbildning innan de formellt registrerade sig på
(korta) lärarprogrammet. Dessutom fanns det i grupperna studerande som läste kursen som
en fristående kurs. Det rörde sig visserligen endast om tre personer, men frågan är huruvida
de skall räknas som lärarstuderande och/eller nybörjare överhuvudtaget. Problemet är inte
stort och undersökningens gränsdragning – att endast ta med de personer som den 15/9 var
registrerade på lärarprogrammet 140–220 poäng eller på lärarprogrammet 60 poäng (inklu-
sive distansstuderande) – gjorde att »gränsfallen« automatiskt uteslöts.20

På det hela taget gör jag bedömningen att givet de faktiska förutsättningarna för enkätun-
dersökningens genomförande, så är utfallet vare sig över eller under förväntan. Man kan
bara beklaga att det förberedelsearbete som gjordes så här i efterhand kan bedömas vara
otillräckligt, även om jag har svårt att se vad som egentligen skulle kunnat göras annorlunda
och bättre inom de givna ramarna. För de studerande som besvarat enkäten har enkäten,
med undantag för frågan om högskoleprovet (fråga 19), också fungerat som tänkt.

GÄVLE

Av Carola Jonsson

I detta avsnitt redovisas genomförandet av den enkätundersökning som gjordes med samt-
liga nyantagna studenter på lärarprogrammet vid Högskolan i Gävle hösten 2002.

Studeranderegistret: Vilka studenter har fått enkäten?

Enligt projektplanen skulle enkäten delas ut samtidigt till alla nya studenter på lärarpro-
grammet om möjlighet fanns. Detta visade sig vara en svår uppgift att lösa.

För att upprätta ett register över alla nya studenter till lärarprogrammet hösten 2002 kon-
taktades den administrativa personal som handhar registrering av studenterna. Registret

                                                                

20. Dessvärre innebar det också att en grupp av intresse relativt projektets syften, visserligen liten men ändå,
samtidigt uteslöts, nämligen de 60-poängsstuderande som går utbildningen via Länsarbetsnämndernas försorg.
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omfattar 249 personer som läser på lärarprogrammet 140 – 200 poäng vid Högskolan i
Gävle. Av dessa studenter läser 231 på den reguljära lärarutbildningen och de övriga 18
studenterna läser lärarutbildningen på distans. Alla studenterna läste kursen AU (allmänt
utbildningsområde) 1 när enkäten delades ut.

Tabell 7: Antalet nyregistrerade studenter 11/9 2002 fördelade över ingång i
lärarutbildningen och studieform.

Studieform Totalt
Ingång reguljär distans

Förskola och naturvetenskap/teknik 45 0 45
Specialpedagogik 36 0 36
Svenska/so grundskolans tidigare år 37 0 37
Matematik/naturkunskap grundskolans tidigare år 5 6 11
Engelska grundskolans senare år 9 0 9
Matematik/naturkunskap grundskolans senare år 9 8 17
Svenska grundskolans senare år 14 0 14
Historia grundskolans senare år 13 0 13
Religion grundskolans senare år 3 0 3
Historia gymnasiet 18 0 18
Svenska gymnasiet 19 0 19
Engelska gymnasiet 10 0 10
Religion gymnasiet 5 0 5
Matematik/fysik gymnasiet 5 1 6
Matematik/biologi gymnasiet 2 0 2
Fristående 0 3 3
Svenska/engelska/historia/religion grundskolans
senare år

1 0 1

Totalt 231 18 249

Förberedelser

I början av hösten skapades ett muntligt avtal med den lärare som hade ansvaret för lärar-
programmets första delkurs i Allmänt utbildningsområde 1 om att projektet skulle få
använda viss lektionstid (45 minuter) för att distribuera enkäterna till studenterna. Plane-
ringen fortskred och eftersom inte alla studenter skulle vara samlade samtidigt under ett
och samma tillfälle blev planen att studenterna skulle få enkäten i de studiegrupper, cirka
30 personer per grupp, de var uppdelade i. Detta skulle innebära ett ganska krävande
arbete med mycket spring för att möta olika grupper och pysslande för att hitta tider när
det skulle passa att dela ut enkäten till de olika grupperna. När tillfällena som var planerade
för utdelning av enkäten närmade sig togs återigen kontakt med den ansvarige läraren för
kursen för att påminna om detta och kontrollera att allt var i sin ordning. Det visade sig då
att de kollegor som den ansvarige läraren hade till hjälp på kursen inte var villiga att släppa
till lektionstid för att dela ut enkäten. Planeringen fick alltså börja om från början. Denna
händelse gjorde att enkätutdelningen försenades något mot den ursprungliga projektplanen
då enkäten skulle delas ut under de sista två veckorna under oktober månad. Enkäten dela-
des istället ut vid upptakten av det Allmänna utbildningsområdets andra delkurs vilken var
förlagd till första veckan i november. Valet av detta tillfälle gjorde att de flesta av lärarpro-
grammets nya studenter var samlade vid det tillfället. De som inte var närvarande fick
enkäten hemskickad via post tillsammans med ett informationsbrev och ett svarskuvert. De
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studenter som fanns på lärarutbildningens distansvariant fick enkäten under sista veckan i
november då de hade lektioner förlagda till Högskolan.

Genomförande

I slutet av augusti kontaktades sekreteraren på lärarutbildningens kansli för att inhämta
uppgifter om hur många som var antagna till lärarutbildningen. Registerutdrag med namn
och personnummer på dessa personer erhölls den 11/9 2002 över de studenter som var
registrerade på lärarprogrammet. Registerutdragen användes sedan för att tilldela varje stu-
dent ett identifikationsnummer inom talområdet 700 – 970. Det kan verka missvisande att
talområdet sträcker sig från 700 – 970 då endast 249 enkäter har delats ut i undersök-
ningen. Detta beror på att vi ville ha en viss beredskap med extra enkäter till studenter som
av någon anledning inte fanns med i registerutdraget eller inte hittade sitt kuvert med enkä-
ten vid distributionstillfället. De som då fick en av dessa extra enkäter har därav ett lite
högre identifikationsnummer än vad de skulle haft om de hittat sitt originalkuvert. Talom-
rådet innehåller därav även några outnyttjade nummer. Uppgifterna från registerutdragen
överfördes sedan tillsammans med identifikationsnumret till en basmodul i SPSS för Win-
dows för att upprätta ett studeranderegister. Studentregistret innehåller även uppgifter om
vilken ingång varje student har valt i sin lärarutbildning och om de läser sin utbildning
reguljärt eller på distans.

Administration

I slutet av september trycktes enkäten och arbetet med att förbereda distributionen av
enkäten påbörjades. Utifrån de uppgifter som fanns i listorna över nya studenter på lärar-
programmet märktes kuvert med studenternas namn och personnummer. Personnumret
användes för att inte personer med lika namn skulle kunna få fel kuvert vid distributionen
av enkäten. I kuverten lades en enkät och ett svarskuvert märkt med ett identifikations-
nummer.

Distribution av enkäter

Den 4/11 delades enkäten ut till de studenter som läste kursen Allmänt utbildningsområde
1 reguljärt. Kursstarten var förlagd till Högskolan i Gävles aula. Då tiden för utdelning var
knapp förbereddes detta genom att alla kuvert lades ut i förväg vid sittplatserna utifrån
bokstavsordningen på studenternas efternamn. Varje ny bokstav i alfabetet markerades
med en skylt så att det skulle vara lätt för studenterna att hitta till området där deras kuvert
fanns. När sedan lektionen började informerades studenterna om att det var en enkät de
fått i kuvertet och vad syftet med den och projektet var. De fick även information om att
deltagandet var frivilligt och att 30 minuter av lektionstiden var avsatt för att de skulle
kunna svara på enkäten. Vidare så informerades de om vikten av att de svarade på enkäten
och att deras svar skulle behandlas enligt vetenskapsrådets regler om konfidentialitet.

När studenterna svarat på enkäten stoppade de den i svarskuvertet som sedan samlades in i
en stor plasttunna på hjul. Till dem som var frånvarande vid detta tillfälle skickades enkä-
ten hem per post tillsammans med ett följebrev.
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Den 26/11 delades enkäten ut till de studenter som läste lärarutbildningen på distans. Även
vid detta tillfälle distribuerades enkäten till studenterna på lektionstid, totalt var 45 minu-
ter avsatta för distributionen av enkäten. Till skillnad från första tillfället fick distansstuden-
terna enkäten i slutet av en lektion. Detta gjorde att de som behövde längre tid än 30
minuter på sig för att besvara enkäten kunde välja att sitta kvar för att göra det. Enkäterna
lämnades sedan direkt till distributören av studenterna när de hade besvarat dem.

I båda grupperna fanns det studenter (totalt 12 stycken) vilka inte fanns med på listorna
över registrerade studenter på lärarprogrammet. Dessa tilldelades ett av de namnlösa kuvert
som hade förberetts. Deras namn och personuppgifter skrevs ner på en separat lista till-
sammans med den sifferkod som stod på det svarskuvert som låg i kuvertet de fick. Dessa
studenter kunde därav inkluderas i undersökningspopulationen.

Kodning och hantering

I början av december fraktades alla besvarade enkäter som inkommit, till Pedagogiska insti-
tutionen vid Uppsala universitet för inkodning. Där ansvarade tre personer för kodningen
av samtliga projektenkäter.21

Svarsfrekvens och första bortfallsanalys

Den 4 december 2002 hade 229 besvarade enkäter inkommit vilket ger en svarsfrekvens på
92,0 procent. Inga besvarade enkäter som delats ut via post inkom efter den 4/12.

Extern bortfallsanalys

Kvinnorna var mer benägna att besvara enkäten än männen. De kvinnliga studenterna hade
en svarsfrekvens på 93,9 procent medan de manliga studenterna hade en svarsfrekvens på
88,6 procent.

Som framgår av tabell 7 läser 231 studenter på den reguljära lärarutbildningen vid Hög-
skolan i Gävle och 18 studenter läser lärarutbildningen på distans. I en jämförelse av benä-
genheten att svara på enkäten visar det sig att svarsfrekvensen är högre bland de studenter
som läser sin utbildning reguljärt (93,9 procent) till skillnad från de som läser på distans
(72,2 procent). Detta resultat är en aning förvånande eftersom distans studenterna fick
enkäten i slutet av en lektion och därav hade en viss möjlighet att överskrida den begrän-
sade svarstiden de fick genom att sitta kvar efter lektionens slut för att slutföra besvarandet
av enkäten. Denna möjlighet hade inte de studenter som läser sin utbildning reguljärt efter-
som enkäten delades ut till dem i början av en lektion och de därav var tvungna att lämna
in den när den begränsade tid de hade att svara på enkäten var slut. Min teori var här att
svarsfrekvensen skulle vara högre bland distans studenterna eftersom de kunde ta till extra
tid för att besvara enkäten men detta var alltså fel. En förklaring till resultatet skulle kunna
vara att antalet distans studenter är markant färre och därav påverkar en persons bortfall
svarsfrekvensen mycket mer.

                                                                

21. För utförlig beskrivning av kodningsarbetet se tidigare beskrivning i Uppsalas del av Finn Calander.



� 21

I tabell 8 nedan redovisas det externa bortfallet specificerat för varje ingång till lärarpro-
grammet 140–200 poäng. Det fanns 17 olika ingångar av vilka vissa var väldigt lika var-
andra exempelvis matematik/naturkunskap mot grundskolans tidigare år och matema-
tik/naturkunskap mot grundskolans senare år. För att göra datan mer hanterlig och minska
slumpfaktorernas påverkan på svarsfrekvensen bildades fem olika kategorier av de ingångar
som ansågs höra till samma ämnesområde:

1. Förskola och naturvetenskap/teknik. Denna ingång är helt oförändrad eftersom den sam-
lade flest studenter redan innan kategorierna bildades. Knappt en femtedel
(18,1 procent) av studenterna sökte sig till denna ingång.

2. Specialpedagogik. Antalet studenter som sökt sig till lärarutbildningen via denna ingång
var 14,5 procent. Med anledning av att antalet studenter visade sig vara relativt stort i
den här ingången jämfört med hur många studenter som kommit in på lärarutbild-
ningen via några av de andra ingångarna lämnades även denna ingång oförändrad.

3. Humaniora. I denna kategori ingår både språk (svenska och engelska), religion, historia
och samhällskunskap. Sammanslagningen har gjorts utifrån Nationalencyklopedins
(2003) definition av vad humaniora är d v s de vetenskaper som studerar människan
och hennes situation. Kategorin samlar hälften (51,8 procent) av nybörjarstudenterna.

4. Matematik/Naturkunskap. Samlar de ingångar som hör till ämnesområdet matematik
och naturkunskap (matematik, naturkunskap, fysik och biologi) oberoende av vilken
elevgrupp i grund- eller gymnasieskolan studenterna sedan tänker sig arbeta med. Kate-
gorin samlar 14,5 procent av det totala antalet nybörjarstudenter på lärarprogrammet.

5. Fristående. Är även den en oförändrad kategori som samlar de studenter vilka läser kur-
sen Allmänt utbildningsområde 1 som fristående kurs. Kategorin samlar endast
1,2 procent av studenterna.

Tabell 8: Totala antalet besvarade och icke besvarade enkäter för samtliga ingångsalternativ
samt svarsfrekvenser (2002–12–04)

Svar
Ingång Ja Nej Totalt Svarsfrekvens

Förskola och naturvetenskap/teknik 41 4 45 91,1 %
Specialpedagogik 35 1 36 97,2 %
Svenska/so grundskolans tidigare år 36 1 37 97,3 %
Matematik/naturkunskap grundskolans tidigare år 9 2 11 81,8 %
Engelska grundskolans senare år 8 1 9 88,9 %
Matematik/naturkunskap grundskolans senare år 14 3 17 82,4 %
Svenska grundskolans senare år 14 0 14 100,0 %
Historia grundskolans senare år 12 1 13 92,3 %
Religion grundskolans senare år 2 1 3 66,7 %
Historia gymnasiet 16 2 18 88,9 %
Svenska gymnasiet 17 2 19 89,5 %
Engelska gymnasiet 10 0 10 100,0 %
Religion gymnasiet 5 0 5 100,0 %
Matematik/fysik gymnasiet 5 1 6 83,3 %
Matematik/biologi gymnasiet 2 0 2 100,0 %
Fristående 3 0 3 100,0 %
Svenska/engelska/historia/religion grundskolans senare år 1 0 1 100,0 %

Total 229 20 249 92,0 %
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I tabell 9 redovisas bortfallet och svarsfrekvensen för de fem sammanslagna ingångskate-
gorierna. Ingen av kategorierna skiljer sig markant när det gäller svarsfrekvens från den
totala svarsfrekvensen (92,4 procent). Alla fem ingångskategorierna har en svarsfrekvens
som ligger inom ett intervall på 17 procent från den totala svarsfrekvensen (matema-
tik/naturkunskap – 9,1 procent och fristående + 7,6 procent). Detta innebär att ingen av
kategorierna skiljer sig markant från den totala svarsfrekvensen. Vilket visar på att enkät-
svar från dessa ingångskategorier kan anses vara likvärdigt representerade. Möjligtvis skulle
ingångskategorin Matematik/naturkunskap kunna ses som mindre representerad än de andra
eftersom den avviker med –9,1 procent. Däremot är antalet studerande som ingår i varje
ingångskategori litet, med undantag för Humaniora vilket gör att slumpfaktorer får ett stort
inflytande på datamaterialet. Den lägre svarsfrekvensen bland studenter som läser Matema-
tik/naturkunskap kan inte förklaras med att det är fler män (47,2 procent) än kvinnor
(52,7 procent) i den ingångskategorin då så inte är fallet.

Tabell 9: Totala antalet besvarade och icke besvarade enkäter (2002–12–04)
samt svarsfrekvens fördelade över sammanslagna ingångskategorier

Svar
Ingångskategorier Ja Nej Totalt Svarsfrekvens

Förskola och Naturvetenskap/Teknik 41 4 45 91,1 %
Specialpedagogik 35 1 36 97,2 %
Humaniora 121 8 129 93,8 %
Matematik/Naturkunskap 30 6 36 83,3 %
Fristående 3 0 3 100,0 %

Total 229 20 249 92,0 %

Den förklaring till det externa bortfallet som anses vara mest trolig enligt mig är att det i
grupper av studenter (liksom i andra grupper av människor) finns personer som av natur-
liga skäl exempelvis sjukdom, är frånvarande vid vissa tillfällen. Av de studenter som inte
var närvarande vid utdelningen av enkäten har inte alla anammat uppmaningen att svara på
den enkät som därefter skickades via post hem till dem.

Intern bortfallsanalys

Det interna bortfallet är lågt i den första delen av enkäten men ökar sedan successivt ju
längre in i enkäten man kommer22. Det är först efter två tredjedelar av enkätfrågorna som
en markant minskning i svarsfrekvens på frågorna märks. Svarsfrekvensen på sista frågan i
enkäten har däremot en högre svarsfrekvens än de frågor som kommer strax innan (nr 34–
37) vilket tyder på att studenterna hörsammade uppmaningen att svara på sista frågan (nr
38) i enkäten även om de inte hann med att svara på alla frågor i enkäten under den
begränsade svarstid de hade.

En naturlig förklaring till den »avmattning« i benägenheten att svara på enkäten kan därav
vara att studenterna helt enkelt fick för kort tid på sig att svara på enkäten. Antagandet

                                                                

22 Se bilaga 6 där det interna bortfallet för samtliga frågor redovisas.



� 23

stöds av att svarsfrekvensen på den sista frågan i enkäten är högre än på de frågor som kom
strax innan.

Frågorna 18 och 19 är de som har störst bortfall vilket inte kan förklaras med att frågorna
ligger sent i enkäten och att studenterna därav inte har hunnit svara på dem. Då det gäller
fråga 19 som handlar om vilket resultat de studenter som gjort högskoleprovet hade kan
bortfallet förklaras med att det inte finns någon variabel för svaret »Jag har inte gjort hög-
skoleprovet« vilket gör att alla som inte har gjort högskoleprovet hamnar i gruppen med
bortfall. Fråga 18 handlar om vilket medelbetyg studenterna hade när de gick ut gymnasiet.
Bortfallet på den frågan kan bero på att de som svarat på enkäten helt enkelt inte kommer
ihåg vilket medelbetyg de hade när de slutade gymnasiet och därför har valt att inte svara
på frågan.

De slutsatser som kan dras av utfallet är därmed att enkätfrågorna har fungerat väl men att
studenterna skulle ha behövt mer tid för att hinna svara på hela enkäten.

Reflektioner

När jag ser tillbaka på planeringen och genomförandet av enkätstudien finns det naturligt-
vis saker som skulle ha kunnat gjorts på ett annat sätt men även saker som på grund av
olika omständigheter blev bättre än den ursprungliga planeringen var. Hur vi till slut lycka-
des nå nästan alla studenter vid samma tillfälle är en utav de saker som blev bättre än vad
som var tänkt från början. Däremot skulle planeringen av hur lång tid enkäten skulle ta att
fylla i ha kunnat vara bättre. En möjlighet till att ge lite extra tid för de som eventuellt
behövde det skulle ha varit bra att kunna erbjuda. Hur detta skulle ha varit möjligt är svårt
att se idag utifrån de ramar som fanns för att enkätutdelningen skulle kunna ske på lek-
tionstid. Möjligen hade det kunnat genomföras om enkätutdelningen skett i slutet av det
introduktionspass som nu användes istället för i början som var fallet. En risk med att för-
lägga det till slutet av ett lektionspass är att några studenter i så fall låter bli att sitta kvar
för att besvara en enkät då de istället ser en möjlighet att kunna sluta tidigare.

KARLSTAD

av Hugo Wikström

I detta avsnitt redovisas genomförandet av den enkätundersökning som gjordes med samt-
liga nyantagna studenter på lärarprogrammet vid Karlstads universitet hösten 2002.

Studentgruppen utgöres av de studenter som antogs till lärarprogrammet hösten 2002. 458
studenter har antagits till utbildningen och tilldelats möjlighet att svara på enkäten.

Svarsfrekvensen mellan män och kvinnor är signifikant olika. 59, 4 procent av männen har
besvarat enkäten och 70,6 procent av kvinnorna.

Respondenterna kan delas upp i tre grupper där:

• en grupp som inte har besvarat enkäten (bortfall).

• en grupp utgöres av studenter som accepterar att de i ett senare skede får uppsökas av
projektet för att lämna ytterligare data (får uppsökas).
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• en grupp där studenterna vill vara anonyma (anonyma). (Se figur 3.)
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Figur 1: Externt bortfall. Av 458 studenter har
326 besvarat enkäten; bortfall 132
personer. Svarsfrekvens=71,1 %.

Figur 2. Svarsfrekvens uppdelat efter kön.
Kvinnor=70,6 %; Män=59,4 %.

Åldersfördelningen i gruppen »studenter som studerar på lärarprogrammet« visar att de
yngsta studenterna har den högsta frekvensen

Betraktar man det externa bortfallet med avseende på ålder finner man att bortfallet rela-
tivt sett är störst i åldern 24 – 30 år, sägas kan att bortfallet är ungefär lika stort i övriga
åldersgrupper.

Vid Karlstad universitet tas studenter in på lärarprogrammet i fyra kunskapsfält:

Språk och kultur

§ Media, kommunikation och estetik

§ Samexistens och internationalism

§ Människan och naturen

Antalet studenter på varje grupp ses i tabell 10.

Inom grupperna är bortfallet varierande. En av orsakerna till detta är att inom ett fält –
Media, kommunikation och estetik – fanns »en stark student« som hävdade att man inte
behövde svara på enkäter och vederbörande drog därigenom med sig övriga studenter vilket
gjorde att denna grupp har låg svarsfrekvens. Språk och kultur var en intagningsgrupp som
visade sig vara mycket svår att sammanträffa med, detta resulterade i att varje student i
denna grupp fick sin enkät hemsänd tillsammans med returporto vilket inte gav medarbe-
taren i LÄROM möjlighet att argumentera för vikten av att besvara enkäten, detta kan miss-
tänkas vara orsaken till låg svarsfrekvens. (Se figur 8.)

I en korstabell, tabell 10, finner man hur bortfallet varierar mellan de 4 olika fälten. Frågan
är om de i gruppen som utgör bortfall avviker i något avseende från de som lämnat in enkä-
ten.
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Figur 3: Enkätfråga 38. Samtliga besvarade
enkäter: 176=Ja; 142=Nej.

Figur 4: Enkätfråga 38. Samtliga besvarade
enkäter uppdelat efter kön. Inga
signifikanta skillnader.

Figur 5:  Åldersfördelning hos studenter som stu-
derar på lärarprogrammet.

Figur 6: Externt bortfall uppdelat efter
åldersgrupp.
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Figur 7: Svarsfrekvens. Skillnader mellan olika
intagningsgrupper (kunskapsfält).
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Figurerna 8 och 9 visar små skillnader i fördelning mellan kön då man jämför samtliga lärar-
studenter med de lärarstudenter som deltar i enkätundersökningen.
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Figur 8: Kunskapsfält. Fördelning av samtliga studen-
ter uppdelade efter kunskapsfält och kön.

Figur 9: Kunskapsfält. Fördelning av studenter
uppdelade efter kunskapsfält och kön;
bortfallsstudenter ej medtagna.

De skillnader som kan observeras mellan bortfallsgrupp och deltagande grupp är små. De
visar sig som skillnader i svarsfrekvens mellan män och kvinnor och även skillnader i svars-
frekvens mellan olika åldersgrupper. Inga skillnader mellan bortfallsgrupp och deltagande
grupp är så stor att den på något avgörande sätt kan anses störa analysen av data från Karl-
stads universitets datamängd. Då vissa skillnader dock visar sig är det viktigt att ta hänsyn
till detta vid analysen och reflektera över på vilket sätt det eventuellt skulle kunna vara en
störande faktor.

Tabell 10: Bortfallsfrekvenser inom olika intagningsgrupper; frekvenser och procent.
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Analys av internbortfall i LÄROM-enkäten

Vid en analys av interbortfallet finner man att detta är mycket litet (se bilaga 9). Tar vi bort
de variabler som senare skall kodas exempelvis föräldrarnas yrke och make eller sambos
yrke finner man att bortfallet i genomsnitt är 4,9 item per besvarad enkät. Detta motsvarar
ett internbortfall motsvarande 1,5 procent.

Antalet besvarade enkäter är 326 varav 14 ej gick att identifiera då respondenten utplånat
identifikationsnumret.

DANMARK: NØRRE NISSUM OG ZAHLE

av Jette Steensen

I detta avsnitt redovisas genomförandet av den enkätundersökning som gjordes med samt-
liga nyantagna studenter på folkeskolelærerseminarierna Zahle seminarium (Köpenhamn)
och Nørre Nissum (Jylland) hösten 2002.

Antal optagne baseret på centralt registrerede optagelsestal

Nedenstående statistik (tabell 11 och 12) er baseret på tal fra den koordinerede tilmeldings
officielle optagelsestal pr 28.07.02 og viser antal studerende fordelt på alder og køn i abso-
lutte tal og i procent fordelt på undersøgelsens 2 seminarier samt totaltal for alle landets
seminarier. I de fleste tilfælde ligger landsgennemsnittet mellem procenttallene for de to
seminarier. I enkelte tilfælde ligger Zahle dog på linie med gennemsnittet f.eks. vedrørende
kønsfordeling og aldersfordeling for de yngste grupper, mens Nørre Nissum adskiller sig fra
såvel gennemsnit som Zahle vedr. Såvel køn som alder.

Tabell 11: Optagne inklusiv standby, fordelt på alder (2003–07–28); tildmeldingssekretariatet.
Absolute tal og prosent.

Yngre 19 20 21 22 23 24 25 26–30 Ældre Summa

Zahle 1
0,2 %

2
0.6 %

23
6,6 %

46
13,2 %

48
13,8 %

51
14,6 %

32
9,2 %

23
6,6 %

65
18,6 %

58
16,6 %

349
100,0 %

Nørre
Nissum

0
0,0 %

2
1,0 %

11
5,5 %

16
8,1 %

12
6,1 %

7
3,6 %

11
5,6 %

9
4,6 %

33
16,8 %

96
48,7 %

197
100,0 %

Seminarier
ialt:

3
0,1 %

82
1,8 %

313
6,6 %

625
13,2 %

665
14,1 %

483
10,2 %

342
7,2 %

252
5,3 %

715
15,1 %

1 245
26,4 %

4 72423

100,0 %

                                                                

23. Fejl i tilmeldingssekretariatets statistik. Jelling Seminarium har meldt 2 flere ind under alder end medtaget
under køn.
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Tabell 12: Optagne inklusiv standby, fordelt på køn (2003–07–28); tildmeldingssekretariatet. Absolute tal og
prosent. Frafald fra optagelse til undersøgelsestidspunkt.

M K Summa Optagne Aktive Frafald Frafald %

Zahle 123 (35 %) 226 (65 %) 349 (100 %) 349 306 43 12,3 %
Nørre Nissum 56 (28 %) 141 (72 %) 197 (100 %) 197 191 6 3,0 %

Seminarier ialt: 1 623 (34 %) 3 099 (66 %) 4 72224 Ialt: 546 497 49 9,0 %

Antal studerende på undersøgelsestidspunktet

Spørgeskemaerne blev uddelt til 1 års studerende i løbet af oktober – november 2003, dvs.
3 – 4 måneder efter optag. Da der sker frafald fra studieoptag til undersøgelsestidspunkt er
de nævnte optagelsestal fra hvert seminarium på undersøgelsestidspunktet blevet reduceret
fra 349 til 306 på Zahles Seminarium og fra 197 til 191 på Nørre Nissum. Der foreligger
ikke tal for samlet frafald i samme periode.

Der er ikke foretaget opgørelse på frafaldets fordeling på køn og alder.

Antal indkomne spørgeskemaer

Bortfaldsanalysen kompliceres af, at de indkomne spørgeskemaer i realiteten dækker 3
forskellige læreruddannelsesordninger, hvoraf meritlæreruddannelsen i den form den udby-
des på Zahles Seminarium ikke indgår i tallene fra den koordinerede tilmelding, mens de
studerende på fjernunderviseruddannelsen i Nørre Nissum indgår. Ved beregning af besva-
relsesprocent er der derfor kun regnet med de studerende, som indgår i det ordinære optag.
Derefter er de 41 studerende fra meritlæreruddannelsen lagt til som en særlig gruppe, og
der er ikke beregnet bortfald for denne.

Spørgeskemaerne blev omdelt i ugen før efterårsferien umiddelbart før praktikperioden.
For de fjernstuderendes vedkommende er spørgeskemaerne fordelt under weekend semina-
rer. På begge seminarier er der sket henvendelse til personer i seminariets ledelse, som
derefter har udpeget lærere, som kunne være kontaktpersoner til det enkelte hold og sikre
at der blev rykket for eventuelle manglende besvarelser.

Tabell 13: Indkomne spørgeskemaer + bortfald
(ekskl. 41meritstud.). Absoluta tal og prosent.

Aktive Besvaret Bortfald Besvarelser &
(ekskl. merit)

Zahle 306 21725 89 70,9 %
Nørre Nissum 191 142 49 74,3 %

                                                                

24. Se fotnot 23 ovan.

25. Av de 41 meritstuderande har 40 besvarat enkäten. Det totala antalet besvarade enkäter från Zahle är
alltså 257 stycken.
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For de to seminarier under ét er besvarelsesprocenten 72,2 fordelingen mellem de to semi-
narier fremgår af tabellen ovenfor. Hertil kommer som før nævnt de 41 meritstuderende
som indgår i materialet fra Zahles Seminarium.

Går man bagom tallene fremgår at det især er de fjernstuderendes andel som trækker ned i
besvarelsesprocenten ved Nørre Nissum. Her har 82,5 procent af de studerende på den
ordinære læreruddannelse besvaret spørgeskemaerne, mens tallet for de fjernstuderende er
nede på 63,4 procent. Da de fjernstuderende udgør knap 50 procent af seminariets samlede
optag vejer de ned på det samlede gennemsnit.

De meritstuderende på Zahle udgør 15,9 procent af Zahles besvarelser.

FORSKNINGSETIK

För att eventuellt kunna följa upp resultatet av undersökningen längre fram i tiden, var det
nödvändigt att upprätta ett studeranderegister som gjorde det möjligt för oss att koppla
samman enskilda personer med identifikationsnumren på deras respektive enkäter. Ett
sådant register måste ske i överensstämmelse med kraven i Personuppgiftslagen (PUL).
Studerande informerades såväl muntligt som skriftligt om syftet med undersökningen och
fick genom att besvara fråga 38 aktivt ge sitt tillstånd till att finnas med i registret. De som
ej accepterade detta stöks från registret efter att kodningsarbetet avslutats. Anmälan om att
registret upprättats gjordes till datainspektionen (DI) via Uppsala universitets ombud. Vi
anser att undersökningen genomförts på ett sätt som uppfyller de forskningsetiska kraven
informerat deltagande, anonymitet och konfidentialitet samt är i enlighet med regelverket i
PUL.

SAMMANFATTNING

Vi kan konstatera att svarsfrekvensen varierar mellan de olika lärosätena. Gävle har den
högsta svarsfrekvensen – hela 92,4 procent av studenterna besvarade där enkäten. Därefter
följer Nørre Nissum (74,3 procent), Karlstad (71,1 procent), Zahle (70,9 procent) och sist
Uppsala med 64,7 procent. Totalt har 1 784 studenter tillfrågats och av dessa har 1 303
besvarat enkäten, vilket ger en total svarsfrekvens på 73,0 procent. Det interna bortfallet är
överlag lågt. I Gävle ökar det interna bortfallet i enkätens slut vilket antagligen beror på att
studenterna fått något för kort tid på sig för att besvara enkäten. Skillnaden i svarsfrekvens
mellan män och kvinnor, studenter med olika ingångar till lärarprogrammet och mellan
olika åldersgrupper förefaller inte vara av någon betydelse.

För en eventuell uppföljningsstudie är en hög svarsfrekvens inte tillräcklig. Där är det vik-
tigt att många respondenter accepterat att bli kontaktade i framtiden genom att svara Ja på
fråga 38 (se bilaga 1). Uppsala har den högsta frekvensen studenter som svarar Ja (84,6
procent); därefter följer Nørre Nissum (70,7 procent), Zahle (68,7 procent), Gävle 60,6
procent) och sist Karlstad med 55,2 procent. Knappt 70 procent av samtliga respondenter
har alltså svarat Ja på fråga 38. Bland de svenska respondenterna är de med inriktning mot
förskola/fritidshem något mindre benägna att vilja bli kontaktade i framtiden än de med
inriktning mot arbete i skolan. De som har gjort högskoleprovet är också mer benägna att
svara ja på fråga 38 (av dem är det dem med högre resultat kan nästan 90 procent tänka sig
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att bli kontaktade). I övrigt finner vi inte att de som besvarat fråga 38 med Ja i något avse-
ende skiljer sig från dem som svarat Nej.

Vi bedömer utfallet av enkätundersökningen vara tillfredsställande.
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3. LÄRARUTBILDNINGARNA OCH HÖGSKOLEFÄLTET:
REGISTERDATASTUDIEN

För LÄROM-projektets räkning har Mikael Börjesson (2003) genomfört en analys av natio-
nella registerdata om studerande och högskoleutbildningar26 med ett fokus på åren 1993
och 1998. Analysen baseras mycket detaljerade data om studenterna i högskolan dessa år
och om olika utbildningars positioner i Högskolefältet. I den senare delen fokuserade Bör-
jesson särskilt lärarutbildningarna vid de tre svenska lärosäten som ingår i LÄROM. I detta
kapitel skall jag kort – och i grova drag – sammanfatta resultatet av Börjessons analyser.27

RESULTAT AV REGISTERDATAANALYSEN: LÄRARSTUDENTERNA

Börjesson finner att det mellan åren 1993 och 1998 har skett stora förändringar i rekryte-
ringen till lärarutbildningarna. Framför allt har rekryteringsbasen förändrats med avseende
på lärarstudenternas sociala ursprung och deras meriter i form av skolkapital (gymnasiebe-
tyg och i förekommande fall poäng på högskoleprovet).

Under perioden har andelen lärarstudenter med ett ursprung i arbetarklass och lägre
medelklass ökat markant. Börjesson talar om att det har skett en social deklassering av lärar-
utbildningarna i den meningen att studenter från så kallad studieovana miljöer i hög
utsträckning söker sig till lärarutbildningen medan studenter från »högre« sociala skikt inte
söker sig till lärarutbildningen.

Eftersom behovet av lärare beräknas vara stort under en ganska lång tid har antalet platser
på lärarutbildningarna varit stort. Detta har då medfört att i princip alla som söker till
lärarutbildningen (och har grundläggande behörighet) också kommer in. Den meritokratiska
selektionen till lärarutbildningen är med vissa undantag noll. Detta visar sig också i register-
data. Från 1993 till 1998 sjunker lärarstudenternas medelbetyg från gymnasiet, liksom
andelen lärarstudenter med höga högskoleprovspoäng. Förändringen sker däremot inte
»jämt över« de olika programmen utan det är på ämneslärarprogrammen – särskilt på gym-
nasielärarprogrammet – som förändringen sker. Studenternas på förskollärar- och fritidspe-
dagogprogrammen meriter i dessa avseenden är alltså i stort oförändrade (dessa studenter är
sig »lika« genom åren) medan det är de blivande gymnasielärarnas betyg och högskole-
provspoäng som sjunker dramatiskt. Där skillnaden i skolkapital mellan en förskollärarstu-
dent (låg meritering) och en gymnasielärarstudent (hög meritering) var mycket stort 1993,
har det skett en nivillering 1998 – lärarstudenterna är då betydligt mer meritokratiskt lika
oavsett vilket lärarprogram de läser på.

Ur rekryteringssynvinkel innebär detta att i slutet av 90-talet så är lärarutbildning en ut-
bildning som studenter med »högt« socialt ursprung och mycket skolkapital tenderar att
                                                                

26. Se Börjesson, Palme och Broady (2000).

27. Den läsare som önskar ta del av analysen i alla sina detaljer kan hämta hem rapporten på adress:
http://www.ped.uu.se/larom/texter/pdf-filer/Det%20svenska%20högskolefältet.pdf.
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välja bort medan utbildningen verkar vara ett attraktivt val för studenter med »lägre« socialt
ursprung och ett litet skolkapital.

Börjesson finner också att det skett en viss feminisering av rekryteringen, dvs. att andelen
män bland lärarstudenterna sjunker. Lärarstudenterna har också blivit något äldre, förmod-
ligen som ett resultat av förändringar på arbetsmarknaden.

LÄRARUTBILDNINGARNA I HÖGSKOLEFÄLTET

Lärarutbildningarna har en låg position i högskolefältet28 i sin helhet. De flesta lärarprogram
rekryterar studenter med (ett relativt) lågt socialt och kulturellt kapital. Fältet är också
starkt könsuppdelat så att vissa utbildningar är starkt kvinno- respektive mansdominerade.
Lärarutbildningarna är som nämnts tidigare starkt kvinnodominerade. Börjesson konstaterar
alltså att lärarutbildningarna under perioden karaktäriseras av social deklassering och mins-
kade meriter medan detta inte är fallet med högskoleutbildningarna i övrigt. Lärarutbild-
ningarnas position i högskolefältet har med andra ord (i dessa avseenden) försvagats i slutet
av 90-talet. I Bourdieu-termer innebär detta att lärarutbildningarna har en dominerad posi-
tion i fältet och att detta har accentuerats under perioden.

Detta är lärarutbildningens (i singularis position). Om man emellertid jämför LÄROM-
lärarutbildningarna (dvs. i pluralis) blir bilden genast mer komplicerad.

Gävle, Karlstad och Uppsala

Gävle rekryterar i hög grad studenter från »arbetarklassen« och lägre mellanskikt. I Gävle är
det inte heller så – som i högskolan som helhet – att längre utbildningsprogram tenderar att
rekrytera en större andel studenter från »högre« sociala skikt än kortare. I Gävle finner
Börjesson t.ex. att studerande på 1–7-lärarprogrammet har »högre« socialt ursprung än stu-
denterna på 4–9-lärarprogrammet.

Karlstads rekryteringsmönster liknar Gävles. Som i Gävle är också i Karlstad könsdimensio-
nen mer uttalat så att utbildningarna där är mer kvinnodominerade än lärarutbildningen i
allmänhet. I Motsats till Gävle och Karlstad rekryterar då Uppsala fler studenter med
»högt« socialt ursprung och fler män. Det är också viktigt att hålla i minnet att rekryte-
ringen till Uppsala med nödvändighet kommer att vara annorlunda – särskilt jämfört med
Gävle – i och med att det i princip finns alla tänkbara utbildningar att tillgå i Uppsala.

Slutsatsen av detta blir att jämförda med varandra inom högskolefältet så intar Uppsala en
dominerande position relativt såväl Gävle som Karlstad.

Om man istället jämför lärarutbildningarnas position inom det egna lärosätet blir bilden en
annan. I Gävle konstaterar Börjesson att lärarutbildningen har en stark position mycket tack
vare att högskolan inte har några elitutbildningar. Också i Karlstad har lärarutbildningen en

                                                                

28. Högskolefältet konstruerat i dimensionerna socialt och kulturellt/ekonomiskt kapital (se t.ex. Bourdieu,
1986).
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relativt stark position medan den i Uppsala – med visst undantag för gymnasielärarutbild-
ningen – har en starkt dominerad position.29

Konklusion

Börjessons analyser ger alltså en viktig bakgrund mot vilken tolkningar och analyser av stu-
derandeenkätens resultat måste ske. Det »komparativa landskapet« har förändrats från 1998
till 2002. De jämförelser som Börjesson gör mellan olika lärarprogram går inte längre att
göra eftersom studenterna i det nya systemet inte längre vare sig söker till eller grupperas
utifrån yrkesspecifika program utan efter mer eller mindre yrkesdefinierande ingångar.
Dessa olika ingångar till lärarprogrammet är inte heller centralt bestämda utan vilka de är
beslutas lokalt vid varje lärosäte. Det gäller alltså att vid jämförelser mellan »då« (1998) och
»nu« (2002) omkonstruera enkätdata på ett sätt som gör sådana jämförelser rimliga och
meningsfulla.

                                                                

29. Se också Rapport LÄROM 1 (Gill & Jonsson, 2003).
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4. DE DANSKA LÄRARSEMINARIERNA

av Jette Steensen30

Når man skal sætte ord på den danske læreruddannelse for at kunne forklare den for
svenske læsere i forbindelse med et komparativt studium, så er det første man må pege på,
at man med ordet lærer udelukkende refererer til en folkeskolelærer . En underviser ved
gymnasiet hedder altid en gymnasielærer  eller adjunkt/lektor. Ligeledes er det værd at lægge
mærke til at en (folkeskole)lærer har en uddannelse, som principielt gør hende kompetent
til at undervise i alle (folke)skolens klasser, det vil sige fra første til tiende klasse. Denne
profil er ikke skabt gennem bevidst planlægning og overvejelser om en bestemt lærerprofil,
men er i stedet udviklet gradvist og pragmatisk sideløbende med udviklingen af det vi i dag
kalder enhedsskolen, som ligeledes er en skoleform, som har udviklet sig gradvist gennem
århundredet til det den er i dag, dvs. ni/ti år og med en enkelt lærerprofil.

I Danmark giver det således ikke mening at tale om læreruddannelse generelt, som man i
dag efter den seneste reform gør i Sverige, og derved henvise til alt fra førskolelærere til
gymnasielærere.31

 Dels fordi førskolelærere betegnes pædagoger, og de uddannes ved særlige
pædagogseminarier, som desuden også uddanner socialpædagoger (i Sverige socionom med
»omsorg« som linie). Dels fordi Danmark stadig har gymnasiet som en særlig skoleform som
omfatter de tre-årige såkaldt almene linjer, og til dels den to-årige Højere Forberedelsesek-
samen. De erhvervsrettede gymnasiale skoleformer (Højere Handelseksamen og Højere
Teknisk eksamen) ligger på særlige uddannelsesinstitutioner (handels- og tekniske skoler).
Læreruddannelse til de gymnasiale skoler + HF (pædagogikum) foregår (efter afsluttet 5-
årig universitetseksamen) som et særligt tilrettelagt 2-årigt uddannelsesforløb og er i hoved-
sagen skolebaseret. Den pædagogiske del af læreruddannelsen til de erhvervsgymnasiale
uddannelser foregår ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse.

Det er således en særlig kulturel tradition, der omgærder uddannelsen til folkeskolelærer.
Det betyder også, at man ikke har haft den tradition for stadieopdeling af lærerarbejdet i
»lågstadielærare«, »mellanstadielærare« eller »høgstadielærare« ,som har været afgørende i
Sverige. Der har dog i de senere år været iværksat en række skoleforsøg, som arbejder med
en lignende opdeling, men det har været en skoleintern udvikling32 og den enkelte lærer kan

                                                                

30. Kapitelavsnittet har tidigare publicerats i LÄROM-projektets första rapport (Gill & Jonsson, 2003). Här
återges det i en förkortad version. Steensens text understryker den problematik det innebär att kompararera
data från skilda nationella kontexter.

31. En af de ganske få analyser som behandler læreruddannelser under ét er Illeris, Salling Olesen & Rasmus-
sen(1976). Heri analyseres de forskellige læreruddannelser set i lyset af de strandede forsøg på at samordne
læreruddannelserne ved at lægge folkeskolelæreruddannelsen ind på universitetet i sammenhæng med
oprettelsen af de nye universitetscentre i Roskilde og Aalborg. Siden da har diskussionen ligget stille.

32. Fuglebjerg kommune har bl.a arbejdet med denne model, inspireret af den såkaldte »New Zealandske
model«.
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i princippet stadig indgå på ethvert niveau. Som lærer er man således uddannet som lærer
til at varetage undervisning hele vejen gennem den skoleform, som man efterhånden også
internationalt kalder for (den i princippet ni-årige) grundskole.

DECENTRALISERING KONTRA CENTRALISERING

Det danske uddannelsessystem, og ikke mindst læreruddannelsen, er baseret på en stærk
tradition for at beslutninger tages bedst decentralt. For at forsøge at forklare denne liberale
tradition, må man gå tilbage i historien og se på landets styreform gennem tiden. Modsat
Sverige og Frankrig, men i lighed med England har Danmark altid været præget af decent-
ralisering. Dette har stor betydning for at forstå den uddannelsespolitiske tradition og ud-
vikling (jfr Archer, 1978). Det er imidlertid vigtigt at gøre opmærksom på at begreberne
decentral og central kræver nærmere analyse, når man skal sammenligne uddannelse i
forskellige lande.

Den primære forskel mellem decentrale og centrale systemer, som Archer fremhæver, er en
forskel i beslutningsprocesser omkring ændringer i de forskellige uddannelsessystemer. I
Sverige sker ændringer i uddannelsessystemet som resultat af en overordnet politisk beslut-
ningsproces, karakteristisk for et centralt system. I Danmark foregår ændringer som en
række kompromisser mellem en række aktører (politikere, fagforeninger og organisatio-
ner,rektorforsamling mv.) Dette betyder ikke, at man ikke også samtidig kan have større
eller mindre grad af central styring af uddannelsernes indhold. Før læreruddannelsesloven
af 1991 var de danske seminarier i mange henseender underlagt ret detaljeret indholdsmæs-
sig styring, i perioden herefter fik seminarierne store frihedsgrader til at udarbejde lokale
studieordninger, og senest tyder alt på at pendulet nu igen svinger mod større indholdsmæ-
sig ensretning. Endelig er der et tredje aspekt økonomisiden, som har udviklet sig fra cen-
tralstyring til decentral for ikke at sige lokal (markeds)styring. Den danske tradition for
friskoler er et godt eksempel på den danske liberale frihedstradition på skoleområdet.
Grundskolen – folkeskolen – i dansk udgave fik allerede 1855 konkurrence fra de såkaldte
»friskoler«, det vil sige skoler, der er fri for statens indblanding, men hovedsagelig finansie-
ret af det offentlige; friskolerne har en speciel religiøs tradition, i det de er opstået ud fra
den Grundtvigianske bevægelse. Indtil slutningen af 80erne eksisterede et særligt eksa-
mensfrit seminarium »Den fri lærerhøjskole i Ollerup« som især uddannede lærere til fri-
skolerne. Senere kommer så de såkaldte »lilleskoler«, som også har et ideologisk præg, men
som kan være meget forskellige, som oftest er de dog karakteriseret af progressive ideer i
forhold til pædagogik og skole. Det man i Danmark kalder for privat skoler, det vil sige
skoler som ud fra en mere borgerlig fag tradition bevidst isolerer sig fra folkeskolen for at
sikre børnene en bedre skolegang med henblik på deres fremtidige karriere kan ligeledes
spores langt tilbage. Set under et betyder dette, at Danmark har en gammel tradition for
frie/private skoler sideløbende med den offentlige folkeskole. Privatisering ud fra en liberal
frihedsideologi er altså ikke noget nyt fænomen i Danmark og begrebet »frie« skoler har i
Danmark en positiv klang i vide kredse, fordi de bygger på en modstand mod statslig indb-
landing. Det er værd at bemærke at i dag signalerer begrebet friskoler stadig en tilknytning
til den grundtvigianske idé, mens begrebet frie skoler principielt omfatter alle skoler, som
har en vis forældrebetaling. Tilgangen til de frie skoler har været relativ stabil gennem hele
det 20 århundrede, først i 90erne er tilgangen for alvor steget.
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Læreruddannelsen, som foregår på 18 seminarier, er ligeledes barn af den danske liberale
frihedstradition. De er oprettet på forskellige tidspunkter med udgangspunkt og i tilknyt-
ning til meget forskellige interesser, men kun i sidste instans og i ringe omfang på statens
initiativ. De er selvejende institutioner, men var også tidligere meget ofte private institu-
tioner, skabt lokalt på initiativ af præster, kommunale instanser eller vækkelsesbevægelser
osv. Igennem de mere end 200 år seminarierne har eksisteret, fra det første i 1791, til i dag,
har den centrale myndighed haft en forholdsvis svag betydning. Enkeltrektorer, rektorfor-
samling, fagforening og politikere, lokalt såvel som i folketinget (med lokal basis) har ofte
grebet ind og været med til at sammenstykke det kludetæppe af traditioner, som eksisterer
den dag i dag.

Der findes også andre modsætningsfulde træk i den danske læreruddannelse, træk som man
kan betragte som udtryk for avanceret demokratisk tankegang med udgangspunkt i civil-
samfundets behov og ønsker eller konservative og bagstræberiske alt efter ens udgangs-
punkt. Kendsgerningen er, at alle lærere til folkeskolen uddannes på 18 seminarier mere
eller mindre tilfældigt spredt ud i landet uden nogen forbindelse til universiteterne, men
med en grundlæggende overbevisning om, at lige netop dette forhold er en særlig kvalitet
ved systemet. Ethvert forsøg på at ændre dette er hver gang blevet skrinlagt igen. I slut-
ningen af 60erne, da tilgangen til de videregående uddannelser steg eksplosivt og hele
strukturen i uddannelsessystemet ændredes, lanceredes ideen om, at læreruddannelsen
kunne blive en universitetsuddannelse. Det hører med til historien, at med 1966-loven33 fik
læreruddannelsen et skub i retning mod at blive en egentlig højere uddannelse, som både
skulle være en akademisk uddannelse og en erhvervsuddannelse, men af en ganske særlig
slags. På en unik måde skulle den kombinere fag, pædagogik/didaktik og praktik, den så-
kaldte gyldne treklang, som blot på grund af sin særlige mission (læreruddannelsen) havde
en egen parallel organisation (seminarierne), men i øvrigt gerne ville hævde sig på niveau
med universitetsuddannelserne.

Da universitetscentrene oprettedes i Aalborg og Roskilde i begyndelsen af 70erne, som
supplement til de gamle universiteter i København og Århus, var det tanken, at de ikke
blot skulle stå for en ny gymnasielæreruddannelse, som integrerede pædagogik og fag, men
man arbejdede også med tanken om, at folkeskolelæreruddannelsen skulle integreres i cen-
trene på samme måde, dvs. en tankegang, som minder om den aktuelle svenske lærerud-
dannelsesreform. Ingen af disse tanker nåede at slå rod for alvor. De politiske partier var
stort set enige om, at ved at lægge seminarierne under universitetsloven; ville man fraskrive
sig retten til direkte politisk kontrol med seminarie- og skoleverdenen, og det ønskede man
ikke, og seminariekredse og faglige organisationer var heller ikke parate til at afgive indfly-
delse (Kampman, 1992). Ca 20 år senere fik læreruddannelsesudvalget U87 til opgave at
komme med et forslag til læreruddannelsesreform. Allerede fra begyndelsen og stort set
uden diskussion enedes man om ,at spørgsmålet om seminarium kontra universitet overho-
vedet ikke var relevant, eftersom man i udvalget var enige om, at seminarierne per defini-
tion var den bedste løsning, uanset om, man i stort set alle andre lande har valgt universi-
tetsløsningen (jfr Henningsen, 1991, s.35).

                                                                

33. Undervisningsministeriet (1966a): Lov om uddannelse af lærere til folkeskolen. København, lov nr. 235, 8.6.
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I 2000 gennemfører en socialdemokratisk domineret regering en reform, som fastlægger, at
de mange uddannelser, som efterhånden har fået en administrativ samlebetegnelse som
mellemlange videregående uddannelser, som f.eks. socialrådgivere, pædagoger, folkeskole-
lærere, sygeplejersker mm. i først omgang får lov til at vælge at slutte sig sammen i større
enheder, CVU (Centre for Videregående uddannelser); det er i virkeligheden en administ-
rativ reform, som gennemføres af rationaliserings- og besparelseshensyn og »valget« får nok
efterhånden karakter af økonomisk nødvendighed, men lige netop den såkaldte valg-mulig-
heden kan ses som et typisk udtryk for dansk uddannelsespolitik. Samtidig får uddannel-
serne lov til at bruge betegnelsen professions-bachelor, men det reelle indhold i denne be-
tegnelse forbliver uklar. De nye CVUer får ret til at udbyde såkaldte diplom-uddannelser,
som administrativt defineres som værende på samme niveau som professionsbachelorud-
dannelsen.

Underviserne har hverken forskningsret eller forpligtigelse, så undervisningen kan ikke
betegnes som forskningsbaseret. CVUer/seminarier kan for egne midler arbejde med prak-
tisk »forskning og udviklingsarbejde« og kan hente vejledning til dette fra universiteterne.
Dette kaldes så i stedet forskningstilknytning. Det samlede reformkompleks har således
afskåret læreruddannelsen fra universitetet og de akademiske grader. Det har samtidig re-
duceret den traditionelle danske seminarieuddannelse med tid til formidling af folkelig kul-
tur og demokratisk dannelse, som, trods sine indbyggede modsigelser og sin isolerede eksis-
tens, kunne vurderes som en uddannelse med fokus på det almendannende parallelt med
universiteterne, til en mere praktisk »teknologisk« erhvervsuddannelse, som nu kan
gennemføres moduliseret i større enheder.

Erik Jørgen Hansen (2003) peger i sin nyeste bog på endnu et aspekt der er væsentligt at
trække frem ved komparation mellem nationale uddannelsessystemer, nemlig spørgsmålet
om hvordan og hvornår uddannelsessystemerne fordeler de uddannelsessøgende på bestem-
te spor. Han citerer den amerikanske sociolog Steven Brint (1998) som placerer USA og
Tyskland på hver sin pol ud fra hvor tidligt eller sent de to lande opdeler de unge. Hans
konklusion er, at det amerikanske system er det mest åbne system i verden, hvor flest unge
får »højere uddannelse«, mens det tyske system er det mest restriktive i verden, fordi
børnene i en tidlig alder opdeles i klart adskilte uddannelsesretninger. Beskrevet på denne
måde ligner Danmark i højere grad det tyske system, mens Sverige mere ligner det ameri-
kanske, dvs. en opdeling som i en del henseender går på tværs af diskussionen om decen-
trale og centrale systemer.

Hvis man ønsker at finde en absolut modpol til den seneste svenske læreruddannelsesform,
så er læreruddannelsen i Danmark således den perfekte kontrast. Det interessante bliver
derefter at undersøge, om det også reelt gør en forskel, og i så fald hvordan, og/eller om
begge reformer trods deres store ydre forskelle trods alt tjener samme formål på et under-
liggende niveau.
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DEN AKTUELLE UDDANNELSE AF LÆRERE TIL FOLKESKOLEN

Den nuværende danske læreruddannelse er tilrettelagt på baggrund af en reform af lærer-
uddannelsen som blev vedtaget i 1997 med virkning for optag af studerende fra 1. august
1998.34 I 2002 er de første studerende fra den nye uddannelse netop blevet dimitteret.
Denne læreruddannelse markerer et radikalt brud med såvel den tidligere lov fra 1991 som
den gamle lov fra 1966, i det antallet af liniefag fordobledes fra 2 til 4, samtidig reducere-
des de pædagogiske fag i omfang, praktikken blev øget fra 20 til 24 uger, og endelig
indføres krav om »en større selvstændig opgave« – senere ændret til »bacheloropgaven« som
afslutning på uddannelsen. Hvor de tidligere læreruddannelseslove i højere grad havde pri-
oriteret de generelle læreropgaver, i 1991 loven udtrykt i den fælles 1 del, i 1966-loven i
obligatoriske klasselærer- og grundfag, så opprioriterer 1997 loven liniefagenes betydning,
dog mere i bredden end i dybden, hvilket afspejles i at den enkelte lærer nu skal have 4 og
ikke kun 2 liniefag.

Den studerende skal vælge liniefag således at mindst to af faggrupperne er repræ-
senteret, dog skal den studerende vælge enten dansk eller matematik, men kan også
vælge begge. Den studerende kan vælge at supplere sin uddannelse med en række
professionsrettede kurser f.eks.: »undervisning af børn i de første skoleår, »undervis-
ning af børn med særlige forudsætninger« mv.

Problemer i den nye læreruddannelse

Endnu inden det første hold lærere er færdiguddannede diskuteres en eventuel ny lærerud-
dannelsesreform. Der er 3 hovedproblemfelter i diskussionen: For det første har der gen-
nem de seneste år pågået en løbende diskussion35 om omfanget af en eventuel kommende
lærermangel set i lyset af et markant generationsskift i lærerkorpset indenfor det nærmeste
tiår og en samtidig faldende søgning til læreruddannelsen. Mens Kommunernes Landsfore-
ning vedholdende hævder, at der i 2006 vil mangle 3500 lærere, mener Lærerforeningen at
tallet er overdrevet og forbigående, og at hundredvis af lærere formentlig må søge jobs
udenfor skolen allerede i 2001. Uanset prognoserne har der imidlertid været en faktisk
nedgang i søgningen til seminarierne fra 1998 til 2001 på ca. 10 procent. I 2002 kan man
konstatere en uventet stigning i ansøgertallet på ca10 procent. Undersøger man imidlertid
tallene nærmere kan man konstatere, at stigningen ikke skyldes en pludselig ændring i de
unges interesse for læreruddannelsen, men i stedet at der er sket en markant forskydning i
ansøgernes aldersprofil. Nedenfor følger tal for de 2 seminarier vi ser på i denne un-
dersøgelse, de svarer hver for sig meget godt til gennemsnitstallene for hver deres »type«
seminarium, henholdsvis storbyseminarium og provins/landseminarium.

                                                                

34. Lov om uddannelse af lærere til folkeskolen, jfr lovbekendtgørelse nr 608 af 10 juli 1997.

35. Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr 13, 2001.
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Antal ansøgere over 10 år:36

1993 1997 2002
Zahle 10 % 11 % 17 %
Nørre Nissum 7 % 17 % 49 %

Dette skyldes bl.a. at man på en række seminarier udenfor storbyerne har fået lov til at
etablere optag af lærerstuderende på en særligt tilrettelagt ordning med fjernundervisnings-
tilbud kombineret med weekend seminarer. Samtidig er der etableret en ny særlig »merit-
læreruddannelse«, en ordning som gør det muligt for studerende med kandidatuddannelse
(5-årige universitetsuddannelser, f.eks. cand.mag, cand.scient mv.), pædagoguddannelse
samt evt. andre med særlige forudsætninger at gennemføre et særligt tilrettelagt forløb, som
gør dem til lærere på max. 2 år. Det har på indeværende tidspunkt ikke været muligt at få
oplyst nøjagtigt hvor mange, der har søgt ind på den nye uddannelse, men ifølge presse-
meddelelser37

 har over 1000 ansøgt om optagelse.

*

Beskrivelsen af den danske læreruddannelse er ret ufuldstændig sammenlignet med den
svenske gennemgang, i og med at pædagoguddannelsen og gymnasielæreruddannelsen lig-
ger udenfor rammerne for denne undersøgelse, fælles er imidlertid, at også alle de danske
læreruddannelser samt de tilhørende skoleformer er under omstrukturering i disse år. Det
danske evalueringsinstitut »EVA« har netop afsluttet en evaluering af pædagoguddannelsen,
og evaluering af 1997-læreruddannelsen er netop iværksat. Gymnasielæreruddannelsen er
netop reformeret, der er netop vedtaget en nye folkeskolelov og grundlæggende reformer af
gymnasiet står ligeledes for døren. Hvad alle disse reformer resulterer i, kan ikke siges på
nuværende tidspunkt, men forandringens vinde blæser.

                                                                

36. Tallene er hentet hos Den Koordinerede tilmelding, statistisk afdeling.

37. Specialkonsulent Gerhard Jaspersen, Undervisningsministeriet, Søndagsavisen 11.august 2002
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5. BEARBETNING AV RÅDATA: INDEXKONSTRUKTION
OCH NYA VARIABLER

I de följande tre kapitlen analyserar och beskriver jag resultatet (tabeller med rådata förde-
lade över de fem lärosäten som ingår i undersökningen finns i bilaga 2). I analysarbetet an-
vänder jag då ett antal variabler som är resultatet av olika index  vilka konstruerats genom
att flera items slagits samman med varandra. Av olika index har nya variabler skapats. För
att läsaren skall förstå hur denna konstruktion gått till, dvs. vilka rådata som är konstruktio-
nernas utgångspunkt, beskriver jag i detta kapitel arbetsgånget och dess resultat.

AGGREGERADE OCH TEORIGENERERADE VARIABLER

Enkäten har resulterat i en mängd data som med god eller mycket god precision ger en bild
av den enskilda studenten. Denna precision är ibland, särskilt när en övergripande bild skall
målas upp, svår att hantera. Därför har jag valt att i vissa fall aggregera data till nya och
mindre precisa variabler. Poängen är att kunna ge en överskådlig bild av resultatet utan att
förlora möjligheten att återvända till de mer precisa data som ligger till grund för förenk-
lingen. Därför har samtliga index eller datareduceringar resulterat i nya variabler, dvs. de
data som aggregeringen eller indexen baseras på ligger oförändrade kvar i SPSS-matrisen.

Indexkonstruktionen med avseende på respondenternas åsikter om dagens utbildnings-
system har grundats i teoretiska begrepp som genererats ur studier av utbildningssystemets
omstrukturering (Lindblad & Popkewitz, 1999; 2000; Lindblad, Johannesson & Simola,
2002a; 2002b; Lindblad, Lundahl, Lindgren & Zackari, 2002). Följande områden har varit
grunden för konstruktionen av dessa »omstruktureringsteoretiska« index:

1. Den nya eleven. I den omstrukturerade skolan förväntas barnet/eleven arbeta självstän-
digt, i egen takt och under eget ansvar.

2. Den nya föräldern. I det omstrukturerade systemet förväntas föräldrarna aktivt välja
förskola/skola och delta i verksamheternas styrning. Dvs. de är såväl konsumenter på en
marknad som brukare av verksamheterna.

3. Den nya läraren. I den omstrukturerade skolan förväntas läraren fokusera på »hela bar-
net/eleven«, samarbeta i arbetslag, samarbeta med föräldrar och barn/elever samt aktivt
bidra till verksamheternas utveckling. Lärarnas professionella autonomi förväntas också
stärkas.

4. Den nya ledningen. I det omstrukturerade systemet förväntas verksamhetsledningen ta
ett pedagogiskt ansvar utöver det administrativa och ekonomiska.

ARBETSGÅNG

När svaren på enkätfrågorna hade kodats och lagts in i en SPSS-matris genomförde fil. dr
Hugo Wikström vid Karlstads universitet en första analys av datamaterialet. Arbetet resul-
terade i att Wikström konstruerade ett antal tentativa index som lades in som nya variabler
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i SPSS-matrisen. Vid två projektträffar diskuterade projektdeltagarna dessa konstruktioner
och de underliggande konstruktionsprinciperna. Därefter genomfördes den slutliga indexe-
ringen och variabelkonstruktionen av Finn Calander som även konstruerade indexskalorna.

Utgångspunkten för indexeringen och variabelkonstruktionen har varit teoretisk, dvs. utgått
från items som ur omstruktureringsteoretisk synvinkel logiskt borde vara förknippade med
varandra. Därefter genomförde jag, efter Wikströms metod, en hierakisk klusteranalys av
utvalda items. Efter detta gjordes en korrelationsanalys (Cronbach’s Alpha) där items som
markant sänkte värdet på Alpha valdes bort till dess att ett optimalt Alpha uppnåddes
(ungefär inom intervallet 0,6–0,8). Slutligen genomfördes en faktoranalys av dessa index
för att kontrollera styrka och konsistens. För de som »höll måttet« genomfördes en fre-
kvensanalys och till sist skapades för varje index en ny variabel och en skala så att varje case
erhöll ett värde på denna.

Samtliga skalor konstruerades efter principen att utfallet delades in i så att det erhållna
intervallet delades in i så exakt lika stora områden som möjligt (med undantag för indel-
ningen av de svenska studenternas gymnasiebety som gjordes utifrån en standardiserad
skala). (Ett annat sätt hade varit att göra skalor baserade på den procentuella fördelningen av
respondenternas svar.) Med denna skalkonstruktion följer att skalornas ytterpositioner re-
presenterar tämligen starka, ibland extrema, ståndpunkter.

DEMOGRAFISKA DATA

Ålder

Med undantag för 19 personer har vi har vi uppgift om respondenternas födelseår (tabell
14).

Respondenterna indelades i följande fem åldersgrupper. Födda år:

1. 1981–83, 19–21 år

2. 1977–1980, 22–25 år

3. 1972–1976, 26–30

4. 1963–1971, 31–39 år

5. 1944–1962, 40 år eller äldre

Den nya variabeln fick namnet 101a Ålder 5 grp.
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Tabell 14: Respondenternas födelseår; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1944 1 ,1 ,1 ,1

1948 1 ,1 ,1 ,2
1949 3 ,2 ,2 ,4
1950 2 ,2 ,2 ,5
1951 2 ,2 ,2 ,7
1952 2 ,2 ,2 ,9
1953 2 ,2 ,2 1,0
1954 2 ,2 ,2 1,2
1955 6 ,5 ,5 1,6
1956 3 ,2 ,2 1,9
1957 9 ,7 ,7 2,6
1958 9 ,7 ,7 3,3
1959 11 ,8 ,9 4,1
1960 9 ,7 ,7 4,8
1961 11 ,8 ,9 5,7
1962 15 1,2 1,2 6,9
1963 23 1,8 1,8 8,6
1964 22 1,7 1,7 10,4
1965 18 1,4 1,4 11,8
1966 21 1,6 1,6 13,4
1967 33 2,5 2,6 16,0
1968 22 1,7 1,7 17,7
1969 26 2,0 2,0 19,7
1970 26 2,0 2,0 21,7
1971 26 2,0 2,0 23,8
1972 35 2,7 2,7 26,5
1973 21 1,6 1,6 28,1
1974 31 2,4 2,4 30,5
1975 37 2,8 2,9 33,4
1976 31 2,4 2,4 35,8
1977 52 4,0 4,0 39,9
1978 72 5,5 5,6 45,5
1979 117 9,0 9,1 54,6
1980 133 10,2 10,4 65,0
1981 165 12,7 12,9 77,8
1982 172 13,2 13,4 91,2
1983 113 8,7 8,8 100,0
Total 1284 98,5 100,0

N=1284, Missing=19 (1,5 %), Mean=1976, Median=1979, Range=39

Barn

Studenterna tillfrågades om hur många barn de har (tabell 15).

Tabell 15: Respondenternas antal barn; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 0 868 66,6 71,3 71,3

1 112 8,6 9,2 80,5
2 139 10,7 11,4 91,9
3 74 5,7 6,1 97,9
4 18 1,4 1,5 99,4
5 5 ,4 ,4 99,8
7 2 ,2 ,2 100,0
Total 1218 93,5 100,0

N=1218, Missing=85 (6,5 %), Mean= ,59, Median= ,00, Range=7
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Respondenterna indelades i följande fyra »barngrupper«:

1. Inga barn

2. Ett barn

3. Två barn

4. Tre barn eller fler

Den nya variabeln fick namnet 4a Antal barn. Jag konstruerade ytterligare en
»barnvariabel«, 4b Inga barn/har barn med den enkla kodningen 1. Har inga barn, och 2.
Har barn.

Ursprung

För att fånga en aspekt av de studerandes kulturella kapital de tar med sig in i lärarutbild-
ningen, är frågor om etnicitet viktiga, men samtidigt teoretiskt svåra att hantera. Begreppen
etnisk tillhörighet eller invandrare är problematiska. Däremot är det relevant att få en så
nyanserad bild som möjligt av de lärarstuderandes nationella rötter eftersom det i sin tur
säger något om i vilken grad lärarutbildningarna är öppna för studerande med så kallad
icke-svensk/dansk bakgrund. Vi har bett respondenterna uppge sitt födelseland samt
föräldrarnas födelseländer. I tabell 16 visas respondenternas och deras föräldrars
födelseländer.

Dessa data är sedan aggregerade i två nya variabler. Variabeln 137 Ursprung är konstruerad
utifrån dels en gränsdragning mellan en inomeuropeisk och en utomeuropeisk kultursfär,
dels utifrån en väst–östlig gräns för dem som hamnar i den inomeuropeiska kategorin.
Gränserna är delvis men inte uteslutande geografiskt grundade. I kategoriseringen av ur-
sprung är det enbart föräldrarnas  födelseländer som är avgörande för kodningen. På så vis
blir adopterade barn födda utomlands kodade som infödda om deras båda föräldrar är
svensk-/danskfödda, liksom barn som t.ex. fötts utomlands under en semesterresa. Varia-
beln ursprung innehåller följande kategorier:

1. Infödd. Respondenter vars båda föräldrar är födda i Sverige/Danmark..

2. Nordiskt. Respondenter med minst en förälder född i annat nordiskt land.

3. Västeuropeiskt. Respondenter med minst en förälder född i ett europeiskt land väster
om f.d. »järnridån« eller i USA, Kanada, Australien eller Israel.38

4. Östeuropeiskt. Respondenter med minst en förälder född i ett europeiskt land öster om
f.d. »järnridån« eller en f.d. sovjetrepublik.

                                                                

38. Vi anser det vara rimligt att till kategorin västeuropa räkna in även USA, Kanada och Australien. Histo-
riskt, ekonomiskt, samhälleligt, kulturellt och språkligt kan västeuropa och dessa länder anses utgöra en västlig
anglosaxisk kultursfär. Israel är ett mer komplicerat land att kategorisera. I denna undersökning menar vi att
mot bakgrund av Israels ekonomiska och politiska struktur och allianser, att det rimligaste är att låta Israel ingå i
den västeuropeiska kategorin.
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5. Utomeuropeiskt. Respondenter med minst en förälder född i Asien, Afrika eller Syd-
amerika.

Tabell 16: Respondenternas och deras föräldrars födelseländer; frekvens.

Respondentens födelseland Fr
eq

ue
nc

y

Faderns födelseland Fr
eq

ue
nc

y

Moderns födelseland Fr
eq

ue
nc

y

Infödd alt. missing 1235 Infödd alt. missing 1219 Infödd alt. missing 1231
Algeriet 1 Algeriet 2 Algeriet 2
Bangladesh 1 Argentina 1 Argentina 1
Bosnien 4 Australien 1 Bangladesh 1
Bosnien Hercegovina 1 Bangladesh 1 Bosnien 4
Bulgarien 1 Bosnien 4 Bosnien Hercegovina 1
Chile 1 Bosnien Hercegovina 1 Chile 2
Colombia 1 Bulgarien 1 Colombia 1
England 3 Chile 1 England 4
Estland 1 England 6 Eritrea 1
Etiopien 1 Eritrea 1 Estland 1
fd. Jugosl. 1 Estland 1 Etiopien 2
Frankrike 1 Etiopien 1 fd. Jugosl. 1
Färöarna 2 fd. Jugosl. 1 Filippinerne 1
Grönland 1 Frankrike 1 Frankrike 1
Holland 1 Färöarna 3 Färöarna 2
HongKong 1 Grekland 1 Irak 2
Indien 4 Grönland 2 Iran 5
Indonesien 2 Holland 1 Irland 2
Irak 1 Irak 2 Italien 3
Iran 3 Iran 5 Kroatien 1
Irland 2 Irland 2 Kurdistan 1
Italien 1 Israel 1 Libanon 1
Korea 4 Italien 2 Pakistan 2
Kroatien 1 Kroatien 1 Polen 5
Kurdistan 1 Kurdistan 1 Rumänien 1
Libanon 1 Libanon 1 Ryssland 1
Pakistan 1 Liberia 1 Sydafrika 1
Polen 4 Marocko 1 Syrien 1
Rumänien 1 Mocambique 1 Thailand 2
Ryssland 2 Pakistan 2 Tjeckien 1
Spanien 3 Polen 3 Turkiet 3
Sri Lanka 1 Rumänien 1 Tyskland 8
Sydkorea 2 Schweiz 1 Ungern 2
Syrien 1 Spanien 1 USA 2
Thailand 1 Syrien 1 Vitryssland 1
Turkiet 2 Thailand 1 Österrike 2
Tyskland 5 Turkiet 3
USA 2 Tyskland 15
Österrike 1 Ungern 2

Uruguay 1
USA 4
Vitryssland 1

Total 1303 Total 1303 Total 1303

Infödd=född i Sverige (svenska respondenter) respektive Danmark (danska respondenter).

Några exempel:

• En svenskfödd student med svenskfödd mor och tyskfödd far har fått kod 3, västeuro-
peiskt ursprung, liksom en koreafödd student vars bägge föräldrar är tyskfödda.

• En student vars mor är född I Frankrike och far i Chile har fått kod 5, utomeuropeiskt.

• En finskfödd student med bägge föräldrarna finskfödda har fått kod 2, nordiskt, liksom
en svenskfödd student med svenskfödd far och finskfödd mor.
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Kodningen har alltså styrts av två principer: a) det är föäldrarnas födelseländer som är rele-
vanta, och b) det är den mest »avlägsetfödda« förälderns födelseland som avgör kodningen.39

Variabeln ursprung ger en så positiv bild som möjligt av antalet studerande med »invand-
rarbakgrund«.

För att nyansera bilden har vi också konstruerat variabeln 138 Invandrare. Variabeln inne-
håller endast två kategorier, svensk/dansk och invandrare. Kodningen har skett enligt föl-
jande principer:

1. Svensk/dansk. Svensk-/dansk-/utlandsfödda studenter med båda föräldrarna födda i
Sverige/Danmark

2. Invandrare. a) Svensk-/danskfödda studenter samt båda föräldrarna födda i annat land,
eller b) utlandsfödd student med minst en utlandsfödd förälder

Variabeln invandrare gör alltså en snäv definition av begreppet »invandrare« och ger en
mindre positiv bild av andelen lärarstudenter med »invandrarbakgrund« än variabeln ur-
sprung. Värt att notera är att kategorin invandrare inkluderar studenter från annat nordiskt
land.

Med hjälp av denna variabel kan vi ge en hyfsat korrekt bild av hur väl de olika lärarutbild-
ningarnas etniska och kulturella homogenitet eller heterogenitet.

Socialt kapital

Respondenternas sociala bakgrund baseras på uppgifter om faders och moders huvudsakliga
arbete under skoltiden, samt uppgifter om faders och moders högsta utbildning. Genom
dessa data kan vi konstruera en bild av det sociala och kulturella kapital de studerande för
med sig in i lärarutbildningen. Föräldrarnas yrkestillhörigheter SEI-klassificerades (SCB,
1995a) och kodades i 10 kategorier:

1. Ej facklärda arbetare

2. Facklärda arbetare

3. Lägre tjänstemän

4. Tjänstemän på mellannivå

5. Tjänstemän med högre befattning

6. Ledande befattningar

7. Självständiga akademiker40

8. Egna företagare (ej jordbruk)41

                                                                

39. Denna sista princip har varit möjlig tack vare att ingen respondent har en förälder född i västeuropa och en
i östeuropa.

40. Hit hör t.ex. läkare med egen praktik, advokater, arkitekter med egen firma osv.

41. Hit hör entreprenörer (t.ex. åkeriägare med egen bil, grävmaskinister med egen firma), hantverkare med
egen firma och butiksägare av olika slag.
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9. Jordbrukare

10. Hemarbetande (endast mödrar)

11. Utanför arbetsmarknaden

Antalet icke kodbara beskrivningar av förälders arbete och icke-svar på denna fråga i enkä-
ten (se bilaga 1) ger ett internt bortfall på 138 (fäders yrke) respektive 139 (moders yrke)
personer.

Tabell 17 visar i absoluta tal och procent föräldrarnas yrkestillhörighet under responden-
ternas skoltid.

Tabell 17: Föräldrars yrkestillhörighet under respondenternas skoltid; SEI-katalogiserade;
frekvenser och procent.
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Förälders yrkestillhörighet Fäder Mödrar

ej facklärd arb. 249 19,1 21,4 21,4 237 18,2 20,4 20,4
facklärd arb. 216 16,6 18,5 39,9 126 9,7 10,8 31,2
lägre tjänsteman 138 10,6 11,8 51,8 187 14,4 16,1 47,3

tjänsteman på mellannivå 209 16,0 17,9 69,7 329 25,2 28,3 75,5

högre tjänsteman 142 10,9 12,2 81,9 61 4,7 5,2 80,8

ledande befattning 31 2,4 2,7 84,5 5 ,4 ,4 81,2
självständig akademiker 10 0,8 0,9 85,4 0 0,0 0,0 81,2

egenföretagare (ej jordbruk) 118 9,1 10,1 95,5 30 2,3 2,6 83,8

jordbrukare 50 3,8 4,3 99,8 11 ,8 ,9 84,7

hemarbetande 0 0,0 0,0 99,8 148 11,4 12,7 97,4
annat, utanför arb.marknad. 2 ,2 ,2 100,0 30 2,3 2,6 100,0
Total 1165 89,4 100,0 1164 89,3 100,0

Fäder N=1165, Missing 138 (10,6 %) / Mödrar N=1164, Missing=139 (10,7 %)

Föräldrarnas yrkestillhörighet är använder vi för att mäta respondenternas sociala kapital.
Detta gavs ett numeriskt värde på en femgradig värdeskala. Skalan är konstruerad genom
att vissa SEI-kategorier ges samma värde på skalan:

1. Litet (ej facklärda arbetare + jordbrukare + hemarbetande/utanför arbetsmarknaden)

2. Ganska litet (facklärda arbetare + lägre tjänstemän + egna företagare)42

3. Medel (tjänstemän på mellannivå)

4. Ganska stort (tjänstemän med högre befattning)

5. Stort (ledande befattningar + självständiga akademiker)

                                                                

42. Egenföretagare är företrädesvis entreprenörer av olika slag, t.ex. åkare med egen lastbil, ägare och förare av
taxi; butiksinnehavare av olika slag samt hantverkare med egen affärsverksamhet.
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De tre nya variabelerna kallar jag 6c Fars yrkeskapital, 7c Mors yrkeskapital och den variabel
som väger samman faderns och moderns yrkeskapital kallar jag 140 Föräldrars yrkeskapital
(tabell 18). Korrelationen mellan de två ingående variablerna är ganska låg (Pearson
2-tailed=0,338 på 0,01-nivån).

Tabell 18: 140 Föräldrars yrkeskapital, frekvenser och procent.

Range Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 2 148 11,4 13,9 13,9

3 252 19,3 23,7 37,7
4 220 16,9 20,7 58,4
5 170 13,0 16,0 74,4
6 140 10,7 13,2 87,6
7 87 6,7 8,2 95,8
8 41 3,1 3,9 99,6
9 4 ,3 ,4 100,0
Total 1062 81,5 100,0

Missing System 241 18,5
Total 1303 100,0

Den aggregerade variabeln 140a Föräldrars yrkeskapital gavs en femgradig skala som
konstruerades enligt följande:

1. 2–3 = Litet

2. 4 = Ganska litet

3. 5–6 = Medel

4. 7 = Ganska stort

5. 8–9 = Stort

Kulturellt kapital

Det kulturella kapital studenterna bär med sig in i lärarutbildningen mäts framför allt
genom två sorters data (utöver data om födelseländer). Dels genom faderns och moderns
högsta utbildning, dels genom uppväxtortens karaktär under skoltiden (enkätfrågorna 8–10,
se bilaga 1) Föräldrarnas utbildningsnivå kodades i sex nivåer, och eftersom de svenska och
danska utbildningssystemen skiljer sig åt på väsentliga punkter har frågorna om föräldrarnas
utbildningsbakgrunder kodats separat för svenska respektive danska respondenter. Dessa
data har heller inte på ett rimligt sätt kunnat aggregeras till en ny variabel. Kodningen har
skett enligt följande:

1. Folkskola eller motsvarande / Folkeskole 7–8 klasse

2. Grundskola eller motsvarande43 / Folkeskole 9–10 klasse; realexamen

3. 2-årigt GY (gymnasium), folkhögskola eller motsvarande44 / Erhvervsuddannelse

                                                                

43. Till motsvarande räknas realexamen.

44. I denna kategori har barnskötar- och undersköterskeutbildningar kodats.
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4. 3/4-årigt GY eller motsvarande45 / Gymnasial uddannelse

5. Högskola/universitet46 / Vidaregående uddannelse

6. Annan yrkesutbildning eller motsvarande47 / Anden uddannelse

Problemet i kodningsarbetet är att »slaskkategorin« annan utbildning riskerar att bli mycket
stor. Responder som markerat annan utbildning har i en kort kommentar angett vilken ut-
bildning som då avses. Nedan följer några exempel på hur dessa kommentarer hanterats vid
kodningen (Sverige):

• Förälder med realexamen har fått kod 2, grundskola eller motsvarande, liksom en student
vars far »hoppade av i åttan« (respondentens enkätkommentar).

• Förälder med 4-årigt gymnasium har fått kod 4, 3/4-årigt gymnasium eller motsvarande.48

• Förälder med utbildning på Komvux har fått kod 4, 3/4-årigt gymnasium eller motsva-
rande.

• Förälder med barnskötar- eller undersköterskeutbildning har fått kod 3, 2-årigt gymna-
sium eller motsvarande, eftersom dessa typer av utbildning vid tidpunkten för föäräld-
rarnas skolgång utgjorde tvååriga linjer i gymnasieskolan.

• Förälder med folkhögskoleutbildning har fått kod 3, 2-årigt gymnasium eller motsvarande.

• Föräldrar som genomgått Polishögskolan har fått kod 5, högskola/universitet, medan ut-
bildningar på Konstfack och Musikhögskolan har fått kod 6, annan utbildning. Likaså har
alla former av företagsinterna och militära befälsutbildningar fått kod 6.

Tabell 19: Föräldrars utbildningsbakgrund. Sverige, frekvenser.

Frequency Frequency

Förälders högsta utbildning Fäder Mödrar
folkskola eller motsvarande 155 114
grundskola eller motsvarande 188 137
2-årigt GY, folkhögskola eller motsv. 99 176
3/4-årigt GY eller motsv. 91 102
högskola/universitet 243 277
annan yrkesutb. eller motsv. 61 45
Total 837 851

Fäder N=837, Missing 67 (7,4 %) / Mödrar N=851, Missing=53 (5,9 %)

Kodningen har alltså styrts av ett försök att på ett rimligt sätt ekvivalera en uppsjö av dispa-
rata utbildningar och utbildningsanordare i hierarkin primära, sekundära och tertiära ut-

                                                                

45. I denna kategori har också gymnasieutbildning via Komvux kodats.

46. Kategorin inkluderar Polishögskolan men exkluderar utbildningar via konstfack och musikhögskolan samt
militära befälsutbildningar.

47. I denna kategori har företagsinterna utbildningar och andra yrkesinriktade utbildningar utanför det ordina-
rie utbildningssystemet kodats.

48. I enkätfrågan var detta alternativ formulerat 3-årigt gymnasium eller motsvarande.  Många respondenter vars
föräldrar hade en 4-årig gymnasieutbildning markerade istället alternativet annan utbildning.
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bildningar, något som inte har varit eller är lätt att göra. Tabellerna 19 och 20 visar fre-
kvensfördelningen över de olika utbildningarna.

Tabell 20: Föräldrars utbildningsbakgrund. Danmark, frekvenser.

Frequency Frequency

Förälders högsta utbildning Fäder Mödrar
folkeskole 7–8 klasse 72 57
folkeskole 9–10 klasse/realexamen 32 63
erhvervsuddannelse 121 96
gymnasial uddannelse 16 31
vidaregående uddannelse 136 142
Anden uddannelse 9 3
Total 386 392

Fäder N=386, Missing 13 (3,3 %) / Mödrar N=392, Missing=7 (1,8 %)

Meritokratiskt kapital – gymnasiebetyg och högskoleprovspoäng

Det meritokratiska kapital studenterna bär med sig in i lärarutbildningen mäts framför allt
genom två sorters data. Dels genom gymnasiebetygspoäng, dels (i förekommande fall)
genom poäng på högskoleprovet (enkätfrågorna 18 och 19, se bilaga 1). Det svenska relativa
betygssystemets femgradiga sifferskala (1–5) som infördes med grundskolan 1962, ändrades
1994 till det absoluta bokstavsbaserade fyra-graderade bokstavssystemet (IG, G, VG och
MVG). Respondenterna uppger alltså sitt genomsnittliga gymnasiebetyg utifrån två skilda
skalor. En del respondenter har kompletterat sitt gymnasiebetyg med studier på Komvux
och kan då ha erhållit ett betyg enligt det gamla systemet och ett nytt enligt det nya. Sju
personer har ett finskt/åländskt betyg som utgår från en sju-graderad skala (lägst 4, högst
10).

Gymnasieskolans nya betygsystem har gällt för närmare 70 procent av de svenska respon-
denterna (dvs. de studenter som är 25 år eller yngre). Med det nya systemet är det svårare
att jämföra betyg som satts i olika kommuner och i enskilda skolor. Genom de uppgifter
respondenterna har lämnat kan vi med mycket god precision avgöra efter vilket betygs-
system deras betyg är satt. Vi har konstruerat en standardiserad Z-skala med medelvär-
det=0,005, median=0,854 och standardavvikelsen=0,991; varians=0,0981. Ur denna skala
har den nya variabeln 113a Gymnasiebetyg SE konstruerats och som indelats i fem grupper:

1. –3,35 – -0,66 = lågt betyg

2. –0,65 – -0,11 = ganska lågt betyg

3. –0,10 – 0,37 = medelbetyg

4. 0,38 – 0,87 = ganska högt betyg

5. 0,88 – 2,38 = högt betyg
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Den danska karakterskalen rangordnar studeradeprestationer i en 13-gradig skala som efter
beslut från Undervisningsministeriet 1995 indelas i fyra karaktergrupper.49

1. Udmærket. Karaktererne 13, 11 og 10.

2. Middel. Karaktererne 9, 8 og 7.

3. Det netop acceptable. Karakter 6.

4. Usikker. Karaktererne 5, 03 og 00.

Betygspoängens fördelning bland de danska studenterna visas i tabell 21.

Vi kategoriserar de danska betygen enligt följande:

1. Mycket lågt betyg. Karaktererne 00, 03 og 5 (0,0–6,4).

2. Lågt betyg. Karaktererne 6 og 7 (6,5–7,4).

3. Medelbetyg. Karaktererne 8 og 9 (7,5–9,4).

4. Högt betyg. Karakter 10 (9,5–10,4).

5. Mycket högt betyg. Karaktererne 11 og 13 (10,5–13,0).

                                                                

49. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr 513 af 22, juni 1995
(http://www.humanist.ku.dk/humweb/Rettesnoren/81karakterskaleogbed%C3%B8mmelse.htm, 2003-09-03).
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Tabell 21: 18. Medelbetyg från gymnasiet. Danmark, frekvenser och procent.

 Betygspoäng Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 3,40 1 ,3 ,3 ,3

6,00 1 ,3 ,3 ,5
6,30 1 ,3 ,3 ,8
6,40 1 ,3 ,3 1,0
6,50 3 ,8 ,8 1,8
6,60 3 ,8 ,8 2,6
6,70 4 1,0 1,0 3,7
6,80 2 ,5 ,5 4,2
6,90 2 ,5 ,5 4,7
7,00 7 1,8 1,8 6,5
7,10 9 2,3 2,4 8,9
7,20 3 ,8 ,8 9,7
7,25 1 ,3 ,3 9,9
7,30 10 2,5 2,6 12,6
7,40 9 2,3 2,4 14,9
7,50 19 4,8 5,0 19,9
7,60 13 3,3 3,4 23,3
7,70 6 1,5 1,6 24,9
7,80 12 3,0 3,1 28,0
7,90 18 4,5 4,7 32,7
8,00 19 4,8 5,0 37,7
8,10 14 3,5 3,7 41,4
8,20 23 5,8 6,0 47,4
8,30 14 3,5 3,7 51,0
8,40 17 4,3 4,5 55,5
8,50 22 5,5 5,8 61,3

8,550 1 ,3 ,3 61,5
8,60 15 3,8 3,9 65,4
8,70 10 2,5 2,6 68,1
8,80 16 4,0 4,2 72,3
8,90 14 3,5 3,7 75,9
9,00 5 1,3 1,3 77,2
9,10 10 2,5 2,6 79,8
9,20 15 3,8 3,9 83,8

9,230 1 ,3 ,3 84,0
9,30 10 2,5 2,6 86,6
9,40 5 1,3 1,3 88,0
9,50 10 2,5 2,6 90,6
9,60 6 1,5 1,6 92,1
9,70 6 1,5 1,6 93,7
9,80 8 2,0 2,1 95,8
9,90 1 ,3 ,3 96,1

10,00 2 ,5 ,5 96,6
10,10 2 ,5 ,5 97,1
10,20 1 ,3 ,3 97,4
10,30 2 ,5 ,5 97,9
10,40 2 ,5 ,5 98,4
10,50 3 ,8 ,8 99,2
10,60 1 ,3 ,3 99,5
10,80 1 ,3 ,3 99,7
16,10 1 ,3 ,3 100,0

Total 382 95,7 100,0
Missing System 17 4,3
Total 399 100,0

Medlevärde=8,36, median=8,30.

Drygt 40 procent (391 personer) av de svenska respondenterna uppger att de gjort hög-
skoleprovet. Poängfördelningen bland dessa visas i tabell 22.
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Tabell 22: 19. Om högskoleprov, resultat. Sverige, frekvenser och procent.

Resultat Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
,0 4 ,4 1,0 1,0

,05 1 ,1 ,3 1,3
,1 11 1,2 2,8 4,1
,2 12 1,3 3,1 7,2
,3 15 1,7 3,8 11,0
,4 26 2,9 6,6 17,6
,5 22 2,4 5,6 23,3
,6 19 2,1 4,9 28,1
,7 22 2,4 5,6 33,8
,8 33 3,7 8,4 42,2
,9 35 3,9 9,0 51,2

1,0 34 3,8 8,7 59,8
1,1 31 3,4 7,9 67,8
1,2 27 3,0 6,9 74,7
1,3 26 2,9 6,6 81,3
1,4 20 2,2 5,1 86,4
1,5 13 1,4 3,3 89,8
1,6 14 1,5 3,6 93,4
1,7 8 ,9 2,0 95,4
1,8 10 1,1 2,6 98,0
1,9 4 ,4 1,0 99,0
2,0 4 ,4 1,0 100,0

Total 391 43,3 100,0
Missing System 513 56,7
Total 904 100,0

Medelvärde=0,93, median=0,90.

Högskoleprovspoängen är lättare att koda. Poängen ges i intervallet 0,0–2,0 poäng, där 0,0
är lägst. Kodningen har för jämförbarhetens skull utgått från Mikael Börjessons (2003)
sexgraderade skala:

1. 0,0–0,3 poäng = mycket lågt

2. 0,4–0,6 poäng = lågt

3. 0,7–1,0 poäng = strax under medel

4. 1,1–1,4 poäng = strax över medel

5. 1,5–1,7 poäng = högt

6. 1,8–2,0 poäng = mycket högt

Institutionsinriktning (Sverige)

Respondenterna hade åtta alternativ att välja mellan för att ange vilken slags lärare de
tänkte sig att bli (enkätfråga 16, se bilaga 1). Ett av alternativen var öppet, annan slags
lärare. Tabell 23 visar svarsfrekvensen för de olika alternativen.

Drygt en femtedel av respondenterna (198 personer) har valt alternativet annan lärare och
i en kort kommentar angivit vad de vill bli. Nästan undantagslöst handlar det om att de vill
arbeta stadieövergripande, t.ex. skriver flera att de vill arbeta »på låg och mellanstadiet«
eller på »högstadiet och gymnasiet« eller liknande. Andra vill bli speciallärare för en viss
skolform och vissa vill det utan att inrikta sig mot någon specifik åldersgrupp
barn/ungdomar. Några vill bli textil-, musik- eller hem- och konsumentkunskapslärare.
Samtliga respondenters svar har omkodats i en ny variabel, 16c Institutionsinriktning. Prin-
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cipen har varit att respondentens högsta angivna inriktningsnivå har styrt kodningen som
gjorts i fem kategorier. Inriktning mot:

Tabell 23: 16. Vilken typ av lärare avser du att utbilda dig till? Sverige, frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Förskollärare på daghem 59 6,5 6,8 6,8

Förskolleärare i förskoleklass/skola 41 4,5 4,7 11,5
Lågstadielärare 133 14,7 15,3 26,7
Mellanstadielärare 72 8,0 8,3 35,0
Fritidspedagog 5 ,6 ,6 35,6
Högstadielärare 96 10,6 11,0 46,6
Gymnsielärare 268 29,6 30,7 77,3
Annan lärare 198 21,9 22,7 100,0
Total 872 96,5 100,0

Missing System 32 3,5
Total 904 100,0

1. Barnomsorgsinstitutionerna (förskola, fritidshem) = förskollärare på daghem och fritids-
pedagog samt respondenter vars kommentarer till annan lärare tyder på sådan inrikt-
ning

2. Grundskola tidiga år (förskoleklass, låg- och mellanstadiet, 1–7) = förskollärare i för-
skoleklass, låg- och mellanstadielärare samt respondenter vars kommentarer till annan
lärare tyder på sådan inriktning

3. Grundskola senare år  (högstadiet, mellan- plus högstadiet, 4–9, 1–9) = högstadielärare
samt respondenter vars kommentarer till annan lärare tyder på sådan inriktning

4. Gymnasieskolan = gymnasielärare samt respondenter som i sin kommentar till annan
lärare skriver »högstadiet och gymnasiet« eller liknande

5. Ingen institutionsinriktning = respondenter vars kommentarer till annan lärare inte gör
det möjligt att kategorisera dem utifrån institutionsinriktning, t.ex. »lågstadiet och
gymnasiet«, »speciallärare«, »textillärare« och liknande

Framtidsvision

I enkätens näst sista fråga, nummer 37 (se bilaga 1), bad vi studenterna välja ett bland 13
olika »framtidsscenarior« (i perspektivet »om tio år«). Frågan har fungerat väl, dvs. endast ca
var tionde respondent har valt det 14:e öppna »slaskalternativet« »Gör jag något helt annat,
nämligen …«. Svarsfördelningen framgår av tabell 24.

För att underlätta analysen har vi kategoriserat olika alternativ och skapat den nya variabeln
37b Framtidsvision. Kategoriseringen har skett på följande vis:

1. Svarsalternativ 1 = Studerar

2. Svarsalternativ 2+3 = Privat projekt

3. Svarsalternativ 4 = Hemarbetetande

4. Svarsalternativ 5+13 = Lärararbetetande

5. Svarsalternativ 6 = Driver egen fsk/skola
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6. Svarsalternativ 12 = Driver eget annat ftg

7. Svarsalternativ 7–11+14 = Annat

Tabell 24: 37. Om tio år så …; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Studerar jag 24 1,8 2,0 2,0

Reser jag jorden runt 22 1,7 1,8 3,7
Bor på landet och odlar 31 2,4 2,5 6,3
Är hemma med egna barn 90 6,9 7,3 13,6
Är fortfarande nöjd med att
vara lärare

721 55,3 58,6 72,2

Driver jag en egen förskola 38 2,9 3,1 75,3
Arbetar utomlands men inte
som lärare

13 1,0 1,1 76,3

Är jag biståndsarbetare 4 ,3 ,3 76,7
Är politiker 19 1,5 1,5 78,2
Arbetar i en ideell organi-
sation

14 1,1 1,1 79,3

Är jag arbetslös 4 ,3 ,3 79,7
Driver ett eget företag, ej
skola

19 1,5 1,5 81,2

Arbetar utomlands som lärare 89 6,8 7,2 88,5
Annat 142 10,9 11,5 100,0
Total 1230 94,4 100,0

Missing System 73 5,6
Total 1303 100,0

INDEXVARIABLER

I analysen av enkätresultatet har vi använt 11 indexvariabler. Konstruktionen av dessa be-
skrivs nedan. Respondenterna hade fyra svarsalternativ per frågepåstående. Vid kodningen
av enkätresultatet gavs värdet 1 till alternativet stämmer inte alls, 2 till stämmer till viss del,
3 till stämmer ganska bra och 4 till stämmer precis. Dessa fyra svarsalternativ multiplicerat
med antalet items som ingick i en index-variabel gav alltså ett teoretiskt frekvensintervall
som lägst kunde anta värdet 1∗[antal items]. Det faktiska frekvensintervallet indelades
sedan i en femgradig skala som då uttrycker ett mått på styrkan och riktningen i responden-
ternas inställning till den aspekt som index-variabeln representerar.

Variabelkonstruktionen innebär ett semantiskt problem. Variablerna skall fånga responden-
ternas inställning till lärararbete, »skola« och omstrukturering men hur de skall benämnas är
inte självklart. Jag valt variabelbenämningar som är omstruktureringsteoretiskt grundade.

Professionell autonomi och den nya ledningen

Ett kännetecken på utbildningssystemets omstrukturering är avreglering och decentralise-
ring, dvs. styrningen av »skolan« sker genom att staten anger målen för verksamheterna och
de professionella ansvarar för att målen nås. I detta ligger inbäddat en ny syn på läraren som
professionell och i »lärarretoriken« sägs omstruktureringen stärka läraryrkenas professionella
status. En väsentlig aspekt av professionsbegreppet är autonomi och följande fem
enkätpåståenden berör explicit denna aspekt (se bilaga 1):
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1. 33.2. Ledningen bör främst sköta verksamhetens administration och ekonomi

2. 33.3. Ledningen bör inte lägga sig i lärarens undervisning

3. 33.6. Verksamheten skulle fungera bäst om arbetslagen bestämde helt självständigt

4. 33.7. Politiker ska ge resurserna men inte lägga sig i själva verksamheten

5. 33.9: Lärarna är de som bäst kan bedöma verksamhetens kvalitet

Respondenternas svar på respektive fråga redovisas i tabellerna 25–29 nedan.

Tabell 25: 33.2. Ledningen bör sköta administrationen; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 242 18,6 19,0 19,0

Stämmer till viss del 572 43,9 45,0 64,0
Stämmer ganska bra 368 28,2 29,0 93,0
Stämmer precis 89 6,8 7,0 100,0
Total 1271 97,5 100,0

Missing System 32 2,5
Total 1303 100,0

Tabell 26: 33.3. Ledning. bör inte lägga sig i lärarnas arbete; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 306 23,5 24,2 24,2

Stämmer till viss del 650 49,9 51,3 75,5
Stämmer ganska bra 250 19,2 19,7 95,2
Stämmer precis 61 4,7 4,8 100,0
Total 1267 97,2 100,0

Missing System 36 2,8
Total 1303 100,0

Tabell 27: 33.6. Arbetslagen självständiga – bäst verksamhet; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 351 26,9 28,1 28,1

Stämmer till viss del 626 48,0 50,0 78,1
Stämmer ganska bra 254 19,5 20,3 98,4
Stämmer precis 20 1,5 1,6 100,0
Total 1251 96,0 100,0

Missing System 52 4,0
Total 1303 100,0

Tabell 28: 33.7. Politiker skall ge resurserna, ej lägga sig i; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 167 12,8 13,2 13,2

Stämmer till viss del 538 41,3 42,4 55,6
Stämmer ganska bra 341 26,2 26,9 82,4
Stämmer precis 223 17,1 17,6 100,0
Total 1269 97,4 100,0

Missing System 34 2,6
Total 1303 100,0
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Tabell 29: 33.9. Lärarna är bäst på att bedöma verksamh. kvalitet; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 105 8,1 8,2 8,2

Stämmer till viss del 511 39,2 40,1 48,4
Stämmer ganska bra 452 34,7 35,5 83,9
Stämmer precis 205 15,7 16,1 100,0
Total 1273 97,7 100,0

Missing System 30 2,3
Total 1303 100,0

Reliabilitetsanalysen gav Alpha-värdet 0,6439.

Den aggregerade index-variabeln 108a Professionell autonomi består av fem items och det
teoretiska frekvensintervallet är alltså 5–20 vilket i detta fall också är det faktiska utfallet
(tabell 30).

Tabell 30: 108. Professionell autonomi (33.2 + 33.3 + 33.6 + 33.7 + 33.9);
frekvenser och procent.

Range Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 5 6 ,5 ,5 ,5

6 26 2,0 2,1 2,6
7 45 3,5 3,7 6,3
8 101 7,8 8,3 14,6
9 117 9,0 9,6 24,2

10 176 13,5 14,4 38,7
11 202 15,5 16,6 55,3
12 163 12,5 13,4 68,6
13 125 9,6 10,3 78,9
14 101 7,8 8,3 87,2
15 72 5,5 5,9 93,1
16 45 3,5 3,7 96,8
17 17 1,3 1,4 98,2
18 16 1,2 1,3 99,5
19 4 ,3 ,3 99,8
20 2 ,2 ,2 100,0

Total 1218 93,5 100,0
Missing System 85 6,5

Total 1303 100,0

Alpha=0,6439

Skalan konstruerades på följande sätt. Värde:

1. Intervallet 5–7 = svag

2. Intervallet 8–10 = ganska svag

3. Intervallet 11–13 = medel

4. Intervallet 14–16 = ganska stark

5. Intervallet 17–20 = stark

En annan dimension av omstruktureringen är »den nya ledningen«, delvis en slags »motpol«
till professionell autonomi, som innebär att ledningen har ett större ansvar för hur lärarna
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planerar och genomför sitt arbete. »Den nya ledningen« har också ett stort ansvar för »det
sociala klimatet« på arbetsplatsen och verksamhetsutvärdering också bör ske med hjälp av
externa experter är en del av ledningsstrategin. Följande tre enkätpåståenden berör denna
omstruktureringsaspekt (se bilaga 1):

1. 33.1. Hur ledningen fungerar är helt avgörande för lärarens möjligheter att göra ett bra jobb

2. 33.4. Ledningen har det största ansvaret för det sociala klimatet på arbetsplatsen

3. 33.8. Det är bra för verksamheten att den utvärderas av utanförstående experter

Respondenternas svar på respektive fråga redovisas i tabellerna 31–33 nedan.

Tabell 31: 33.1. Ledningen avgörande för bra jobb

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 17 1,3 1,3 1,3

Stämmer till viss del 455 34,9 35,5 36,9
Stämmer ganska bra 599 46,0 46,8 83,7
Stämmer precis 209 16,0 16,3 100,0
Total 1280 98,2 100,0

Missing System 23 1,8
Total 1303 100,0

Tebell 32: 33.4. Ledning. har stort ansvar för socialt klimat

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 85 6,5 6,7 6,7

Stämmer till viss del 407 31,2 32,1 38,8
Stämmer ganska bra 514 39,4 40,6 79,4
Stämmer precis 261 20,0 20,6 100,0
Total 1267 97,2 100,0

Missing System 36 2,8
Total 1303 100,0

Tabell 33: 33.8. Bra med utvärdering av "utanför" experter

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 130 10,0 10,2 10,2

Stämmer till viss del 496 38,1 39,0 49,2
Stämmer ganska bra 432 33,2 33,9 83,1
Stämmer precis 215 16,5 16,9 100,0
Total 1273 97,7 100,0

Missing System 30 2,3
Total 1303 100,0

Reliabilitetsanalysen gav ett lågt Alpha-värde, endast 0,3575, vilket tyder på att responden-
terna inte har någon klar bild över hur de ser på »den nya ledningens« roll i »skolan«. Vi kan
också fråga oss i vilken grad dessa tre items fångar »den nya ledningen«.

Den aggregerade index-variabeln 109a New managerialism består av tre items och det teo-
retiska frekvensintervallet är alltså 3–12, i detta fall är det faktiska utfallet 4–12 (tabell 34).
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Tabell 34: 109 New managerialism 33.1+33.4+33.8

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 4 10 ,8 ,8 ,8

5 39 3,0 3,1 3,9
6 158 12,1 12,6 16,5
7 252 19,3 20,0 36,5
8 322 24,7 25,6 62,1
9 241 18,5 19,2 81,3
10 114 8,7 9,1 90,4
11 91 7,0 7,2 97,6
12 30 2,3 2,4 100,0
Total 1257 96,5 100,0

Missing System 46 3,5
Total 1303 100,0

Alpha=0,3575

Skalan konstruerades på följande sätt. Värde:

1. Intervallet 4–5 = negativ

2. Intervallet 6–7 = ganska negativ

3. Värde 8 = neutral

4. Intervallet 9–10 = ganska positiv

5. Intervallet 11–12 = positiv

Prestationsorientering

I den omstrukturerade skolan är frågan om hur man på bästa sätt kan, och bör, mäta graden
av måluppfyllelse. Ett traditionellt mått på detta är elevernas betyg kopplade till skoläm-
nen. Hur – och om – betyg skall ges samt hur undervisningen i olika ämnen skall organise-
ras, har genom åren varit starkt omtvistade frågor bland pedagoger, elever och politiker. En
annan tvistefråga har varit lärarens ansvar utöver undervisningen och de professionellas i
skolsystemets olika stadier uppgift relativt nästkommande nivå. Följande elva enkätpåstå-
enden ger en bild av respondenternas åsikter om betyg och de olika stadiernas huvudsakliga
uppgift (se bilaga 1):

1. 30.3 I förskolan bör »läsa, skriva, räkna« vara det dominerande innehållet

2. 30.6 Förskolans viktigaste uppgift är att få barnen skolmogna

3. 30.7 Grundskolans viktigaste uppgift är att förbereda eleverna för gymnasiet

4. 30.8 Gymnasieskolans viktigaste uppgift är att förbereda eleverna för högskolestudier

5. 30.10 Eleverna bör få betyg redan i grundskolans tidigare år

6. 30.12 Något slags »betyg« eller omdöme bör också ges till barnen i förskolan

7. 30.16 Elevernas betyg är det bästa måttet på en skolas kvalitet

8. 30.17 Skolan är alltför präglad av omsorgsvärderingar

9. 31.3 Läraren bör fokusera mer på basfärdigheter och ämneskunskaper, och mindre på arbe-
tet med »det sociala«
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10. 32.5 Betyg är det bästa redskapet för att motivera barnen/eleverna att anstränga sig i skol-
arbetet

11.  35.7 Betyg ger föräldrarna den bästa informationen om hur det går för deras barn i skolan

Respondenternas svar på respektive fråga redovisas i tabellerna 35–45 nedan.

Tabell 35: 30.3. I förskolan bör »läsa skriva, räkna«" vara dominerande; frekvenser och
procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 500 38,4 39,2 39,2

Stämmer till viss del 499 38,3 39,1 78,4
Stämmer ganska bra 226 17,3 17,7 96,1
Stämmer precis 50 3,8 3,9 100,0
Total 1275 97,9 100,0

Missing System 28 2,1
Total 1303 100,0

Tabell 36: 30.6. Förskolans uppgift är att göra barnen skolmogna; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 275 21,1 21,5 21,5

Stämmer till viss del 534 41,0 41,8 63,3
Stämmer ganska bra 329 25,2 25,7 89,0
Stämmer precis 140 10,7 11,0 100,0
Total 1278 98,1 100,0

Missing System 25 1,9
Total 1303 100,0

Tabell 37: 30.7. Grundskolans uppg. är att förb. för gymnasiet; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 346 26,6 27,1 27,1

Stämmer till viss del 556 42,7 43,5 70,6
Stämmer ganska bra 291 22,3 22,8 93,4
Stämmer precis 84 6,4 6,6 100,0
Total 1277 98,0 100,0

Missing System 26 2,0
Total 1303 100,0

Tabell 38: 30.8. Gymnasiets uppg. är att förb. högskolan; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 241 18,5 18,8 18,8

Stämmer till viss del 516 39,6 40,3 59,1
Stämmer ganska bra 382 29,3 29,8 89,0
Stämmer precis 141 10,8 11,0 100,0
Total 1280 98,2 100,0

Missing System 23 1,8
Total 1303 100,0
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Tabell 39: 30.10. Eleverna bör få betyg tidigt i grundskolan; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 946 72,6 73,7 73,7

Stämmer till viss del 220 16,9 17,1 90,8
Stämmer ganska bra 78 6,0 6,1 96,9
Stämmer precis 40 3,1 3,1 100,0
Total 1284 98,5 100,0

Missing System 19 1,5
Total 1303 100,0

Tabell 40: 30.12. »Betyg« eller omdöme bör ges i förskolan; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 1039 79,7 80,7 80,7

Stämmer till viss del 176 13,5 13,7 94,4
Stämmer ganska bra 43 3,3 3,3 97,7
Stämmer precis 29 2,2 2,3 100,0
Total 1287 98,8 100,0

Missing System 16 1,2
Total 1303 100,0

Tabell 41: 30.16. Elevernas betyg, bästa måttet på kvalitet; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 831 63,8 64,7 64,7

Stämmer till viss del 379 29,1 29,5 94,2
Stämmer ganska bra 65 5,0 5,1 99,3
Stämmer precis 9 ,7 ,7 100,0
Total 1284 98,5 100,0

Missing System 19 1,5
Total 1303 100,0

Tabell 42: 30.17. Skolan är för mycket präglad av omsorgsvärderingar; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 543 41,7 43,1 43,1

Stämmer till viss del 587 45,0 46,6 89,8
Stämmer ganska bra 111 8,5 8,8 98,6
Stämmer precis 18 1,4 1,4 100,0
Total 1259 96,6 100,0

Missing System 44 3,4
Total 1303 100,0

Tabell 43: 31.3. Läraren bör fokusera på bas- och ämneskunskaper; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 638 49,0 49,8 49,8

Stämmer till viss del 508 39,0 39,6 89,4
Stämmer ganska bra 107 8,2 8,3 97,7
Stämmer precis 29 2,2 2,3 100,0
Total 1282 98,4 100,0

Missing System 21 1,6
Total 1303 100,0
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Tabell 44: 32.5. Betyg är bästa motivation; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 641 49,2 50,0 50,0

Stämmer till viss del 502 38,5 39,2 89,2
Stämmer ganska bra 123 9,4 9,6 98,8
Stämmer precis 15 1,2 1,2 100,0
Total 1281 98,3 100,0

Missing System 22 1,7
Total 1303 100,0

Tabell 45: 35.7. Betyg ger föräldrarna bästa informationen; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 633 48,6 50,0 50,0

Stämmer till viss del 474 36,4 37,4 87,4
Stämmer ganska bra 137 10,5 10,8 98,3
Stämmer precis 22 1,7 1,7 100,0
Total 1266 97,2 100,0

Missing System 37 2,8
Total 1303 100,0

Reliabilitetsanalysen gav Alpha-värdet 0,7383.

Tabell 46: 129. Prestationsorientering (30.3+30.6+30.7+30.8+30.10+
30.12+30.16+30.17+31.3+32.5+35.7); frekvenser och procent.

Range Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 11 22 1,7 1,9 1,9

12 28 2,1 2,4 4,3
13 48 3,7 4,1 8,4
14 68 5,2 5,8 14,2
15 87 6,7 7,4 21,6
16 89 6,8 7,6 29,2
17 100 7,7 8,5 37,8
18 107 8,2 9,1 46,9
19 114 8,7 9,7 56,7
20 105 8,1 9,0 65,6
21 81 6,2 6,9 72,6
22 72 5,5 6,2 78,7
23 55 4,2 4,7 83,4
24 52 4,0 4,4 87,9
25 39 3,0 3,3 91,2
26 32 2,5 2,7 93,9
27 24 1,8 2,1 96,0
28 9 ,7 ,8 96,8
29 11 ,8 ,9 97,7
30 12 ,9 1,0 98,7
31 6 ,5 ,5 99,2
32 2 ,2 ,2 99,4
33 1 ,1 ,1 99,5
34 1 ,1 ,1 99,6
35 2 ,2 ,2 99,7
37 2 ,2 ,2 99,9
39 1 ,1 ,1 100,0
Total 1170 89,8 100,0

Missing System 133 10,2
Total 1303 100,0

Alpha=0,7383
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Den aggregerade index-variabeln 129a Prestationsorientering består av elva items och det
teoretiska frekvensintervallet är alltså 11–44. Det faktiska utfallet är 11–39 (tabell 46).

Skalan konstruerades på följande sätt. Värde:

1. Intervallet 11–15 = svag

2. Intervallet 16–20 = ganska svag

3. Intervallet 21–25 = medel

4. Intervallet 26–30 = ganska stark

5. Intervallet 31–39 = stark

Brukarinflytande

I den omstrukturerade skolan skall föräldrar inte endast ha möjlighet att välja skolform åt
sina barn, de förväntas också ta aktiv del i beslut som rör verksamheterna. Man kan kalla
detta för att omstruktureringen komplicerar relationerna mellan föräldrar och verksamheter
(jfr Eriksson, 2003). Omstruktureringen implicerar »en ny förälder«. En förälder som »läg-
ger sig i« verksamheterna och ingår i olika organ för att utöva inflytande. Denna förälder
måste läraren samarbeta med. Tre enkätpåståenden ger en bild av respondenternas åsikter
om »den nya föräldern«:

1. 35.1 Föräldrar bör ha ett mycket stort inflytande över verksamheterna i förskolan/skolan

2. 35.4 Föräldrar bör ingå i förskolans/skolans verksamhetsledning

3. 35.5 Föräldrar bör delta i beslut som rör utformningen av verksamheten i förskolan/skolan

Respondenternas svar på respektive påstående visas i tabellerna 47–49 nedan.

Tabell 47: 35.1. Föräldrar bör ha stort inflytande i förskola/skola; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 207 15,9 16,4 16,4

Stämmer till viss del 766 58,8 60,5 76,9
Stämmer ganska bra 240 18,4 19,0 95,8
Stämmer precis 53 4,1 4,2 100,0
Total 1266 97,2 100,0

Missing System 37 2,8
Total 1303 100,0

Tabell 48: 35.4. Föräldrar bör ingå i skolans verksamhetsledning; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 211 16,2 16,7 16,7

Stämmer till viss del 555 42,6 44,0 60,7
Stämmer ganska bra 386 29,6 30,6 91,4
Stämmer precis 109 8,4 8,6 100,0
Total 1261 96,8 100,0

Missing System 42 3,2
Total 1303 100,0
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Tabell 49: 35.5. Föräldrar bör delta i beslut rörande verksamheten; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 259 19,9 20,5 20,5

Stämmer till viss del 670 51,4 53,0 73,6
Stämmer ganska bra 265 20,3 21,0 94,5
Stämmer precis 69 5,3 5,5 100,0
Total 1263 96,9 100,0

Missing System 40 3,1
Total 1303 100,0

Reliabilitetsanalysen gav Alpha-värdet 0,6808.

Den aggregerade index-variabeln 131a Brukarinflytande består av tre items och det teore-
tiska frekvensintervallet är alltså 3–12 som också är det faktiska utfallet (tabell 50).

Tabell 50: 131a Brukarinflytande (35.1+35.4+35.5); frekvenser och procent.

Range Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 3 53 4,1 4,3 4,3

4 112 8,6 9,0 13,3
5 175 13,4 14,1 27,3
6 326 25,0 26,2 53,5
7 228 17,5 18,3 71,9
8 177 13,6 14,2 86,1
9 100 7,7 8,0 94,1

10 42 3,2 3,4 97,5
11 12 ,9 1,0 98,5
12 19 1,5 1,5 100,0

Total 1244 95,5 100,0
Missing System 59 4,5
Total 1303 100,0

Alpha=0,6808.

Skalan konstruerades på följande sätt. Värde:

6. 3–4 = negativ

7. 5–6 = ganska negativ

8. 7–8= neutral

9. 9–10 = ganska positiv

10. 11–12 = positiv

Läraridentifikation

Vi har i enkätfråga 21 (se bilaga 1) försökt ta reda på varför lärarstudenterna har valt att
(vilja) bli lärare. Nedanstående sex enkätpåståenden fångar motiv som asvspeglar styrkan i
respondentens inställning till yrket med avseende på barns/elevers kunskapsutveckling och
sociala fostran ur såväl ett individ- som samhällsperspektiv, samt yrkets framtidsutsikter.

1. 21.2 Läraryrket är ett framtidsyrke

2. 21.5 Jag tycker om att arbeta med barn/ungdomar

3. 21.6 Utbildning av barn och unga är av stor vikt i dagens samhälle
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4. 21.11 Jag vill arbeta med barns och ungas kunskapsutveckling i ämnena

5. 21.12 Jag vill arbeta med barns och ungas sociala fostran

6. 21.13 Jag vill fostra barn/ungdomar till demokratiska människor

Av dessa påståenden har den nya variabeln 105a Läraridentifikation konstruerats. Lärar-
identifikation mäter styrkan i respondenternas identifikation med och »tro« på lärararbetets
betydelse. Svaren på de i variabeln ingående påståendena visas i tabellerna 51–56 nedan.

Tabell 51: 21.2. Läraryrket är ett framtidsyrke; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 42 3,2 3,3 3,3

Stämmer till viss del 301 23,1 23,4 26,7
Stämmer ganska bra 555 42,6 43,2 69,8
Stämmer precis 388 29,8 30,2 100,0
Total 1286 98,7 100,0

Missing System 17 1,3
Total 1303 100,0

Tabell 52: 21.5. Tycker om att arbeta med barn/ungdomar; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 10 ,8 ,8 ,8

Stämmer till viss del 74 5,7 5,7 6,5
Stämmer ganska bra 352 27,0 27,2 33,7
Stämmer precis 857 65,8 66,3 100,0
Total 1293 99,2 100,0

Missing System 10 ,8
Total 1303 100,0

Tabell 53: 21.6. Utbildning är av stor vikt; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 14 1,1 1,1 1,1

Stämmer till viss del 52 4,0 4,0 5,1
Stämmer ganska bra 258 19,8 20,0 25,1
Stämmer precis 968 74,3 74,9 100,0
Total 1292 99,2 100,0

Missing System 11 ,8
Total 1303 100,0

Tabell 54: 21.11. Vill arbeta med ungas kunskapsutveckling; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 40 3,1 3,1 3,1

Stämmer till viss del 294 22,6 23,0 26,1
Stämmer ganska bra 549 42,1 42,9 68,9
Stämmer precis 398 30,5 31,1 100,0
Total 1281 98,3 100,0

Missing System 22 1,7
Total 1303 100,0
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Tabell 55: 21.12. Vill arbeta med ungas sociala fostran; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 57 4,4 4,4 4,4

Stämmer till viss del 339 26,0 26,4 30,8
Stämmer ganska bra 557 42,7 43,3 74,1
Stämmer precis 333 25,6 25,9 100,0
Total 1286 98,7 100,0

Missing System 17 1,3
Total 1303 100,0

Tabell 56: 21.13. Vill fostra unga till demokratiska människor; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 71 5,4 5,5 5,5

Stämmer till viss del 313 24,0 24,4 29,9
Stämmer ganska bra 520 39,9 40,5 70,5
Stämmer precis 379 29,1 29,5 100,0
Total 1283 98,5 100,0

Missing System 20 1,5
Total 1303 100,0

Reliabilitetsanalysen gav Alpha-värdet 0,7020.

Den aggregerade index-variabeln 105a Läraridentifikation består av sex items och det teore-
tiska frekvensintervallet är alltså 6–24. Det faktiska utfallet är 7–24 (tabell 57).

Tabell 57: 105a Läraridentifikation (21.2+21.5+21.6+21.11+21.12+
+21.13); frekvenser och procent.

Range Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 7 1 ,1 ,1 ,1

8 4 ,3 ,3 ,4
10 4 ,3 ,3 ,7
11 3 ,2 ,2 1,0
12 16 1,2 1,3 2,2
13 14 1,1 1,1 3,4
14 37 2,8 3,0 6,3
15 60 4,6 4,8 11,1
16 92 7,1 7,3 18,5
17 108 8,3 8,6 27,1
18 131 10,1 10,5 37,5
19 170 13,0 13,6 51,1
20 168 12,9 13,4 64,5
21 152 11,7 12,1 76,7
22 138 10,6 11,0 87,7
23 94 7,2 7,5 95,2
24 60 4,6 4,8 100,0

Total 1252 96,1 100,0
Missing System 51 3,9
Total 1303 100,0

Alpha=0,7020.

Skalan konstruerades på följande sätt. Värde:

1. 6–9 = svag

2. 10–13 = ganska svag
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3. 14–16 = medel

4. 17–20 = ganska stark

5. 21–24 = stark

»Ny elev«

Eleven i den omstrukturerade skolan skall arbeta självständigt och i egen takt, ta ansvar för
och utöva inflytande genom att planera sina studier (jfr Österlind, 1998). Fyra enkätpåstå-
enden handlar om elevernas arbete med avseende på dessa aspekter:

1. 32.1 Barnen/eleverna bör i stor utsträckning arbeta självständigt

2. 32.2 Barnen/eleverna bör ha ett stort inflytande på verksamheten

3. 32.4 Barnen/eleverna har det största ansvaret för att de lär sig det de ska

4. 32.6 Barnen/eleverna bör i stor utsträckning arbeta i egen takt

Respondenternas svar på respektive fråga redovisas i tabellerna 58–61 nedan.

Tabell 58: 32.1. Barn/elever bör arbeta självständigt; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 102 7,8 7,9 7,9

Stämmer till viss del 746 57,3 58,0 65,9
Stämmer ganska bra 391 30,0 30,4 96,3
Stämmer precis 47 3,6 3,7 100,0
Total 1286 98,7 100,0

Missing System 17 1,3
Total 1303 100,0

Tabell 59: 32.2. Barn/elever bör ha stort inflytande; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 36 2,8 2,8 2,8

Stämmer till viss del 565 43,4 44,0 46,8
Stämmer ganska bra 537 41,2 41,9 88,7
Stämmer precis 145 11,1 11,3 100,0
Total 1283 98,5 100,0

Missing System 20 1,5
Total 1303 100,0

Tabell 60: 32.4. Barn/elever har största ansvaret för lärandet; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 351 26,9 27,6 27,6

Stämmer till viss del 651 50,0 51,2 78,8
Stämmer ganska bra 207 15,9 16,3 95,0
Stämmer precis 63 4,8 5,0 100,0
Total 1272 97,6 100,0

Missing System 31 2,4
Total 1303 100,0
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Tabell 61: 32.6. Barn/elever bör mest arbeta i egen takt; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 34 2,6 2,7 2,7

Stämmer till viss del 544 41,7 42,7 45,4
Stämmer ganska bra 475 36,5 37,3 82,7
Stämmer precis 220 16,9 17,3 100,0
Total 1273 97,7 100,0

Missing System 30 2,3
Total 1303 100,0

Reliabilitetsanalysen gav ett lågt Alpha-värde, endast 0,3879, vilket tyder på att responden-
terna inte har någon klar bild över hur de ser på elevrollen i skolan.

Den aggregerade index-variabeln 123a Ny elev består av fyra items och det teoretiska fre-
kvensintervallet är alltså 4–16. Det faktiska utfallet är 5–16 (tabell 62).

Tabell 62: 123a Ny elev (32.1+32.2+32.4+32.6); frekvenser och procent.

Range Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 5 5 ,4 ,4 ,4

6 27 2,1 2,2 2,6
7 97 7,4 7,8 10,3
8 221 17,0 17,7 28,1
9 292 22,4 23,4 51,5

10 245 18,8 19,6 71,1
11 190 14,6 15,2 86,4
12 100 7,7 8,0 94,4
13 44 3,4 3,5 97,9
14 19 1,5 1,5 99,4
15 6 ,5 ,5 99,9
16 1 ,1 ,1 100,0

Total 1247 95,7 100,0
Missing System 56 4,3
Total 1303 100,0

Alpha=0,3879.

Skalan konstruerades på följande sätt. Värde:

1. 4–6 = negativ

2. 7–8 = ganska negativ

3. 9–11 = neutral

4. 12–13 = ganska positiv

5. 14–16 = positiv

Lärarprogressivitet

I utbildningssystemets institutioner har olika lärarkategorier utvecklat skilda pedagogiska
kulturer. En aspekt av en sådan kultur är synen på barnet/eleven (jfr t.ex. Dahlberg & Lenz
Taguchi, 1994). Också debatten om den omstrukturerade och målstyrda skolan har rela-
tionerna mellan ämneskunskaper, betyg och individualisering varit hett stoff. Nio enkätpå-
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ståenden mäter respondenternas elevcentrering, dvs. i vilken grad de sätter barnen/eleverna i
centrum för undervisningen. (Motsatsen skulle då vara en lärare som främst sätter ämnet i
centrum.) Påståendena:

1. 30.11 Grundskolan bör vara helt betygsfri

2. 30.13 Gymnasieskolan bör vara helt betygsfri

3. 31.4 Läraren bör ta ett stort ansvar för barnens/elevernas hela tillvaro

4. 31.7 Läraren bör i stor utsträckning lägga upp arbetet utifrån barnens/elevernas synpunkter
och önskemål

5. 31.8 Det viktigaste i lärarens arbete är att fostra barnen i demokrati och tolerans

6. 31.10 Det viktigaste i lärarens arbete är att fostra morgondagens medborgare

7. 32.2 Barnen/eleverna bör ha ett stort inflytande på verksamheten

8. 32.8 Leken och ett »lekande förhållningssätt« bör ha en stor plats i undervisningen

9. 32.9 Det viktigaste för barnen/eleverna är ett gott socialt klimat

Av dessa påståenden har den nya variabeln 123a lärarprogressivitet konstruerats. lärarpro-
gressivitet mäter styrkan i respondenternas »elevcentrering«, eller det som brukar kallas för
att man i verksamheten »utgår från barnen«. Svaren på de i variabeln ingående påståendena
visas i tabellerna 63–71 nedan.

Tabell 63: 30.11. Grundskolan bör vara helt betygsfri; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 676 51,9 53,1 53,1

Stämmer till viss del 315 24,2 24,8 77,9
Stämmer ganska bra 124 9,5 9,7 87,7
Stämmer precis 157 12,0 12,3 100,0
Total 1272 97,6 100,0

Missing System 31 2,4
Total 1303 100,0

Tabell 64: 30.13. Gymnasieskolan bör vara helt betygsfri; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 1046 80,3 81,3 81,3

Stämmer till viss del 152 11,7 11,8 93,1
Stämmer ganska bra 50 3,8 3,9 97,0
Stämmer precis 39 3,0 3,0 100,0
Total 1287 98,8 100,0

Missing System 16 1,2
Total 1303 100,0
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Tabell 65: 31.4. Läraren bör ta stort ansvar för elev. hela tillvaro; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 194 14,9 15,2 15,2

Stämmer till viss del 586 45,0 46,0 61,2
Stämmer ganska bra 337 25,9 26,5 87,7
Stämmer precis 157 12,0 12,3 100,0
Total 1274 97,8 100,0

Missing System 29 2,2
Total 1303 100,0

Tabell 66: 31.7. Läraren bör arbeta utifrån elevernas synpunkter; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 49 3,8 3,8 3,8

Stämmer till viss del 577 44,3 44,9 48,8
Stämmer ganska bra 511 39,2 39,8 88,6
Stämmer precis 147 11,3 11,4 100,0
Total 1284 98,5 100,0

Missing System 19 1,5
Total 1303 100,0

Tabell 67: 31.8. Viktigast att fostra eleverna i demokr. och tolerans; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 130 10,0 10,2 10,2

Stämmer till viss del 583 44,7 45,7 55,9
Stämmer ganska bra 421 32,3 33,0 88,9
Stämmer precis 142 10,9 11,1 100,0
Total 1276 97,9 100,0

Missing System 27 2,1
Total 1303 100,0

Tabell 68: 31.10. Viktigast fostra morgondagens medborgare; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 71 5,4 5,6 5,6

Stämmer till viss del 436 33,5 34,1 39,7
Stämmer ganska bra 515 39,5 40,3 80,0
Stämmer precis 255 19,6 20,0 100,0
Total 1277 98,0 100,0

Missing System 26 2,0
Total 1303 100,0

Tabell 69: 32.2. Barn/elever bör ha stort inflytande; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 36 2,8 2,8 2,8

Stämmer till viss del 565 43,4 44,0 46,8
Stämmer ganska bra 537 41,2 41,9 88,7
Stämmer precis 145 11,1 11,3 100,0
Total 1283 98,5 100,0

Missing System 20 1,5
Total 1303 100,0
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Tabell 70: 32.8. Leken bör ha stor plats i undervisningen; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 38 2,9 3,0 3,0

Stämmer till viss del 341 26,2 26,7 29,7
Stämmer ganska bra 538 41,3 42,1 71,8
Stämmer precis 361 27,7 28,2 100,0
Total 1278 98,1 100,0

Missing System 25 1,9
Total 1303 100,0

Tabell 71: 32.9. Det viktigaste är ett gott socialt klimat; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 9 ,7 ,7 ,7

Stämmer till viss del 118 9,1 9,2 9,9
Stämmer ganska bra 533 40,9 41,4 51,3
Stämmer precis 626 48,0 48,7 100,0
Total 1286 98,7 100,0

Missing System 17 1,3
Total 1303 100,0

Reliabilitetsanalysen ger Alpha-värdet 0,6522.

Den aggregerade index-variabeln 122a lärarprogressivitet består av nio items och det teore-
tiska frekvensintervallet är alltså 9–36. Det faktiska utfallet är 11–36 (tabell 72).

Skalan konstruerades på följande sätt. Värde:

1. 11–15 = svag

2. 16–20 = ganska svag

3. 21–25 = medel

4. 26–30 = ganska stark

5. 31–36 = stark
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Tabell 72: 122a Lärarprogressivitet (30.11+30.13+31.4+31.7+31.8+31.10+32.2+
+32.8+32.9); frekvenser och procent.

Range Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 11 1 ,1 ,1 ,1

13 1 ,1 ,1 ,2
14 5 ,4 ,4 ,6
15 18 1,4 1,5 2,1
16 28 2,1 2,3 4,4
17 53 4,1 4,4 8,8
18 92 7,1 7,6 16,4
19 105 8,1 8,7 25,1
20 117 9,0 9,7 34,9
21 141 10,8 11,7 46,6
22 118 9,1 9,8 56,3
23 112 8,6 9,3 65,6
24 103 7,9 8,5 74,2
25 82 6,3 6,8 81,0
26 58 4,5 4,8 85,8
27 59 4,5 4,9 90,7
28 49 3,8 4,1 94,8
29 24 1,8 2,0 96,8
30 17 1,3 1,4 98,2
31 8 ,6 ,7 98,8
32 8 ,6 ,7 99,5
33 2 ,2 ,2 99,7
34 2 ,2 ,2 99,8
35 1 ,1 ,1 99,9
36 1 ,1 ,1 100,0
Total 1205 92,5 100,0

Missing System 98 7,5
Total 1303 100,0

Alpha=0,6522.

Segregering i »skolan« som en konsekvens av valfrihet och privatisering

Valfrihet och privatisering har gjort att föräldrar och barn/elever har möjlighet att välja den
förskola/skola de anser passar dem bäst. Detta har föranlett en debatt om huruvida det om-
strukturerade skolsystemet ökar segregeringen mellan barn/elever från olika socioekono-
miska skikt samt etniska och religiösa grupper. Två enkätpåståenden fångar respondenter-
nas åsikter om omstrukturering och segregering. Påståendena:

1. 34.7 Valfriheten ökar klyftorna mellan barn/elever med olika bakgrund

2. 34.8 De »privata« alternativen ökar klyftorna mellan barn/elever med olika bakgrund

Av dessa påståenden har den nya variabeln 134a Segregeringskonsekvens konstruerats. Sva-
ren på de i variabeln ingående påståendena visas i tabellerna 119–74 nedan.

Tabell 73: 34.7. Valfrih. ökar klyftan mellan barn med olika bakgrund; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 118 9,1 9,5 9,5

Stämmer till viss del 406 31,2 32,6 42,1
Stämmer ganska bra 379 29,1 30,5 72,6
Stämmer precis 341 26,2 27,4 100,0
Total 1244 95,5 100,0

Missing System 59 4,5
Total 1303 100,0
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Tabell 74: 34.8. Privata alt. ökar klyftan mellan barn med olika bakgrund; frekvenser och
procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 107 8,2 8,5 8,5

Stämmer till viss del 374 28,7 29,8 38,4
Stämmer ganska bra 392 30,1 31,3 69,6
Stämmer precis 381 29,2 30,4 100,0
Total 1254 96,2 100,0

Missing System 49 3,8
Total 1303 100,0

Den aggregerade index-variabeln 134a Segregeringskonsekvens består av två items och det
teoretiska frekvensintervallet är alltså 2–8 som också är det faktiska utfallet (tabell 75).

Tabell 75: 134a. Segregeringskonsekvens (34.7+34.8); frekvenser och procent.

Range Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 2 83 6,4 6,7 6,7

3 31 2,4 2,5 9,3
4 314 24,1 25,5 34,8
5 126 9,7 10,2 45,0
6 323 24,8 26,2 71,2
7 43 3,3 3,5 74,7
8 311 23,9 25,3 100,0
Total 1231 94,5 100,0

Missing System 72 5,5
Total 1303 100,0

Alpha=0,8823.

Skalan konstruerades på följande sätt. Värde:

1. 2–3 = ingen

2. 4 = ganska liten

3. 5 = någon

4. 6 = ganska stor

5. 7–8 = stor

Skolerfarenhet

Respondenternas upplevelser av den egna skoltiden mäter vi genom enkätfråga 20 (se bi-
laga 1). De aspekter vi vill fånga in är trivsel, skötsamhet, framgång och lärarbild. Följande
fem påståenden ligger till grund för konstruktionen av den nya variabeln 103a
Skolerfarenhet:

1. 20.1 Jag trivdes bra under grundskolans senare år

2. 20.2 På det hela taget var jag skötsam i skolan

3. 20.3 Jag var en duktig elev i grundskolan

4. 20.4 Jag hade bra lärare i grundskolan

5. 20.9 På det hela taget har jag bara ljusa minnen från skoltiden
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Svaren på de i variabeln ingående påståendena visas i tabellerna 76–80 nedan.

Tabell 76: 20.1. Trivdes bra i grundskolan; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 113 8,7 8,8 8,8

Stämmer till viss del 264 20,3 20,5 29,3
Stämmer ganska bra 523 40,1 40,6 69,9
Stämmer precis 387 29,7 30,1 100,0
Total 1287 98,8 100,0

Missing System 16 1,2
Total 1303 100,0

Tabell 77: 20.2. Skötsam i skolan; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 65 5,0 5,0 5,0

Stämmer till viss del 238 18,3 18,4 23,5
Stämmer ganska bra 443 34,0 34,3 57,7
Stämmer precis 546 41,9 42,3 100,0
Total 1292 99,2 100,0

Missing System 11 ,8
Total 1303 100,0

Tabell 78: 20.3. Duktig i grundskolan; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 27 2,1 2,1 2,1

Stämmer till viss del 255 19,6 19,9 22,0
Stämmer ganska bra 598 45,9 46,6 68,5
Stämmer precis 404 31,0 31,5 100,0
Total 1284 98,5 100,0

Missing System 19 1,5
Total 1303 100,0

Tabell 79: 20.4. Bra lärare i grundskolan; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 56 4,3 4,4 4,4

Stämmer till viss del 490 37,6 38,1 42,5
Stämmer ganska bra 560 43,0 43,6 86,1
Stämmer precis 179 13,7 13,9 100,0
Total 1285 98,6 100,0

Missing System 18 1,4
Total 1303 100,0

Tabell 80: 20.9. Har bara ljusa minnen från skoltiden; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 196 15,0 15,2 15,2

Stämmer till viss del 365 28,0 28,3 43,6
Stämmer ganska bra 516 39,6 40,1 83,6
Stämmer precis 211 16,2 16,4 100,0
Total 1288 98,8 100,0

Missing System 15 1,2
Total 1303 100,0

Reliabilitetsanalysen ger Alpha-värdet 0,7225.
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Den aggregerade index-variabeln 103a Skolerfarenhet består av fem items och det teoretiska
frekvensintervallet är alltså 5–20 som också är det faktiska utfallet (tabell 81).

Tabell 81: 103a Skolerfarenhet (20.1+20.2+20.3+20.4+20.9);
frekvenser och procent.

Range Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 5 2 ,2 ,2 ,2

6 4 ,3 ,3 ,5
7 14 1,1 1,1 1,6
8 19 1,5 1,5 3,1
9 31 2,4 2,5 5,6
10 55 4,2 4,4 10,0
11 96 7,4 7,7 17,6
12 109 8,4 8,7 26,3
13 134 10,3 10,7 37,0
14 150 11,5 12,0 49,0
15 163 12,5 13,0 62,0
16 138 10,6 11,0 73,0
17 140 10,7 11,2 84,2
18 110 8,4 8,8 93,0
19 63 4,8 5,0 98,0
20 25 1,9 2,0 100,0
Total 1253 96,2 100,0

Missing System 50 3,8
Total 1303 100,0

Alpha=0,7225.

Skalan konstruerades på följande sätt. Värde:

1. 5–8 = dålig

2. 9–11 = ganska dålig

3. 12–14 = varken eller

4. 15–17 = ganska god

5. 18–20 = god

Utbildningens kvalitet

Genom enkätfråga 24 (se bilaga 1) vill vi få en bild av vilka motiv respondenterna hade för
att välja det lärosäte där de nyligen påbörjat sina lärarstudier. Frågans nio påståenden kan
(grovt) sägas fånga två »motivdimensioner«. En dimension där lärosätets utbildningskvalite-
ter står i fokus och en dimension där mer privata motiv dominerar. Nedanstående tre items
(påståenden) har använts för att konstruera en ny variabel:

1. 24.1 Den akademiska standarden är hög

2. 24.4 Utbildningen har bra rykte

3. 24.5 Den har bra lärare och god pedagogik

Den nya variabeln kallar vi 142a Utbildningens kvaliteter. Svaren på de i variabeln ingående
påståendena visas i tabellerna 82–84 nedan.
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Tabell 82: 24.1 Den akademiska standarden är hög; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 277 21,3 22,0 22,0

Stämmer till viss del 339 26,0 27,0 49,0
Stämmer ganska bra 471 36,1 37,5 86,5
Stämmer precis 170 13,0 13,5 100,0
Total 1257 96,5 100,0

Missing System 46 3,5
Total 1303 100,0

Tabell 83: 24.4 Utbildningen har bra rykte; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 162 12,4 12,8 12,8

Stämmer till viss del 259 19,9 20,5 33,4
Stämmer ganska bra 487 37,4 38,6 71,9
Stämmer precis 354 27,2 28,1 100,0
Total 1262 96,9 100,0

Missing System 41 3,1
Total 1303 100,0

Tabell 84: 24.5 Bra lärare och god pedagogik; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 189 14,5 15,1 15,1

Stämmer till viss del 355 27,2 28,4 43,5
Stämmer ganska bra 524 40,2 41,9 85,4
Stämmer precis 182 14,0 14,6 100,0
Total 1250 95,9 100,0

Missing System 53 4,1
Total 1303 100,0

Reliabilitetsanalysen ger Alpha-värdet 0,7520.

Den aggregerade index-variabeln 142a Utbildningen kvalitet består av tre items och det teo-
retiska frekvensintervallet är alltså 3–12 som också är det faktiska utfallet (tabell 85).

Tabell 85: 142a.Utbildningens kvalitet (24.1+24.4+24.5); frekvenser och
procent.

Range Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 3 86 6,6 7,1 7,1

4 31 2,4 2,5 9,6
5 91 7,0 7,5 17,1
6 137 10,5 11,2 28,3
7 161 12,4 13,2 41,5
8 195 15,0 16,0 57,5
9 221 17,0 18,1 75,6

10 139 10,7 11,4 87,0
11 100 7,7 8,2 95,2
12 58 4,5 4,8 100,0

Total 1219 93,6 100,0
Missing System 84 6,4
Total 1303 100,0

Alpha=0,7520.

Skalan konstruerades på följande sätt. Värde:
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1. 3–4 = liten

2. 5–6 = ganska liten

3. 7–8 = någon

4. 9–10 = ganska stor

5. 11–12 = stor

Marknadisering

Ett kännetecken på utbildningssystemets omstrukturering är ökad valfrihet för föräldrar
och elever att välja skola. Dessa skolor kan vara kommunala eller drivas av annan huvud-
man. Omstruktureringen har inneburit att en utbildningsmarknad utvecklats med andra
aktörer än de offentliga – det har skett en privatisering av skolsystemet. Följande åtta
enkätpåståenden berör explicit denna aspekt av omstruktureringen (se bilaga 1):

1. 34.1 Det är bra att det också finns »privata« förskolor/skolor att välja på

2. 34.2. Föräldrars inflytande över verksamheten ökar tack vare valfriheten

3. 34.3 Föräldrars inflytande ökar tack vare de »privata« alternativen

4. 34.4 De »privata alternativen« ger läraren bättre karriärmöjligheter

5. 34.5 De »privata« alternativen gynnar yrkets löneutveckling

6. 34.6 Konkurrens mellan kommunala och »privata« förskolor/skolor gynnar den pedagogiska
utvecklingen i samtliga verksamheter

7. 35.2 Valfrihet och privatisering har medfört att föräldrar fått ett större inflytande över verk-
samheterna

8. 35.3 Föräldrars inflytande utövas bäst genom att de aktivt väljer förskola/skola åt sina
barn

Respondenternas svar på respektive fråga redovisas i tabellerna 86–93 nedan.

Tabell 86: 34.1 Bra med privata förskolor och skolor; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 122 9,4 9,5 9,5

Stämmer till viss del 388 29,8 30,2 39,7
Stämmer ganska bra 402 30,9 31,3 71,0
Stämmer precis 372 28,5 29,0 100,0
Total 1284 98,5 100,0

Missing System 19 1,5
Total 1303 100,0
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Tabell 87: 34.2 Valfriheten ger större föräldrainflytande; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 72 5,5 5,7 5,7

Stämmer till viss del 476 36,5 37,6 43,3
Stämmer ganska bra 512 39,3 40,4 83,7
Stämmer precis 207 15,9 16,3 100,0
Total 1267 97,2 100,0

Missing System 36 2,8
Total 1303 100,0

Tabell 88: 34.3 Föräldrainflytandet ökar tack vare privata alternativ; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 141 10,8 11,1 11,1

Stämmer till viss del 538 41,3 42,5 53,7
Stämmer ganska bra 445 34,2 35,2 88,9
Stämmer precis 141 10,8 11,1 100,0
Total 1265 97,1 100,0

Missing System 38 2,9
Total 1303 100,0

Tabell 89: 34.4 Privata alternativ ökar lärares karriärmöjligheter; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 185 14,2 14,8 14,8

Stämmer till viss del 494 37,9 39,5 54,3
Stämmer ganska bra 437 33,5 34,9 89,2
Stämmer precis 135 10,4 10,8 100,0
Total 1251 96,0 100,0

Missing System 52 4,0
Total 1303 100,0

Tabell 90: 34.5 De privata alternativ gynnar löneutvecklingen; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 182 14,0 14,8 14,8

Stämmer till viss del 509 39,1 41,3 56,0
Stämmer ganska bra 398 30,5 32,3 88,3
Stämmer precis 144 11,1 11,7 100,0
Total 1233 94,6 100,0

Missing System 70 5,4
Total 1303 100,0

Tabell 91: 34.6. Konkurrens gynnar pedagogisk utveckling; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 351 26,9 28,0 28,0

Stämmer till viss del 518 39,8 41,3 69,2
Stämmer ganska bra 297 22,8 23,7 92,9
Stämmer precis 89 6,8 7,1 100,0
Total 1255 96,3 100,0

Missing System 48 3,7
Total 1303 100,0
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Tabell 92: 35.2 Valfriheten har medfört att föräldrar fått större inflytande; frekvenser och
procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 102 7,8 8,1 8,1

Stämmer till viss del 650 49,9 51,6 59,7
Stämmer ganska bra 439 33,7 34,8 94,5
Stämmer precis 69 5,3 5,5 100,0
Total 1260 96,7 100,0

Missing System 43 3,3
Total 1303 100,0

Tabell 93: 35.3 Föräldrars inflytande utövas bäst genom aktivt val av skola; frekvenser och
procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 221 17,0 17,6 17,6

Stämmer till viss del 565 43,4 44,9 62,5
Stämmer ganska bra 378 29,0 30,1 92,6
Stämmer precis 93 7,1 7,4 100,0
Total 1257 96,5 100,0

Missing System 46 3,5
Total 1303 100,0

Reliabilitetsanalysen gav Alpha-värdet 0,8089.

Den aggregerade index-variabeln 141a Marknadisering består av åtta items och det
teoretiska frekvensintervallet är alltså 8–32, vilket också är det faktiska utfallet (tabell 94).

Skalan konstruerades på följande sätt. Värde:

1. Intervall 8–12 = negativ

2. Intervall 13–17 = ganska negativ

3. Intervall 18–22 = neutral

4. Intervall 23–27 = ganska positiv

5. Intervall 28–32 = positiv
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Tabell 94: 141 Marknadisering (34.1+34.2+34.3+34.4+34.5+34.6+35.2+35.3);
frekvenser och procent.

Range Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 8 3 ,2 ,3 ,3

9 4 ,3 ,3 ,6
10 12 ,9 1,0 1,6
11 12 ,9 1,0 2,6
12 28 2,1 2,4 5,0
13 38 2,9 3,2 8,3
14 40 3,1 3,4 11,7
15 74 5,7 6,3 18,0
16 87 6,7 7,4 25,5
17 80 6,1 6,8 32,3
18 117 9,0 10,0 42,3
19 96 7,4 8,2 50,5
20 113 8,7 9,7 60,2
21 98 7,5 8,4 68,5
22 93 7,1 7,9 76,5
23 78 6,0 6,7 83,2
24 52 4,0 4,4 87,6
25 30 2,3 2,6 90,2
26 31 2,4 2,6 92,8
27 19 1,5 1,6 94,4
28 29 2,2 2,5 96,9
29 9 ,7 ,8 97,7
30 13 1,0 1,1 98,8
31 6 ,5 ,5 99,3
32 8 ,6 ,7 100,0

Total 1170 89,8 100,0
Missing System 133 10,2
Total 1303 100,0

Alpha=0,8089.
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6. LÄRARSTUDENTERNA HÖSTEN 2002: VILKA ÄR DE?

Flera enkätfrågor avsåg att ge demografiska data om respondenternas kön, ålder, livssitua-
tion osv. samt om deras tidigare erfarenheter av skolan. Dessa data ger oss en möjlighet att
skapa en bild av de resurser (symboliskt kapital (Bourdieu, 1997)) de har med sig in i lärar-
utbildningen. Genom enkel beskrivande statistik vill jag i detta kapitel skapa en bild dels av
studerandegruppens struktur som helhet, dels vid de fem lärosätena. I detta kapitel, liksom
i övriga resultatkapitel, har jag, för att underlätta läsningen av en text fylld av siffror och
jämförelser, valt att redovisa tabeller och figurer löpande istället för att placera dem i bila-
gor i slutet av rapporten (rådata återfinns i bilaga 2). Samtliga figurer visar den procentuella
fördelningen inom varje kategori oberoende av antalet cases som ingår i kategorin, genom
att kategorierna omvandlats till 100 procentsstaplar. Detta kan vara förledande eftersom en
kategori som t.ex. innehåller 29 respondenter visuellt framträder som lika stor som en
kategori med 345 respondenter. Detta sätt att visualisera undersökningsresultatet har där-
emot fördelen att olika mönster i materialet framträder med en större tydlighet. Läsaren
uppmanas alltså att studera de frekvenstabeller ur vilka figurerna kan härledas.

KÖN, ÅLDER OCH LIVSSITUATION

Könsfördelningen i hela populationen framgår av tabell 95.

Tabell 95: 1. Kön; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Man 310 23,8 23,9 23,9

Kvinna 987 75,7 76,1 100,0
Total 1297 99,5 100,0

Missing System 6 ,5
Total 1303 100,0

Totalt sett är tre fjärdedelar av de nyantagna lärarstudenterna kvinnor (figur 10). Störst
andel kvinnor har Karlstad och Nørre Nissum där knappt 20 procent av de studerande är
män. Uppsala och Gävle ligger på genomsnittet, medan Zahle seminarium har högst andel
män – 30,4 procent. I Sverige finner vi som förväntat störst andel män (36,6 procent)
bland studenter som siktar mot en utgång om 180 poäng eller mer i sin lärarexamen, dvs.
de som tänker sig att bli »ämneslärare« på »högstadiet« och/eller gymnasiet. Andelen män är
lika stor (ca 10 procent) bland dem som siktar mot förskola/fritidshem respektive mot
grundskolans tidigare år.50 De yngsta studenterna finner vi bland de som är inriktade mot
förskola/fritidshem och bland de som är inriktade mot att bli »gymnasielärare«. Den mest

                                                                

50. Könsskillnaden mellan »ämneslärare« och lärare för de yngre barnen är signifikant (Chi-Square=0,000).
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»ålderstigna« studentgruppen återfinns bland dem som inriktar sig mot speciallärarutbild-
ning och musik/textil/hem och konsumentkunskap m.m.51

Åldersfördelningen i hela populationen framgår av tabell 96.

Tabell 96: 101a. Ålder; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 19–21 år 450 34,5 35,0 35,0

22–25 år 374 28,7 29,1 64,2
26–30 år 155 11,9 12,1 76,2
31–39 år 217 16,7 16,9 93,1
40 år och äldre 88 6,8 6,9 100,0
Total 1284 98,5 100,0

Missing System 19 1,5
Total 1303 100,0

Gruppen är i sin helhet tämligen »ålderstigen« (figur 11). Drygt var tredje student är mel-
lan 19 och 21 år gammal och så många som var fjärde är 26 år eller äldre. Karlstad har den
yngsta studerandegruppen. Där är mer än tre fjärdedelar av studenterna 25 år eller yngre,
medan knappt 15 procent är äldre än 30 år. Karlstads åldersmässiga motpoler ligger på Jyl-
land och i Köpenhamn. Nørre Nissum har den äldsta studerandegruppen. Där är mer än 40
procent av lärarstudenterna äldre än 30 år och var tionde 40 år eller äldre. Zahle har en
något yngre grupp lärarstuderande men jämfört med de svenska lärarutbildningarna är
Zahles lärarstudenter äldre. I Sverige har Gävle den äldsta studerandegruppen. Uppsala
placerar sig inom varje ålderskategori nära medelvärdet för populationen lärarstuderande i
sin helhet.
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Figur 10: Kön: Andel studerande per lärosäte upp-
delade efter kön. Procent.

Figur 11: Ålder: Andel studerande per lärosäte
uppdelade i åldersgrupper. Procent.

                                                                

51. Skillnaderna mellan åldersstruktur och lärarinriktning är signifikanta (Chi-Square=0,006).
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I Karlstad är den »typiska« nybörjaren en ung kvinna. I Nørre Nissum är den »typiska« stu-
denten också kvinna men betydligt äldre, medan »äldre män« är mer vanligt förekommande
i (fallande ordning) Zahle, Gävle och Uppsala.

Av samtliga studenter är ungefär hälften gifta eller har en sambo. Högst andel gifta/sambo-
studerande har Nørre Nissum (nästan 70 procent) med Gävle som sin svenska motsvarighet
(knappt två tredjedelar). Karlstad har det lägsta antalet (42,3 procent) gifta/sambo-stude-
rande. Detta förhållande ter sig rimligt med tanke på studerandegruppernas olikartade
åldersstrukturer (se figur 11). I Danmark skiljer sig seminarierna åt – endast 45 procent av
Zahles studenter är gifta/sambo.

Fördelningen av antalet barn framgår av tabell 97.

Tabell 97: 4a. Antal barn; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Inga barn 868 66,6 71,3 71,3

1 barn 112 8,6 9,2 80,5
2 barn 139 10,7 11,4 91,9
3 barn eller fler 99 7,6 8,1 100,0
Total 1218 93,5 100,0

Missing System 85 6,5
Total 1303 100,0

Majoriteten (71,3 procent) av (de svenska och danska) studenterna har inga barn och av de
som har barn är det få (8,1 procent) som har tre barn eller fler (figur 12). Också här förkla-
ras skillnaderna mellan de svenska lärosätena med de olika ålderstrukturerna. Karlstad och
Uppsala liknar varandra (åtta av tio studenter har där inga barn) medan fyra av tio studen-
ter i Gävle har ett barn eller fler. Av Nørre Nissums studenter har hälften av studenterna
ett eller fler barn och så många som var femte student har tre barn eller fler. Zahles studen-
ter liknar i detta avseende Gävles. Det är där ungefär lika många som inte har några barn,
men i Gävle har var fjärde student två barn eller fler medan endast 16,5 procent av studen-
terna i Zahle har det. Jämfört med de svenska lärarstudenterna är det alltså vanligare att de
danska har barn. Det är också vanligare att lärarstudenter som studerar på landsbygden
(Nørre Nissum) och på mindre högskola (Gävle) har barn jämfört med dem som studerar i
storstad (Köpenhamn och Uppsala) och/eller vid ett universitet (Karlstad och Uppsala).
Det är också intressant att notera att Zahle – en prestigeutbildning i Köpenhamn (se Steen-
sen i Gill & Jonsson, 2003) – och Gävle – en utbildning med låg prestige i det svenska hög-
skolefältet (Börjesson, 2003) – med avseende på studenternas föräldraskap liknar varandra.
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Figur 12: Barn: Andelen studerande per lärosäte
uppdelade efter antal barn. Procent.

SOCIAL BAKGRUND OCH UPPVÄXTORT

Studerandes sociala kapital (se avsnittet Socialt kapital på sidan 45) mäter vi som framgått
tidigare med en sammanvägning av båda föräldrarnas yrkeskapital. Detta mått använder vi
emellertid med stor försiktighet och endast i syfte att ge en grov bild av studenternas sociala
ursprung. Fördelningen av studerande efter socialt kapital framgår av tabell 98.

Tabell 98: 140a Föräldrars yrkeskapital; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid litet 400 30,7 37,7 37,7

ganska litet 220 16,9 20,7 58,4
medel 310 23,8 29,2 87,6
ganska högt 87 6,7 8,2 95,8
högt 45 3,5 4,2 100,0
Total 1062 81,5 100,0

Missing System 241 18,5
Total 1303 100,0

En stor andel – drygt var tredje – av samtliga lärarstudenter kommer från »arbetarklassen«
medan endast 4 procent har ett ursprung i »överklass«. Som väntat har lärosätena mycket
olika rekryteringsprofiler med avseende på studenternas sociala ursprung (figur 13).
Jämfört med data från Börjessons (2003) analys tyder detta på en fortsatt social
»deklassering« av de svenska lärarutbildningarnas rekryteringsbas.52

                                                                

52. Det är inte helt enkelt att jämföra studerandes sociala ursprung eftersom klassificeringen av faderns och
moderns yrke görs utifrån olika system. Börjesson använder en kombination av Nordisk yrkesklassificering
(NYK) och Socioekonomisk indelning (SEI), medan LÄROM enbart använder SEI. Det finns emellertid ingen
anledning att ifrågasätta slutsatsen om en fortsatt och markant social »deklassering« av de svenska
lärarstuderande.
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De mest »elitistiska« rekryteringsprofilerna uppvisar Zahles seminarium och Uppsala uni-
versitet. De har ca 30 procent studerande med arbetarklassursprung och ungefär en fjärde-
del vardera av döttrar och söner till tjänstemän på mellannivå respektive högre tjänstemän
och fäder med ledande befattningar.

Zahles och Uppsalas motpoler på den »sociala rekryteringsskalan« är de tre övriga lärosätena
som, bortsett från fördelingen av barn till egenföretagare (ej jordbruk) och jordbrukare,
uppvisar likartade rekryteringsprofiler med avseende på barn från arbetarklass medelklass
och övre medelklass. På alla dessa orter är hälften av de studerande rekryterade från arbe-
tarklassen och endast ett fåtal från övre medelklass (Nørre Nissum 5 procent, Gävle 7 pro-
cent, Karlstad 14 procent). Inte särskilt förvånande är 14 procent av de studerande i Nørre
Nissum barn till jordbrukare. Något mer förvånande är (kanske) att störst andel jordbru-
karbarn i Sverige har Uppsala (5 procent). Samtliga barn till självständiga akademiker
(totalt 18 personer), dvs. studenter med ett stort socialt kapital, finner vi på de svenska
universiteten (8 i Karlstad och 2 i Uppsala) och i prestigeutbildningen i Zahle (8 perso-
ner).53

En stor andel av de lärarstuderande som påbörjade sin utbildning hösten 2001 har alltså
rekryterats från sociala skikt med ett litet socialt kapital. När vi använder variabeln föräld-
rars yrkeskapital (se avsnittet Socialt kapital på sidan 45) blir bilden grövre men i gengäld
tydligare (figur 14).

Av figuren framgår att Zahle är ett socialt sett »elitistiskt« lärosäte med Nørre Nissum som
sin »folkliga« motpol. I Sverige är det Uppsala som har störst andel studenter med
stort/ganska stort socialt kapital, men »det sociala avståndet« till såväl Gävle som Karlstad
är mindre än det är mellan de danska utbildningarna. Sammantaget är bilden ändå den att
lärarutbildningarna domineras av studenter med ett litet eller ganska litet socialt kapital.

Drygt hälften av de svenska respondenternas fäder och mödrar har folkskola/grund-
skola/tvåårigt gymnasium eller motsvarande som högsta utbildning, och ca 30 procent har
en utbildning på högskolenivå (figurerna 15 och 16). Drygt 60 procent av de danska föräld-
rarna har minst en gymnasial utbildning, och var tredje har en högre utbildning. Med avse-
ende på föräldrarnas utbildningsnivå liknar de svenska och danska föräldragrupperna var-
andra (även om de sociala innebörderna av de olika utbildningarna förmodligen är olika de
nationella kontexterna).

                                                                

53. Samtliga självständiga akademiker är fäder.
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Figur 13: Socialt ursprung: Andelen studerande
per lärosäte uppdelade efter föräldrars
yrke, SEI-klassificerade. Procent.

Figur 14: Socialt kapital: Andelen studerande per
lärosäte uppdelade efter mängden socialt
kapital baserat på föräldrarnas yrkes-
tillhörighet. Procent.

Även med avseende på föräldrarnas utbildningsbakgrund skiljer sig lärosätena åt. Zahle
seminarium och Uppsala universitet har högst andel studenter vars föräldrar har en hög-
skoleutbildning – i Zahle är det knappt hälften, i Uppsala är andelen något lägre, ca 40 pro-
cent. Lägst andel föräldrar med högskoleutbildning har studenterna i Nørre Nissum (ca 14
procent) medan ungefär en fjärdedel av de lärarstuderandes föräldrar i Gävle och Karlstad
har en utbildning på högskolenivå.

Studenterna fick också bedöma vilken slags kommun de bott i under uppväxten De svenska
studenternas uppfattning av sin uppväxtort är ganska likartad vid samtliga tre lärosäten. De
flesta anser sig ha vuxit upp i en småstad eller en tätort av något slag. Ungefär var femte
anser sig ha vuxit upp i glesbygd.
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Figur 15: Faders utbildning: Andel studerande per
lärosäte uppdelade efter faderns högsta
utbildningsnivå. Procent.

Figur 16: Moders utbildning: Andel studerande
per lärosäte uppdelade efter moderns
högsta utbildningsnivå. Procent.

De danska seminarierna uppvisar jämfört med de svenska mycket stora olikheter med avse-
ende på uppväxtortens karaktär. Inte så förvånande med tanke på att Zahle ligger i centrala
Köpenhamn och Nørre Nissum på den Jylländska landsbygden. I Zahle anser sig 60 procent
av studenterna vara uppvuxna i en storstad, medan i stort sett ingen (två personer) av stu-
denterna i Nørre Nissum kommer från en storstad. Mer än hälften av Nørre Nissums stu-
denter uppfattar att de vuxit upp i en mindre tätort (i Danmark existerar inte glesbygd)
medan ca 17 procent av Zahles studenter uppfattar sig som före detta »landsortsbor«. Upp-
sala har den största andelen studenter som vuxit upp i storstad/mellanstor stad, Karlstad
har den mest »lantliga« profilen men alla tre svenska lärosäten rekryterar lika många studen-
ter som vuxit upp i glesbygd (ca var femte).54

                                                                

54. Danmark: Chi-Square=0,000; Sverige: Chi-Square=0,001.
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INFÖDDA OCH UTLANDSFÖDDA

Vid samtliga lärosäten är studerandegrupperna homogent nordiska.55 Endast fem procent av
studenterna är födda i ett utomnordiskt land (figur 17). Nørre Nissum har den mest homo-
gent »infödda« gruppen med knappt tre procent »ickenordiska« studenter, och Uppsala har
den mest heterogena gruppen där fler än var tionde student har en »ickenordisk« bakgrund.
I Nørre Nissum finns över huvud taget inte någon student med utomeuropeisk bakgrund.
Zahle, Gävle och Karlstad har vardera sex »utomeuropeiska« studenter och i Uppsala är de
15 personer (tabell 99).56

Tabell 99: 137 Ursprung * Utbildningsanstalt Crosstabulation; frekvenser.

Lärosäte Total

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Norre

Nissum
Ursprung nordiskt 19 15 10 32 4 80

västeuropeiskt 1 5 15 16 3 40
östeuropeiskt 3 5 0 11 1 20
Asien/Afrika/Sydam. 6 6 6 15 0 33

Total 29 31 31 74 8 173

N=1292, missing 11 (0,8 %), Chi-Square=0,000.

Tabell 100: 138 Invandrare * Utbildningsanstalt Crosstabulation; frekvenser och procent.

Lärosäte Total

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Norre

Nissum
Invandrare svensk/dansk 210 309 236 297 136 1188

invandrare 16 13 19 48 6 102
Total 226 322 255 345 142 1290
% of total 7,1 % 4,0 % 7,6 % 13,9 % 4,2 % 7,9 %

Missing=13 (1,0 %), Chi-Square=0,000.

»Invandrarbakgrund« mätt med den vida definitionen i variabeln ursprung (se avsnittet
Ursprung på sidan 43) är alltså antalet lärarstudenter med »invandrarbakgrund« i vårt mate-
rial totalt 173 personer (13,4 procent), varav 80 (6,2 procent) med nordisk bakgrund. Av
de 93 ickenordiska studenterna »från Europa« har majoriteten (40 personer) en västeuro-
peisk bakgrund medan 20 personer har en östeuropeisk bakgrund. 33 studenter (2,6 pro-
cent) har en utomeuropeisk bakgrund.

Om vi istället använder den snävare definitionen av »invandrarbakgrund« som görs i varia-
beln invandrare (se avsnittet Ursprung på sidan 43) sjunker antalet »invandrarstudenter« till
102 personer (7,9 procent) (tabell 100, figur 18).57

                                                                

55. Studenterna har besvarat frågan om födelseland vilket gör att ev. slutsatser om deras s.k. etniska tillhörig-
het måste göras med stor försiktighet.

56. Chi-Square=0,000.

57. Respondenterna har även besvarat frågan om vilket språk de behärskar bäst (enkätfråga 15, se bilaga 1). I
Sverige är det 3,4 % av studenterna (31 personer) som uppger att de behärskar ett annat språk bättre än det
svenska. Av dessa uppger 0,3 % (dvs. 3 personer) danska eller norska. I Danmark är andelen 4 % (16 personer)
som behärskar annat språk bättre än danska. Av dessa uppger två personer (0,5 %) att de behärskar svenska
forts.
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Av dessa totalt 102 »invandrarstudenter« är 38 nordiska, 23 har västeuropeisk och 14 öst-
europeisk bakgrund, 6 har en bakgrund i Afrika, 16 i Asien och 4 i Sydamerika. Om vi med
»invandrarbakgrund« alltså avser icke-nordiska studerande, så är 64 personer, 5,0 procent,
av nybörjarna i LÄROM-undersökningen »invandrare«.
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Figur 17: Ursprung: Andel icke infödda stude-
rande efter lärosäte. Procent.

Figur 18: Invandrare: Andel infödda studerande
respektive invandrade, uppdelade efter
lärosäte. Procent.

SKOLERFARENHETER

Fördelningen av studerande efter skolerfarenhet (se avsnittet Skolerfarenhet på sidan 72)
framgår av tabell 101.

Tabell 101: 103a. Skolerfarenhet; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid dålig 39 3,0 3,1 3,1

ganska dålig 182 14,0 14,5 17,6
medel 394 30,2 31,4 49,0
ganska god 441 33,8 35,2 84,2
god 198 15,2 15,8 100,0
Total 1254 96,2 100,0

Missing System 49 3,8
Total 1303 100,0

Majoriteten av lärarstudenterna säger sig ha varit skötsamma och duktiga elever och att de
trivdes i skolan. Vi tolkar detta som att de flesta har haft ganska goda/goda skolerfarenheter

                                                                                                                                                                                                  

bäst. Intressant är att ingen student från Finland uppger att de behärskar finska bättre än svenska/danska. Det är
också flera studenter som uppger sig vara tvåspråkiga på majoritetsspråket och hemspråket. Om vi skulle
kategorisera »invandrare« utifrån ett språkperspektiv skulle andelen »invandrarstudenter« minska ytterligare.
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(se avsnittet Skolerfarenhet på sidan 72). De danska studenterna uppfattar sig ha haft
mindre goda skolerfarenheter än de svenska (figur 20).58 Totalt har en ganska stor minoritet
– ungefär var femte student –har haft dåliga/ganska dåliga skolerfarenheter. De har inte
trivts så bra och har inte heller någon hög uppfattning om sig själva som elever (figur 19).
Ungefär hälften har varit »medelanpassade«. De kvinnliga studenterna har godare skoler-
farenheter än männen (figur 22).59 Så många som 22,3 procent av de manliga studerande
har sämre skolerfarenheter jämfört med 16,1 procent av kvinnorna. 54,2 procent av de
kvinnliga studenterna har en ganska god/god skolerfarenhet, jämfört med 40,2 procent av
männen.

Vi finner inte några skillnader i skolerfarenhet mellan studerande med olika lärarinriktning,
däremot finner vi en skillnad mellan studerande i olika åldersgrupper (figur 21).60 En när-
mare analys visar att skillnaderna i skolerfarenhet mellan olika åldersgrupper är liten bland
de danska studenterna och större mellan de svenska. De allra yngsta studenterna, dvs. de
som har gått i skolan under 1990-talet har övervägande goda skolerfarenheter. Hela 66 pro-
cent av studenterna i åldersgruppen 19–21 år säger sig ha ganska god/god skolerfarenhet
medan färre än 10 procent säger sig ha en dålig/ganska dålig skolerfarenhet. Den mest
»ljumma«, minst »polariserade, skolerfarenheten finner vi bland studerande i åldersgruppen
26–30 år, dvs. bland dem som var elever i »den demokratiska skolan« på 1980-talet.

                                                                

58. Chi-Square=0,000.

59. Chi-Square=0,000.

60. Chi-Square=0,000.
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Figur 19: Skolerfarenhet: Studerandes uppfattning
om sin skoltid uppdelat på lärosäte.
Procent.

Figur 20: Skolerfarenhet: Studerandes uppfattning
om sin skoltid uppdelat på land. Procent.

Figur 21: Skolerfarenhet: Studerandes uppfattning
om sin skoltid uppdelat på ålder.
Procent.

Figur 22: Skolerfarenhet: Studerandes uppfattning
om sin skoltid uppdelat på kön. Procent.
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SKOLMERITER

Fördelningen av de svenska studenternas gymnasiebetyg framgår av tabell 102.

Tabell 102: Gymnasiebetyg Sverige; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid lågt 163 18,0 23,0 23,0

ganska lågt 145 16,0 20,5 43,4
medel 171 18,9 24,1 67,6
ganska högt 113 12,5 15,9 83,5
högt 117 12,9 16,5 100,0
Total 709 78,4 100,0

Missing System 195 21,6
Total 904 100,0

Det finns skillnader mellan lärosätena (figur 23).61 Studerandes betygsnivå är ganska likar-
tad i Gävle och Uppsala, medan Karlstadstudenterna relativt dessa lärosäten har lägre
betyg. Kvinnliga studenter har något högre betyg än manliga (figur 24).62 Studenternas
betyg blir genomsnittligt högre ju högre upp i skolsystemet de inriktar sig (se avsnittet
Institutionsinriktning på sidan 52).63 Av de som är »barnomsorgsinriktade« har över 30 pro-
cent ett lågt betyg och få har ett högt eller ganska högt betyg. Högst betyg har de gymna-
sieinriktade studenterna. Bland dem är andelen med högt betyg störst (närmare 40 pro-
cent), medan andelen med lågt betyg (ca 20 procent) inte skiljer sig så mycket från dem
med annan inriktning.

Den största andelen studenter med ganska högt/högt betyg finner vi bland de äldre studen-
terna (31 år eller äldre) och de med ganska lågt/lågt betyg bland dem i åldrarna 22–30 år.
De allra yngsta studenterna har den största andelen med högt betyg och ungefär lika många
med lågt betyg som bland de äldre studenterna (figur 26).

Även om andelen studenter med »invandrarbakgrund« är få, finner vi det relevant att jäm-
föra betygen mellan studerande med skilda ursprung (se avsnittet Ursprung på sidan 43).
Generellt sett har kategorin invandrare såväl en större andel studenter med ganska högt
betyg, som studenter med lågt betyg jämfört med kategorin svensk (figur 28).64 Inga skillna-
der föreligger vad gäller andelen med högt betyg, utan det är i kategorierna ganska lågt be-
tyg och medelbetyg som andelen »invandrarstudenter« är lägre än bland de »svenska«. När vi
använder den mer fingraderade variabeln ursprung nyanseras bilden av »invandrarstuden-
ten« och gymnasiebetygen.

                                                                

61. Chi-Square=0,012.

62. Chi-Square=0,011.

63. Chi-Square=0,002.

64. Chi-Square=0,026.
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Figur 23: Gymnasiebetyg fördelat över lärosäte.
Sverige, procent.

Figur 24: Gymnasiebetyg fördelat över Kön.
Sverige, procent.

Figur 25: Gymnasiebetyg fördelat över
institutionsinriktning. Sverige, procent.

Figur 26: Gymnasiebetyg fördelat över ålder.
Sverige, procent.

Vi finner också att det finns skillnader i betygsfördelningen mellan dessa grupper (figur
27).65 Studerande med asiatiskt, afrikansk och sydamerikanskt ursprung liknar mest den in-
födda studerandegruppen, även om andelen studenter med lågt betyg är markant större i
den förra. Andelen studenter med ganska högt betyg finns i gruppen med östeuropeiskt ur-
sprung, där också andelen med låga betyg är som lägst. De flesta med högt betyg finns i
gruppen med västeuropeiskt ursprung, men andelen studerande med lågt betyg är lika stor

                                                                

65. Chi-Square=0,004.
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bland dem som bland de infödda och bland dem med nordiskt ursprung. Gruppen med nor-
diskt ursprung skiljer ut sig genom att andelen studenter med ganska högt/högt betyg är
nästan lika stor som bland dem med östeuropeiskt ursprung (över 50 procent i bägge grup-
perna). I gruppen med nordiskt ursprung har emellertid en större andel ett högt betyg än
bland de med östeuropeiskt ursprung, där gruppen med ganska högt betyg dominerar.
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Figur 27: Gymnasiebetyg fördelat över ursprung.
Sverige, procent.

Figur 28: Gymnasiebetyg fördelat över invandrare.
Sverige, procent

Inte särskilt förvånande visar resultatet också att ju bättre skolerfarenheter (se avsnittet
Skolerfarenhet på siden 72) studenterna uppfattar sig ha varit under skoltiden, desto bättre
gymnasiebetyg har de.66

Tabell 103: 19B Högskoleprov; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid mycket lågt 43 11,0 11,0 11,0

lågt 67 17,2 17,2 28,2
strax under medel 123 31,5 31,5 59,7
strax över medel 104 26,7 26,7 86,4
högt 35 9,0 9,0 95,4
mycket högt 18 4,6 4,6 100,0
Total 390 100,0 100,0

43 procent av de svenska respondenterna (390 personer) uppger att de genomfört
högskoleprovet (fördelningen av resultatet framgår av tabell 103). Av dessa har så många

                                                                

66. Chi-Square=0,000.
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som 28 procent erhållit ett mycket lågt/lågt resultat (0,6 poäng eller mindre).67 Karlstad har
en dubbelt så stor andel studenter (16 procent) som presterat ett mycket lågt resultat
jämfört med Uppsala och Gävle (figur 29).68. Omvänt så har Karlstad även ytterst få som
erhållit en mycket hög poäng (endast en av nybörjarstudenterna) medan andelen ligger på
ca 10 procent i Uppsala och Gävle. I Karlstad har 71 procent av studenterna presterat en
medelpoäng eller under (1,0 poäng eller lägre). Gävle och Uppsala uppvisar en likartad och
relativt Karlstad, annorlunda bild. I Gävle och Uppsala har ungefär var femte student
erhållit en mycket lå/låg poäng, och ca 18 procent har presterat en hög/mycket hög poäng
(1,5 poäng eller högre).

Kvinnliga studenter har presterat markant lägre resultat på högskoleprovet än de manliga
(figur 30). Ungefär var tredje kvinnlig student som gjort högskoleprovet uppger att hon
erhållit ett mycket lågt/lågt resultat, att jämföra med ca 16 procent av de manliga. Omvänt
så har ca 15 procent av manliga studerande uppnått ett mycket högt resultat, medan
knappt 4 procent av kvinnorna har gjort det.

Studerande med högre gymnasiebetyg presterar generellt bättre på högskoleprovet.69

Vi finner inga skillnader mellan invandrar-studerande eller studerande med olika ursprung
(se avsnittet Ursprung på sidan 43 för begreppsdefinitioner). Vi finner en viss skillnad i
prestation mellan studenter med skilda institutionsinriktningar. Studerande med inriktning
mot en 180-poängsutgång (grundskolans senare år och gymnasieskolan) har generellt högre
resultat än de som siktar mot en 140-poängsutgång (mot förskola, förskoleklass, fritidshem
och grundskolans tidigare år). Lägst resultat på högskoleprovet uppvisar förskole-/fritids-
hemsinriktade studerande (figur 31).

Inte heller finner vi skillnader mellan högskoleprovsprestation och de studerandes sociala
kapital om vi använder måttet föräldrars yrkeskapital (se avsnittet Socialt kapital på sidan
45). Detta gäller även om vi istället använder det finare måttet faders yrke (nio SEI-katego-
rier).

Den danska bilden över fördelningen av låga, respektive höga skolbetyg är betydligt mer
»utdragen« (figur 32). De allra flesta studenterna hamnar i kategorin medelbetyg, vilket
rimligen avspeglar hur betygsättningen sker i praktiken. Andelen studerande med lågt betyg
är i det närmaste försumbar beroende på att ett betyg under karekter 6 inte ger behörighet
för att bli antagen till lärarutbildningen. (Det är intressant att konstatera att det trots detta
finns tre studenter – samtliga i Nørre Nissum – som antagits trots att de har ett lägre betyg
än karekter 6.) Det i Nørre Nissum som andelen studerande med låga/ganska låga betyg är

                                                                

67. Högskoleprovet är konstruerat så att maximalt antal poäng är 2,0 och medelvärdet är alltid 1,0. Värden
under 1,0 är alltså »låga« och värden över »höga«.

68. Vad gäller högskoleprovspoäng uppvisar LÄROM-projektets data samma bild som Börjesson (2003) finner. I
Karlstad har närmare 40 % av lärarstudenterna presterat mindre än 0,7 poäng på högskoleprovet. I såväl Gävle
som Uppsala är det drygt 20 % som gjort det. Av samtliga personer som genomförde högskoleprovet 1993 var
det 13,8 % som presterade ett mycket lågt/lågt resultat; 1998 var andelen 16,7 %.

69. Antalet personer är för få för att en Chi-Square test skall vara möjlig. Bivariat korrelationsanalys (Pearson)
ger värdet 0,225, signifilkant på 0,01-nivån.
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som störst – var fjärde student har där ett sådant betyg medan knappt var tionde student i
Zahle har det. Andelen studenter med höga/ganska höga är också störst i Zahle.
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Figur 29: Högskoleprovet: Studerandes poäng upp-
delat på lärosäte. Sverige, procent.
N=390.

Figur 30: Högskoleprovet: Studerandes poäng upp-
delat på kön. Sverige, procent. N=390.

Figur 31: Högskoleprovet: Studerandes poäng upp-
delat på institutionsinriktning. Sverige,
procent. N=390.

Figur 32: Gymnasiebetyg: Studerandes karakter
uppdelat på lärosäte. Danmark, procent.
N=399, Chi-Square=0,000.
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VARFÖR LÄRARUTBILDNING?

Varför har studenterna valt att börja på lärarutbildningen (enkätfråga 21, se bilaga 1)? Var
femte lärarstudent har en stark läraridentifikation och 80 procent har en ganska stark/stark
läraridentifikation (se avsnittet Läraridentifikation på sidan 63). Svarsfördelningen i hela
populationen framgår av tabell 104.

Tabell 104: 105b Läraridentifikation; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
svag 5 ,4 ,4 ,4
ganska svag 37 2,8 3,0 3,4
medel 189 14,5 15,1 18,5
ganska stark 577 44,3 46,1 64,5
stark 444 34,1 35,5 100,0
Total 1252 96,1 100,0

Missing System 51 3,9
Total 1303 100,0

Däremot skiljer sig studenterna åt dels mellan länderna, dels mellan lärosätena (figur 33).
De danska studenterna har ett svagare läraridentifikation jämfört med de svenska,70 medan
inga skillnader finns mellan Zahles och Nørre Nissums studerandegrupper. De danska stu-
denterna uppvisare alltså en något »ljummare« identifikation med yrket som grund för valet
av lärarutbildning, jämfört med de svenska. Endast fem studenter av 1252 har en svag
läraridentifikation och det är även mycket få som har en ganska svag läraridentifikation (3
procent).

De svenska studenternas läraridentifikation skiljer sig emellertid något åt mellan lärosätena
(figur 33).71 Lägst läraridentifikation finner vi bland studenterna i Uppsala, där 38 procent
av studenterna har en stark läraridentifikation. I Gävle är andelen 54 procent och i Karlstad
47 procent.

Kvinnliga studenter har i båda länderna en något större läraridentifikation än sina manliga
kamrater (figur 34).72

Vi finner inga skillnader i läraridentifikationens styrka mellan studerande med olika socialt
kapital eller ursprung. Inte heller mellan yngre och äldre studerande, om de har barn eller
inte osv. Däremot finns en viss skillnad bland de svenska studenterna med avseende på vil-
ken institutionsinriktning (se sidan 52) de har. Svagast läraridentifikation uppvisar »barnom-
sorgs-« och gymnasieinriktade studenter, medan de grundskoleinriktade förefaller ha en
något starkare läraridentifikation.

                                                                

70. Chi-Square=0,000.

71. Chi-Square =0,063.

72. Chi-Square=0,001.
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Figur 33: Valet av lärarutbildning: Läraridentifi-
kationens betydelse för valet. Fördelat på
lärosäte. Procent.

Figur 34: Valet av lärarutbildning: Läraridentifi-
kationens betydelse för valet. Fördelat på
kön. Procent.

Inte oväntat finner vi att ju starkare läraridentifikation en studerande har, desto mer benä-
gen är hon/han att tro sig arbeta som lärare fram till pension. Av dem som tycker att
enkätpåstående 36.1 (se bilaga 1) stämmer precis  så har 48 procent en stark läraridentifi-
kation och 83 procent en starkt/ganska stark. Omvänt så är det endast 23 procent av dem
som inte alls instämmer i påståendet som har en stark läraridentifikation och knappt 57
procent som har en stark/ganska stark. Ju starkare läraridentifikation, desto starkare är också
respondentens lärarprogressivitet.73

FÖRENINGSMEDLEMSKAP

Majoriteten (ca 70 procent) av lärarstudenterna uppger att de är medlem i en förening.74

Flest föreningsanslutna studenter återfinns i Nørre Nissum (78 procent) och lägst i Uppsala
(68 procent).75 Ca en tredjedel är medlemmar i en idrottsförening och nästan lika många är
medlemmar i en fackförening. Ungefär var tionde är medlem i en förening med kulturell
eller humanitär inriktning. Endast ett fåtal (5 procent) är medlemmar i ett politiskt parti

                                                                

73. Chi-Square=0,000.

74. Medlemskap i studentkåren (Sverige) ej inräknat.

75. Skillnaden är inte signifikant.
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eller liknande organisation, och lika få är medlemmar i en församling utanför
svenska/danska kyrkan. (Ännu färre uppger att de är aktiva inom svenska/danska kyrkan.)76

Om vi jämför de olika lärosätena så finner vi vissa skillnader. Lägst andel studerande som är
med i en idrottsförening har Zahle (ca 25 procent) men skillnaderna relativt övriga lärosä-
ten är inte stora. Det finns också skillnader vad gäller medlemskap i en kulturförening och
en humanitärt inriktad förening (figurerna 35 och 36).
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Figur 35: Kulturförening: Studerandes medlem-
skap uppdelat på lärosäte. Procent.

Figur 36: Humanitär förening: Studerandes
medlemskap uppdelat på lärosäte.
Procent.

Nørre Nissum har de mest »kulturella« studenterna. Nästan var femte student är där med-
lem i en kulturförening. Gävle, som i många avseenden är det svenska lärosäte som är mest
likt Nørre Nissum, har däremot det lägsta antalet (ca 7 procent). Nørre Nissum och samt-
liga svenska lärosäten är tämligen lika varandra beträffande andelen studenter som är med-
lemmar i en humanitärt inriktad förening – andelen ligger mellan 7 procent (Karlstad) och
11 procent (Gävle). Zahle skiljer emellertid ut sig genom att nästan 18 procent av studen-
terna är medlemmar i en sådan förening, dvs. inte riktigt tre gånger så många som de i Karl-
stad och närmare dubbelt så många som i Uppsala och Nørre Nissum.

Också om vi jämför studenternas aktivitet i studentkåren och i svenska/danska kyrkan fin-
ner vi intressanta skillnader såväl mellan lärosätena som mellan länderna (figurerna 37 och
38.77

                                                                

76. Drygt 11 % av respondenterna väljer svarsalternativet annan förening. Det rör sig då oftast om före-
ningar/aktiviteter som är svåra att placera i någon av de av oss formulerade kategorierna, t.ex. djurskydds-
förening, hyresgästförening, föräldrakooperatv förskola, är medlem i en musikgrupp osv.

77. Observera att det gäller aktivitet, inte medlemskap i kår eller kyrka.
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Figur 37: Aktiv i studentkår: Studerandes aktivitet
uppdelat på lärosäte. Procent.

Figur 38: Aktiv i svenska/danska kyrkan: Stude-
randes aktivitet uppdelat på lärosäte.
Procent.

Även om den stora majoriteten (97 procent) av studenterna uppger att de inte är aktiva i
studentkåren så är de danska lärarstudenterna mer aktiva än de svenska. Den största ande-
len kåraktiva studenter i Sverige har Karlstad (2 procent, dvs. 7 studenter av 326) medan
nästan 5 procent ( 12 studenter av 257) av studenterna i Zahle och 8 procent (11 studenter
av 142) i Nørre Nissum är kåraktiva (figur 37). I Sverige är ytterst få lärarstudenter (1–2
procent) aktiva i svenska kyrkan. Skillnaden mellan de svenska lärosätena är i detta avse-
ende försumbar. Däremot är de danska lärosätena markant åtskillda vad gäller aktivitet i
danska kyrkan. Zahle har den absolut lägsta andelen studenter som uppger sig vara kyrkligt
aktiva (0,4 procent, dvs. en student av 257) medan drygt 9 procent (13 studenter av 142)
av studenterna uppger sig vara det i Nørre Nissum.78

I Sverige spelar studenternas ålder en viss roll för deras föreningsaktivitet De äldsta studen-
terna (äldre än 30 år) är föreningsanslutna i något större utsträckning än sina yngre studie-
kamrater.79 Manliga studerande är såväl i Sverige som i Danmark föreningsmedlemmar i
större utsträckning (80 procent föreningsmedlemmar) än sina kvinnliga kamrater (70 pro-
cent).80

REKRYTERINGEN TILL DE OLIKA STUDIEORTERNA

Att studenterna i de flesta fall har valt lärarutbildningen därför att man vill bli lärare och
identifierar sig med yrket är naturligtvis ett tämligen trivialt resultat. Men varför har de valt
det lärosäte där de påbörjat sina studier?
                                                                

78. Skillnaderna mellan lärosätena är signifikanta (Chi-Square ~0,001) för dessa variabler. I enkätfråga 30:5
ombads de studerande att ta ställning till påståendet » Kristendomskunskap har för litet utrymme i dagens
förskola/skola«. De danska studenterna är något mer benägna än de svenska att instämma i påståendet
(Chi-Square=0,004); ingen skillnad mellan Zahle och Nørre Nissum.

79. Chi-Square=0,005.

80. Chi-Square=0,000.
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För hälften av studenterna har det stor betydelse för valet att lärosätet ligger nära hemor-
ten. Minst betydelse har närheten för studenterna i Nørre Nissum, där närmare 40 procent
av studenterna inte anser att närheten över huvud taget hade någon betydelse för deras val.
Störst betydelse har närheten för Gävles studenter. Så många som drygt 70 procent anser
att närheten till hemorten har mycket stor betydelse för valet av lärosäte. Också för Karl-
stadstudenterna har närheten stor betydelse (56 procent). Bland de svenska studenterna var
närheten av minst betydelse för dem i Uppsala (45 procent).81

I Sverige ökar närhetens betydelse markant med studenternas ålder. Ju äldre studenter
desto större betydelse – 50 procent av studenterna under 26 år anser att närheten till stu-
dieorten hade stor betydelse för valet medan 77,5 procent av dem över 30 år anser det.82

En sådan skillnad finner vi inte bland de danska studenterna. En liknande bild framträder
om vi jämför studerande utan barn och de med barn. Närheten till studieorten betyder
mest för svenska studenter med barn,83 medan »barnfaktorn« inte har någon betydelse för
de danska studenternas val.

Valet baseras inte heller i någon högre grad på en jämförelse mellan de olika lärosätena,
utan valet förefaller vara tämligen självklart för de allra flesta studenter. Ett undantag från
detta finns och det är Zahles studenter där så många som knappt var tredje anser att valet
baserades på en jämförelse mellan olika alternativ. Gävle förefaller vara det lärosäte som är
minst konkurrensutsatt av de svenska lärosätena. Drygt 70 procent väljer Gävle utan att
verka överväga de alternativ som finns i närheten av hemorten (främst Högskolan Dalarna
och Uppsala universitet, båda ca 10 mil från Gävle och med goda pendlingsmöjligheter).84

Att utbildningsorten erbjuder ett rikt studentliv är en viktig faktor för 40 procent av de
som väljer Uppsala, medan studentlivet är av minst betydelse för de som väljer Gävle (3,2
procent). Skillnaden mellan Zahle och Nørre Nissum är i detta avseende inte särskilt stor,
även om ett rikt studentliv har en något större betydelse för de som väljer Zahle.85

Tabell 105: Betydelsen av utbildningens kvalitet för valet av lärosäte; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid liten 117 9,0 9,6 9,6

ganska liten 228 17,5 18,7 28,3
någon 356 27,3 29,2 57,5
ganska stor 360 27,6 29,5 87,0
stor 158 12,1 13,0 100,0
Total 1219 93,6 100,0

Missing System 84 6,4
Total 1303 100,0

                                                                

81. Chi-Square=0,000.

82. Chi-Square=0,000.

83. Chi-Square=0,000.

84. Chi-Square=0,000.

85. Chi-Square=0,000.



� 101

Utbildningens kvalitet86 (se avsnittet Utbildningens kvalitet på sidan 74) hade ganska
stor/stor betydelse för valet av lärosäte uppger 43 procent av samtliga studenter (tabell
105). Minst betydelse har kvaliteten för de studenter som väljer de minst prestigefyllda
utbildningarna i Gävle och Nørre Nissum (figur 39). Allra minst betydelse har kvaliteten
för studenterna i Gävle, där knappt var femte student anser att utbildningens kvalitet var av
ganska stor/stor betydelse för valet. Detta kan jämföras med den andra extremen Zahle där
andelen är 67 procent. Uppsala och Karlstad, de två universitetsförlagda utbildningarna,
placerar sig i ett mellanläge och skiljer sig sinsemellan inte åt. Överlag har utbildningens
kvalitet en större tyngd när de danska lärarstudenterna väljer lärosäte, än den har för de
svenska (figur 40).87

Ju fler barn en student har, desto mindre betydelse får utbildningens kvalitet (rimligen ett
resultat av att studenter med barn är mer bundna till hemorten och har svårare att pendla).
Däremot finner vi, vad gäller betydelsen av utbildningens kvalitet för valet av lärosäte, inga
skillnader mellan studerande med olika social och nationell bakgrund. Inte heller finner vi
några skillnader mellan studenter (i Sverige) med olika lärarinriktning.

Ju starkare läraridentifikation, desto större betydelse har utbildningens kvalitet för studentens
val; liksom kvaliteten har större betydelse ju starkare prestationsorienterad studenten är.88

När respondenterna väljer lärosäte så har betydelsen av att ha kamrater som studerar där
(enkätpåstående 24.8, se bilaga 1) stor tyngd för 14 procent av samtliga studenter (tabell
106). Störst betydelse har kamrater för svenska studenter (17 procent instämmer till fullo i
påståendet) och minst för de danska (8 procent instämmer helt). Minst betydelse för valet
av lärosätet har kamrater för de studerande i Zahle och störst betydelse har de för studen-
terna i Karlstad, men skillnaderna de svenska lärosätena emellan är försumbara. Kamrater-
nas betydelse för valet av lärosäte minskar med stigande ålder. För de yngsta studenterna
(25 år eller yngre) har kamrater stor betydelse för 17 procent, medan andelen endast är 9
procent för de som är 26 år eller äldre.89

                                                                

86. Det bör påpekas att variabeln utbildningens kvalitet fångar nybörjarstudenternas uppfattningar. Den säger
naturligtvis ingenting om utbildningarnas reella kvaliteter.

87. Chi-Square=0,000.

88. Chi-Square test kan inte genomföras p.g.a. att antalet celler med förväntat värde under 5 är fler än 0.

89. Chi-Square=0,000–0,001.
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Figur 39: Betydelsen av utbildningens kvalitet för
valet av lärosäte: Studerande uppdelade
på lärosäte. Procent.

Figur 40: Betydelsen av utbildningens kvalitet för
valet av lärosäte: Studerande uppdelade
på land. Procent.

Figur 41: Betydelsen av utbildningens kvalitet för
valet av lärosäte: Studerande uppdelade
efter läraridentifikation. Procent.

Figur 42: Betydelsen av utbildningens kvalitet för
valet av lärosäte: Studerande uppdelade
efter prestationsorientering. Procent.
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Tabell 106: Betydelsen för valet av lärosäte av att ha kamrater som studerar vid lärosätet;
frekvenser och procent

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 737 56,6 57,8 57,8

Stämmer till viss del 206 15,8 16,2 74,0
Stämmer ganska bra 147 11,3 11,5 85,6
Stämmer precis 184 14,1 14,4 100,0
Total 1274 97,8 100,0

Missing System 29 2,2
Total 1303 100,0

Vi kan också konstatera att de allra flesta av studenterna förefaller ha blivit antagna till det
lärosäte de önskade (tabell 107). Men det är trots allt 8 procent av studenterna som anser
att de inte kom in där de önskade.

Tabell 107: Studerande som inte blev antagna vid det lärosäte de önskade; frekvenser och
procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 1095 84,0 86,2 86,2

Stämmer till viss del 50 3,8 3,9 90,1
Stämmer ganska bra 24 1,8 1,9 92,0
Stämmer precis 102 7,8 8,0 100,0
Total 1271 97,5 100,0

Missing System 32 2,5
Total 1303 100,0

Det är en större andel svenska studenter som anser sig inte ha kommit in på det lärosäte där
de helst skulle vilja studera, jämfört med de danska (9 respektive 5 procent).90 Karlstad har
den högsta andelen studenter som anser att de inte kom in där de ville (11 procent) där-
efter följer i fallande ordning Uppsala (9 procent), Gävle och Zahle (båda 7 procent), och
den största andelen studenter som anser att de kom in där de önskade har Nørre Nissum
(endast 3 procent »missnöjda«, 96 procent tar helt avstånd från påståendet att de inte kom
in där de önskade).91 Ju äldre studenter, desto färre som anser att de de inte kom in där de
önskade.92

REKRYTERINGEN TILL OLIKA INRIKTNINGAR

Andelen svenska studenter som vid ingången till lärarutbildningen uppger att de tänker bli
förskollärare är lågt och andelen som tänker sig att bli fritidspedagoger är näst intill obe-
fintlig (ca 10 personer av 904). De flesta studenter tänker sig att bli lärare i gymna-
siet/högstadiet och en nästan lika stor andel tänker bli lågstadielärare eller mellanstadielä-

                                                                

90. Chi-Square=0,000.

91. Chi-Square=0,001.

92. Chi-Square=0,001.
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rare (Calander, 2003). Mer än var femte respondent är inte nöjd med de fasta svarsalterna-
tiven i enkätfråga 16 (se bilaga 1) utan markerar antingen flera alternativ eller alternativet
»annan lärare« och skriver en kommentar. Vi har alltså i enkäten använt »gamla« beteck-
ningar på olika lärarkategorier och i många fall även beteckningar som formellt inte existe-
rat sedan 1980-talet. I den lärarutbildning som respondenterna har påbörjat existerar for-
mellt endast en yrkesbeteckning, lärare. Däremot leder studentens vägval under utbild-
ningens gång fram till en utgång som efter lärarexamen kvalificerar studenten för arbete
med barn/elever i en viss ålder och en viss institution (även om gränserna idag är mer fly-
tande än i de gamla systemen).

Rekryteringen av studenter med olika institutionsinriktning (se avsnittet
Institutionsinriktning på sidan 52) är alltså snedfördelad (tabell 108).

Tabell 108: Institutionsinriktning; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid förskola/fritidshem 89 9,8 10,2 10,2

grundskola tidiga år 319 35,3 36,5 46,7
grundskola senare år 113 12,5 12,9 59,7
gymnasieskola 301 33,3 34,5 94,2
ingen inst.inr. 51 5,6 5,8 100,0
Total 873 96,6 100,0

Missing System 31 3,4
Total 904 100,0

Endast 10 procent av samtliga nybörjare är inriktade mot »barnomsorgsinstitutionerna«
förskola och fritidshem, medan närmare hälften är inriktade mot att bli lärare i grundsko-
lans senare år och/eller gymnasieskolan. Drygt var tredje är inriktad mot att bli gymnasielä-
rare och ungefär lika stor andel siktar mot att bli lärare i grundskolans tidigare år (inklusive
förskoleklassen). Det finns emellertid skillnader mellan lärosätena (figur 43). Uppsala har
den studerandegrupp som är mest markant inriktade mot grundskolans senare år och gym-
nasieskolan (54 procent, varav 44 procent inriktade mot gymnasieskolan), och har samti-
digt den minsta andel »barnomsorgsinriktade« studenter (6 procent). Karlstad har störst
andel studenter som är inriktade mot »barnomsorgen« (14 procent) och grundskolans tidi-
gare år (41 procent).93

Som väntat finner vi en stark snedfördelning i institutionsinriktning mellan studerande av
olika kön (figur 44). Medan över hälften (55 procent) av kvinnliga studerande är inriktade
mot »barnomsorg« (12 procent) och grundskolans tidigare år (43 procent), är endast 20
procent av männen det (4 procent mot »barnomsorg« och 16 procent mot de tidiga åren i
grundskolan).94 Studerande som inriktar sig »högre upp« i skolsystemet de är något mer
benägna att betrakta lärarutbildningen mer som en akademisk utbildning än en yrkesut-

                                                                

93. Chi-Square=0,000. Det är värt att notera att nästan var tionde lärarstuderande i Gävle är inriktad mot
specialpedagogik och/eller arbete som speciallärare. Det är betydligt fler än andelen i såväl Karlstad som
Uppsala.

94. Chi-Square=0,000.



� 105

bildning (Enkätpåstående 23.3, se bilaga 1).95 Det är också en större andel studerande med
inriktning mot grundskolans senare år och gymnasieskolan som tror att de kommer att göra
karriär inom utbildningssystemet (enkätpåstående 36.2), liksom de också i större utsträck-
ning tror att de kommer att använda sin lärarutbildning i sammanhang utanför utbildnings-
systemet.96

Lärosäte

Uppsala

Karlstad

Gävle

Pr
oc

en
t

100

75

50

25

0

Institutionsinrikt.

ingen inst.inr.

gymnasieskola

grundskola senare år

grundskola tidiga år

förskola/fritidshem

Kön

KvinnaMan

Pr
oc

en
t

100

75

50

25

0

Institutionsinriktn.

ingen inst.inr.

gymnasieskola

grundskola senare år

grundskola tidiga år

förskola/fritidshem

Figur 43: Institutionsinriktning: Andelen studenter
med olika inriktning; uppdelade efter
lärosäte. Sverige, procent.

Figur 44: Institutionsinriktning: Andelen studenter
med olika inriktning; uppdelade efter
kön. Sverige, procent.

Andelen »barnomsorgsinrikt« studenter är mindre bland de äldre studerande (över 30 år) än
bland de yngre, annars förefaller skillnaderna i institutionsinriktning mellan studerande i
olika åldersgrupper vara försumbara.97

I övrigt kan vi konstatera att de studerandes sociala ursprung inte förefaller påverka deras
institutionsinriktning, medan den relativa andelen studerande med höga resultat på hög-
skoleprovet ökar ju »högre« institutionsinriktning de har (se figur 31 på sidan 95).

                                                                

95.Chi-Square=0,002.

96. I båda falle är Chi-Square=0,000.

97. Chi-Square=0,006.
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7. LÄRARSTUDENTERNA: VAD TYCKER DE
OM LÄRARUTBILDNINGEN OCH »SKOLAN«?

Genom ett antal enkätfrågor ville vi fånga de studerandes åsikter om »skolan« med ett fokus
på aspekterna lärarens arbete, elevernas studier, föräldrarnas och ledningens roller. Dessa data
ger oss en möjlighet att skapa en bild av de studerandes dispositioner (Bourdieu, 1986) rela-
tivt lärararbetet; dispositioner de tar med sig in i lärarutbildningen. I detta kapitel konstrue-
rar jag en »rymd av dispositioner«, dels för studerandepopulationen som helhet, dels för
studerandegrupperna vid respektive lärosäte. De påståenden studenterna hade att ta ställ-
ning till i de olika enkätfrågorna är kopplade till de aspekter av utbildningssystemets om-
strukturering som Lindblad med flera har arbetat med i tidigare studier (se t.ex. Lindblad,
Johannesson & Simola, 2002a; 2002b; Lindblad, Lundahl, Lindgren & Zackari, 2002; Lun-
dahl, 2000; Lindblad & Popkewitz, 1999; 2001). De bilder vi konstruerar baserar sig endast
i undantagsfall på utfallet av svar på enstaka påståenden utan oftast på hur studenternas
svar kan förstås i de olika uppfattningsdimensioner  som uppstår när flera påståenden som
korrelerar med varandra slås samman till ett index.98

LÄRARUTBILDNINGEN

Innan vi går in på de studerandes syn på »skolan« och lärarens arbete, skall vi undersöka hur
de uppfattar lärarutbildningen vid en tidpunkt där de inte har någon längre erfarenhet av
den. Det är då två faktorer vi inriktar oss på, nämligen lärarutbildningens status (tabell 109)
relativt andra utbildningar och huruvida de studerande anser lärarutbildningen vara en
akademisk utbildning (tabell 110) eller inte (enkätfråga 23:1 och 23:3; se bilaga 1). Här
finner vi mycket intressanta skillnader, dels mellan lärosätena, dels mellan länderna (figu-
rerna 45 och 46).

Tabell 109: 23.1. Lärarutbildning har låg status; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 207 22,9 23,5 23,5

Stämmer till viss del 479 53,0 54,4 77,9
Stämmer ganska bra 140 15,5 15,9 93,8
Stämmer precis 55 6,1 6,2 100,0
Total 881 97,5 100,0

Missing System 23 2,5
Total 904 100,0

                                                                

98. De index vi använder har konstruerats av Hugo Wikström, projektmedarbetare i Karlstad. Grunden för
indexen och de variabler.som konstruerades på basis av dem, beskrivs i kapitel 5. Bearbetning av rådata:
Indexkonstruktion och nya variabler på sidan 40.



� 107

De flesta studenter tar avstånd från påståendet att lärarutbildningen har en låg status rela-
tivt andra utbildningar (på jämförbar nivå), kvinnliga studenter tar ett något starkare av-
stånd från påståendet än de manliga.99 Studenterna i Zahle är något mer benägna att in-
stämma i påståendet (29 procent) än de vid de övriga lärosätena. Studenterna i Nørre Nis-
sum och Gävle är de som är minst benägna att instämma (19 procent). Vad gäller synen på
lärarutbildningens status finns vissa skillnader, men de är inte stora.

Tabell 110: 23.3. Lärarutb. är en akademisk utbildning; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 353 39,0 40,0 40,0

Stämmer till viss del 347 38,4 39,3 79,3
Stämmer ganska bra 150 16,6 17,0 96,3
Stämmer precis 33 3,7 3,7 100,0
Total 883 97,7 100,0

Missing System 21 2,3
Total 904 100,0

Däremot skiljer sig länderna åt i hur studenterna ser på lärarutbildningens akademiska »sta-
tus« (figur 46). 100 Den lägsta andel studenter som helt eller delvis anser att lärarutbild-
ningen huvudsakligen är en akademisk utbildning finns i Karlstad (18 procent). Därefter
följer Gävle (20 procent) och Uppsala – som, kanske inte helt oväntat, uppvisar den största
andelen bland de svenska studenterna – 24 procent. I Danmark är bilden i stort sett om-
vänd mot den svenska. Nästan hälften (47 procednt) av studenterna i seminariet som är
placerat mitt i den jylländska landsbygden – Nørre Nissum – anser att utbildningen huvud-
sakligen är en akademisk utbildning mer än en yrkesutbildning. Deras kamrater i Zahle
anser detta i något mindre utsträckning, men det är ändå en så stor andel som 42 procent
som anser detta.101 Vi kan dra slutsatsen att det finns en mycket klar skillnad i synen på
lärarutbildningens »akademiska status« mellan svenska och danska lärarstuderande.

I Sverige är det (inte helt oväntat) de studenter som är inriktade mot barn i de yngre åld-
rarna, dvs. barn i förskola/fritidshem och grundskolans tidigare år, som är minst benägna att
uppfatta lärarutbildningen som en akademisk utbildning, medan studerande med »ämnes-
lärarinriktning« är något mer benägna att göra det (figur 48).102

                                                                

99. Chi-Square=0,000.

100. Skillnaderna mellan de svenska lärosätena är inte signifikanta (Chi-Square=0,075), däremot är
skillnaderna mellan Zahle och Nørre Nissum signifikanta (Chi-Square=0,002). Skillnaderna mellan länderna
uppvisar hög statistisk signifikans (Chi-Square=0,001).

101. Skillnaderna mellan de svenska lärosätena är inte signifikanta (Chi-Square=0,131), inte heller är skillna-
derna mellan Zahle och Nørre Nissum signifikanta (Chi-Square=0,374). Skillnaderna mellan länderna uppvisar
hög statistisk signifikans (Chi-Square=0,000).

102. Chi-Square=0,002.
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Figur 46: Lärarutbildning är en akademisk ut-
bildning: Studerandes uppfattningar
uppdelat på lärosäte. Procent.

I Danmark finns ingen skillnad i synen på lärarutbildningens akademiska »status« mellan
könen. I Sverige finns emellertid en markant könsskillnad (figur 47). 31 procent av de
svenska manliga studenterna anser att lärarutbildningen mer är en akademisk utbildning än
en yrkesutbildning, medan endast 18 procent av de kvinnliga studenterna anser det. Om-
vänt tar så många som 44 procent av kvinnorna helt avstånd från påståendet, medan endast
28 procent av männen gör det.103
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Figur 47: Lärarutbildningen är en akademisk ut-
bildning: Studerandes uppfattningar
uppdelat på kön. Sverige, procent.

Figur 48 Lärarutbildning är en akademisk ut-
bildning: Studerandes uppfattningar
uppdelat på institutionsinriktning.
Sverige, procent.

                                                                

103. Chi-Square=0,000.
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Vi finner inget samband mellan studerandes sociala ursprung och synen på utbildningens
»akademiska« status (dvs. att högt ursprung skulle korrelera med en mer »akademisk« syn).

Det är alltså så att i det land där lärarutbildningen sedan 25 år tillbaka organisatoriskt har
tillhört »akademin« (högskola/universitet) så uppfattar lärarstudenterna sin utbildning i
huvudsak som en icke-akademisk utbildning, medan studenterna i det land där lärarutbild-
ningen har placerats utanför »akademin« i mycket hög grad uppfattar sin utbildning som en
akademisk sådan.104 Frågan om lärarutbildningens »akademiska status« är med andra ord en
fråga som inte entydigt avgörs vare sig av statliga intentioner eller utbildningens organisato-
riska placering, utan i hög grad av hur utbildningens subjekt – i detta fall – nybörjarstuden-
ter i lärarutbildningen – socialt konstruerar  sin lärarutbildning.

LÄRARYRKET OCH LÄRARENS ARBETE

I detta avsnitt skall resultatet vad gäller respondenternas dispositioner relativt läraryrket
och lärarens arbete analyseras och beskrivas. Kapitlet är strukturerat med utgångspunkt i de
indexvariabler som konstruerats. Jag har försökt att undvika att upprepa resultat som redo-
visats tidigare, men en viss överlappning i beskrivningarna är ofrånkomlig. Jag ber läsaren
ha överseende med det.

Studerandes lärarprogressivitet

Som tidigare nämnts har de flesta studenter en stark eller ganska stark läraridentifikation (se
sidan 63). Det finns också en dimension som vi benämner lärarprogressivitet där studen-
terna placerar sig på en skala mellan starkt progressiv lärare å den ena sidan och svagt pro-
gressiv lärare å den andra (se avsnittet Lärarprogressivitet på sidan 67). I den starkt progres-
siva polen återfinner vi lärarstuderande med en uttalad barn-/elevcentrering. Läraren skall
fostra, utgå från barnet/eleven i sin undervisning och har ett ansvar före barnet/eleven ur
ett helhetsperspektiv (»det sociala«). Vid den svagt progressiva motpolen samlas de studen-
ter för vilka detta inte anses vara av lika stor vikt och som lägger större tonvikt på betygen i
såväl grundskolan som gymnasieskolan (vilket de starkt progressiva är mindre benägna att
göra).

Fördelningen i hela populationen framgår av tabell 111. Mycket få studerande placerar sig
vid ytterlighetspunkterna. En stor minoritet, nästan hälften, hamnar i kategorin medel
lärarprogressivitet, medan det är en större andel (35 procent) som är ganska svagt/svagt pro-
gressiva än de som är ganska starkt/starkt progressiva (19 procent).

Ju högre grad av lärarprogressivitet, är, desto mer benägna är de studerande att tro att de
kommer att använda sin lärarutbildning utanför utbildningssystemet liksom de också är mer
benägna att tro att de kommer att studera vidare med lärarutbildningen som grund (enkät-

                                                                

104. Chi-Square=0,000. Observera dock att den danska lärarutbildning som ingår i LÄROM-projektet enbart
avser lärare för folkeskolen och inkluderar inte, som i Sverige, utbildningar för förskollärare, fritidspedagoger och
gymnasielärare.
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påståendena 36.4 och 36.5, se bilaga 1).105 Vi finner inga skillnader i lärarprogressivitet mel-
lan könen, inte heller mellan svenska och danska studenter, eller svenska studerande med
olika institutionsinriktning. Däremot är graden av lärarprogressivitet kopplad till flera andra
dimensioner av lärarens arbete i det omstrukturerade utbildningssystemet.

Tabell 111: 122a lärarprogressivitet; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid svag 25 1,9 2,1 2,1

ganska svag 395 30,3 32,8 34,9
medel 556 42,7 46,1 81,0
ganska stark 207 15,9 17,2 98,2
stark 22 1,7 1,8 100,0
Total 1205 92,5 100,0

Missing System 98 7,5
Total 1303 100,0

Läraridentifikationens  styrka har ett samband med graden av lärarprogressivitet (figur 49).
Av de starkt progressiva studenterna (22 personer) har tre av fyra också en stark
läraridentifikation och ingen ett svagt. Inte heller bland de med en ganska stark lärar-
progressivitet (207 personer) finns någon med ett svag läraridentifikation. Läraridentifikatio-
nen »svalnar« i takt med att styrkan i lärarprogressiviteten minskar.
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Figur 49: Lärarprogressivitet: Studenternas
inställning uppdelade efter
läraridentifikation. Procent.

Figur 50: Lärarprogressivitet: Studerandes
inställning uppdelade efter
prestationsorientering. Procent.

Variabeln prestationsorientering (se avsnittet Prestationsorientering på sidan 58) mäter hur
studenterna bedömer betygens betydelse i skolan och för lärarens arbete med de så kallad
                                                                

105. Chi-Square=0,000 för bägge påståendena.
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baskunskaperna. Indexet inkluderar också en framtidsorienterad disposition (lägre stadier
skall förbereda för de högre). Man kan också förstå indexet som ett mått på en
prestationsorienterad lärardisposition. Detta index är med andra ord delvis ett mått på
samma inriktning som variabeln lärarprogressivitet, fast från andra hållet så att säga. Vi
finner också ett svagt negativt samband mellan variablerna, så att ju mer
prestationsorienterade studenterna är, desto mindre progressiva är de (figur 50).106

Barnens/elevernas föräldrar skall i den omstrukturerade skolan ha möjlighet att utöva ett
inflytande över verksamheterna som går utöver deras rätt att välja verksamhet för sina barn.
Resultatet visar att de mer progressiva studenterna tenderar att vara mer positiva till detta
brukarinflytande (se avsnittet Brukarinflytande på sidan 62) (figur 51).107 Av de starkt pro-
gressiva studenterna är det närmare hälften som är ganska positiva/positiva till brukarinfly-
tande och endast ca 30 procent som är ganska negativa/negativa till detta. Bland de
svagt/ganska svagt progressiva studenterna är det endast 6 procent som är ganska posi-
tiva/positiva till brukarinflytande. Man skall då hålla i minnet att att den stora majoriteten
studenter (81 procent, se tabell 111) har en medel stark lärarprogressivitet eller svagare,
varför vi kan dra slutsatsen att andelen studerande i början av sin lärarutbildning (i såväl
Sverige som Danmark) övervägande har en ganska »ljum« inställning till föräldrars ökade
inflytande i verksamheterna (se avsnittet nedan). Vi finner en tendens att studenterna blir
något mer negativt inställda till den nya eleven ju äldre de är (se figur 65 på sidan 120).
Möjligen är detta en effekt av att de yngre studenterna varit elever i en skola under om-
strukturering där klassrumsarbetet förändrats jämfört med skolan under 1970-talet och
början av 1980-talet (Lindblad & Sahlström, 1999). Vi finner även att ju positivare de stu-
derande är till den nya eleven, desto positivare är de till brukarinflytande (se figur 66 på
sidan 120). Av dem med start positiv inställning till den nya eleven (26 personer) är var
fjärde (sju personer) också ganska positiv/positiv till brukarinflytande. Av dem med negativ
inställning (32 personer) är däremot ingen ganska positiv/positiv .

I den debatt om utbildningssystemets omstrukturering som fördes under 1990-talet, fram-
fördes farhågor om att avreglering, valfrihet och privatisering skulle leda till en ökad segre-
gering mellan barn/elever med olika socioekonomiska, kulturella och etniska bakgrunder.
Oavsett huruvida omstruktureringen har lett till en ökad segregering eller ej, så är de mer
progressiva studenterna också de som är mest benägna att tro att omstruktureringen medför
en ökad segregering (se avsnittet Segregering i »skolan« som en konsekvens av valfrihet och
privatisering på sidan 71) (figur 52).108 Av de starkt progressiva studenterna (20 personer)
anser 13 (65 procent) att omstruktureringen leder till stor/ganska stor segregering, medan
ingen tror att den inte medför någon segregering alls. Bland de svagt/ganska svagt progres-
siva studenterna så tror en stor minoritet (40 procent) att omstruktureringen endast har
mindre segregerande effekter, medan endast 17 procent anser att omstruktureringen med-
för en ganska stor/stor segregering.

                                                                

106. Pearson Correlation=-0,150, signifikant på 0,01-nivån.

107. Chi-Square=0,001.

108. Chi-Square=0,000.
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Figur 51: Lärarprogressivitet: Studenternas åsikter
om brukarinflytande. Procent.

Figur 52: Lärarprogressivitet: Studenternas åsikter
om segregeringskonsekvens. Procent.

Studerandes prestationsorientering

Fördelningen av studerandes prestationsorientering (se avsnittet Prestationsorientering på
sidan 58) framgår av tabell 112.

Tabell 112: 129a Prestationsorientering; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid svag 253 19,4 21,6 21,6

ganska svag 515 39,5 44,0 65,6
medel 299 22,9 25,6 91,2
ganska stark 88 6,8 7,5 98,7
stark 15 1,2 1,3 100,0
Total 1170 89,8 100,0

Missing System 133 10,2
Total 1303 100,0

Få studenter (9 procent) är ganska starkt/starkt prestationsorienterade. Majoriteten är istället
ganska svagt/svagt prestationsorienterade (66 procent), medan en fjärdedel befinner sig i
mitten av skalan (tabell 112). Vi kan alltså dra slutsatsen att en minoritet nybörjare på
lärarutbildningen uppfattar lärararbetet som starkt inriktat på bedömning av elevprestatio-
ner och ämnes-/baskunskaper.
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Figur 53: Prestationsorientering: Studenternas
inställning fördelade efter lärosäte.
Procent.

Figur 54: Prestationsorientering: Studenternas
inställning fördelade efter kön. Procent.

Figur 55: Prestationsorientering: Studenternas
inställning fördelade efter invandrare.
Procent.

Figur 56: Prestationsorientering: Studenternas
inställning fördelade efter ursprung.
Procent.

Det finns skillnader mellan lärosätena (figur 53).109 Nørre Nissum har den mest
prestationsorienterade studerandegruppen. Där är så många som var femte student ganska
starkt/starkt prestationsorienterad medan en minoritet – drygt var tionde – är svagt
prestationsorienterade. Zahle och Uppsala har å andra sidan ett par av de minst

                                                                

109. Chi-Square=0,000.
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prestationsorienterade grupperna. Färre än var tionde student är där ganska starkt/starkt
prestationsorienterade, medan så många som närmare 30 procent är svagt
prestationsorienterade. I Gävle finner vi de mest prestationsorienterade av de svenska
studenterna. Karlstad har den minsta andelen studerande med en ganska stark/stark
prestationsorientering (4 procent), dock har man färre studerande med en svag
prestationsorientering (19 procent) än vad såväl Zahle som Uppsala har. De danska studen-
terna har en svag tendens att vara något mer prestationsorienterade än de svenska.

Kvinnliga studenter är något mindre prestationsorienterade än de manliga (figur 54).110

Medan ungefär 45 procent av männen har en medel prestationsorientering eller starkare, så är
det endast drygt 30 procent av kvinnorna som har det. Knappt 25 procent av kvinnorna är
svagt prestationsorienterade, medan endast 13 procent av männen är det. Likaså är studenter
med »invandrarbakgrund« (se avsnittet Ursprung på sidan 43) mer prestationsorienterade än
de svensk/danska studenterna (figur 55).111 Om vi ser till studenternas ursprung så är
skillnaderna mellan infödda studenter och dem med nordiskt eller västeuropeiskt ursprung
försumbara. Däremot är de med östeuropeiskt ursprung markant mer prestationsorienterade
än studenter med annat ursprung. Studenter med utomeuropeiskt ursprung är tämligen
»ljumt« prestationsorienterade (figur 56).112
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Figur 57: Prestationsorientering: Studerandes åsik-
ter om lärarens professionella autonomi.
Procent.

Figur 58: Prestationsorientering: Studerandes åsik-
ter om marknadisering. Procent.

Ju mer prestationsorienterad disposition studenterna har, desto högre tenderar de att också
att värdera lärararbetets professionella autonomi (se avsnittet Professionell autonomi på

                                                                

110. Chi-Square=0,000.

111. Chi-Square=0,001.

112. Chi-Square=0,001.
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sidan 54) (figur 57).113 Av dem med stark prestationsorientering har drygt 20 procent en
ganska starkt/starkt autonom inställning, medan ingen student med stark
prestationsorienterad inställning samtidigt har en svag inställning till professionell autonomi.
Däremot utgör andelen med svag inställning till professionell autonomi 14 procent av dem
med svag prestationsorientering. I den svagt prestationsorienterade gruppen är också andelen
ganska svagt/svagt professionellt autonoma studenter närmare 60 procent.

Ett liknande samband finner vi mellan studenternas prestationsorientering och deras åsikter
om marknadisering (se ansnittet Marknadisering på sidan 76) (figur 58).114 Ju starkare
prestationsorientering, desto mer positiva är studenterna till marknadisering. Så är t.ex.
närmare hälften av dem med ganska stark/stark prestationsorientering också ganska
positiva/positiva till marknadisering, medan endast ca 17 procent är det av dem med ganska
svag/svag prestationsorientering.

Studerande och lärararbetets autonomi

Skolans omstrukturering skall (enligt retoriken) bidra till att göra läraryrkena mer profes-
sionaliserade. En aspekt av ett yrkes professionaliseringsgrad är hur autonoma yrkesut-
övarna är i sitt arbete. Variabeln professionell autonomi (se avsnittet Professionell autonomi
på sidan 54) är ett mått i vilken grad respondenterna anser att läraren skall vara fri dels från
inblandning av verksamhetsledningen (rektor och »politiker«), dels att vara dem som bäst
bedömer dels hur arbetet skall bedrivas (i arbetslaget), dels om verksamheten är »bra eller
dålig«. Hur de studerandes åsikter om lärarnas professionella autonomi fördelar sig över hela
populationen framgår av tabell 113. Resultatet visar att antalet studerande är få i de bägge
ytterlighetspunkterna. Andelen ganska svagt/svagt autonoma studerande är större än de
som är ganska starkt/starkt autonoma (38 respektive 21 procent).

Tabell 113: 108b Professionell autonomi; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
svag 77 5,9 6,3 6,3
ganska svag 394 30,2 32,3 38,7
medel 490 37,6 40,2 78,9
ganska stark 218 16,7 17,9 96,8
stark 39 3,0 3,2 100,0
Total 1218 93,5 100,0

Missing System 85 6,5
Total 1303 100,0

Det är naturligtvis svårt för studenterna att i början av lärarutbildningen ta ställning till
olika påståenden som rör det professionella livet i en mer eller mindre avlägsen framtid.
Många studenter (40 procent) placerar sig också i mitten på »autonomiskalan«.

                                                                

113. Chi-Square=0,000.

114. Chi-Square=0,000.
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De danska studenterna ger uttryck för en något svagare professionell autonomi än de svenska
(figur 60).115 Mellan studentgrupperna inom respektive land finner vi inga markanta skill-
nader, dvs. i synen på lärararbetets autonomi fördelar sig studenterna tämligen likartat
(figur 59). Studentgruppen med störst andel respondenter med en låg betoning av yrkets
professionella autonomi (14 procent ganska stark/stark, 51 procent ganska svag/svag) finns
vid Zahle seminarium, och gruppen med starkast betoning av lärarautonomi finner vi i
Gävle (knappt 28 procent ganska stark/stark, 33 procent ganska svag/svag).
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Figur 59: Professionell autonomi: Studenternas
inställning fördelade efter lärosäte.
Procent.

Figur 60: Professionell autonomi: Studenternas
inställning fördelade efter land.
Procent.

Det finns ett samband mellan styrkan i de studerandes inställning relativt lärarens autonomi
och deras inställning till den nya eleven (se avsnitten »Ny elev« på sidan 66 och Inställning
till den nya eleven nedan). Resultatet visar att ju mer studenterna värnar om professionell
autonomi i arbetet, desto mer förefaller de vara disponerade att ha en positiv inställning till
den nya eleven, dvs. en självständig, i egen takt arbetande elev (figur 61).116 Bland dem med
stark professionell autonomi är 42 procent (16 personer) ganska positiva/positiva till den nya
eleven, medan 18 procent är ganska negativa/negativa (sju personer). Andelarna bland dem
med svag professionell autonomi är 10 procent (sju personer) respektive 42 procent (31
personer).

Jämför vi resultatet av variabeln professionell autonomi med enkätpåstående 21.14 »Lärar-
yrket innebär att jag får arbeta självständigt« (se bilaga 1) finner vi att studenterna delas
upp i två näst intill exakt lika stora grupper som ligger mycket nära varandra i uppfattning.
Ca 40 procent tycker att påståendet »stämmer till viss del« och lika många tycker att det

                                                                

115. Chi-Square=0,000.

116. Chi-Square=0,000.
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»stämmer ganska bra«. Få studenter placerar sig på de två extrempolerna »stämmer inte
alls« och »stämmer precis« (dvs. ca 10 procent vid varje pol). Resultatet på detta enstaka
påstående stärker bilden av att professionell autonomi-dispositionen överlag är tämligen svag
hos nybörjarstudenterna. Vi finner inga skillnader mellan kvinnor och män eller mellan
yngre och äldre studenter.

Ett liknande samband finner vi mellan autonomidisposition och inställningen till marknadi-
sering (se avsnitten Professionell autonomi och den nya ledningen på sidan 54 och
Inställning till marknadisering nedan). Ju starkare professionell autonomi, desto positivare
inställning till marknadisering (figur 62).117 Bland dem med stark professionell autonomi (39
personer) är hälften (19 personer) ganska positiva/positiva till marknadisering, medan
endast var fjärde (nio personer) är ganska negativ/negativ . Bland de med svag professionell
autonomi (68 personer) är var femte (14 personer) ganska positiva/positiva och 44 procent
(30 personer) är ganska negativ/negativ.
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Figur 61: Professionell autonomi: Studenternas
åsikter om den nya eleven. Procent.

Figur 62: Professionell autonomi: Studenternas
åsikter om marknadisering. Procent.

En annan sida av autonomin är »den nya ledningen« (se variabeln 109a New managerialism
på sidan 57). Hur de studerandes åsikter om new managerialism fördelar sig över hela
populationen framgår av tabell 114.

Mest positivt inställda är studenterna i Gävle, Zahle och Uppsala. Studenterna i Karlstad är
mer »antingen eller«-inställda medan de i Nørre Nissum är mer »neutralt« inställda, få är
entydigt positiva och eller negativa. Ju äldre studenterna är, desto mer positivt inställda är
de till »den nya ledningen«. Studerande med barn är också mer positivt inställda än studen-
ter utan barn.118 I övrigt finner vi inga signifikanta skillnader.

                                                                

117. Chi-Square=0,000.

118. Chi-Square=0,000.
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Tabell 114 109a New managerialism; frekvenser och procent

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid negativ 49 3,8 3,9 3,9

ganska negativ 410 31,5 32,6 36,5
medel 322 24,7 25,6 62,1
ganska positiv 355 27,2 28,2 90,4
positiv 121 9,3 9,6 100,0
Total 1257 96,5 100,0

Missing System 46 3,5
Total 1303 100,0

En annan aspekt av verksamhetsledningen är huruvida ledningen, rektor och biträdande
rektor, i förekommande fall föreståndare (för förskola), är en pedagogiskt utbildade
och/eller lärarutbildade. I enkätfråga 33 (se bilaga 1) fick respondenterna ta ställning till
påstående att »det är viktigt att de som leder arbetet har en lärarutbildning i botten«. Majo-
riteten (68 procent) instämmer helt eller delvis i påståendet medan minoriteten tar avstånd
från påståendet. 31 procent av studenterna instämmer helt i påståendet medan endast 7
procent inte alls tycker att det stämmer. I frågan om ledningens legitimitet har de flesta har
en konservativ inställning som står i motsatsställning till omstruktureringens »nya ledning«.
I denna »ledningsfilosofi« är det av underordnad betydelse om ledarna har en lärarutbild-
ning eller ej. Invandrare är något mer benägna än infödda att anse att det är viktigt att verk-
samhetsledarna är lärarutbildade.

ELEVERNA, FÖRÄLDRARNA OCH »MARKNADEN«

Synen på den nya läraren hänger samman med de syner på barnen/eleven och föräldrarna,
som också är mer eller mindre explicitgjorda delar av utbildningssystemets omstrukture-
ring.

Inställning till den nya eleven

Låt oss först se hur lärarstudenternas inställningar fördelar sig i förhållande till den nya
eleven (se avsnittet »Ny elev« på sidan 66). Den nya eleven arbetar i egen takt, tar ansvar för
sina studier och sitt lärande, och arbetar självständigt (Lindblad, Johannesson & Simola,
2002b; Lindblad, Lundahl, Lindgren & Zackari, 2002; Lindblad & Popkewitz, 2000; 2001;
Lundahl, 2000; Rinne et al., 2000). Fördelningen över hela populationen framgår av tabell
115.

Tabell 115: 123a Ny elev; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid negativ 32 2,5 2,6 2,6

ganska negativ 318 24,4 25,5 28,1
medel 727 55,8 58,3 86,4
ganska positiv 144 11,1 11,5 97,9
positiv 26 2,0 2,1 100,0
Total 1247 95,7 100,0

Missing System 56 4,3
Total 1303 100,0
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Majoriteten av studenterna (nästan 60 procent) är placerade i kategorin neutral. Index-
variabelns interna konsistens är låg, vilket innebär att respondenterna har kunnat instämma
helt i enkätpåstående 32.1 »barnen/eleverna bör i stor utsträckning arbeta självständigt« och
samtidigt ta avstånd från påstående 32.6 »barnen/eleverna bör i stor utsträckning arbeta i
egen takt« (se bilaga 1). I början av sin lärarutbildning har studenterna med andra ord en
motsägelsefull elevsyn. De flesta har ännu ingen klar bild av hur de tänker sig elevens
arbete i skolan och de förändringar i elevsynen som impliceras av omstruktureringen.

Den skillnad vi finner i studerandes inställning till den nya eleven vid de olika lärosätena
(figur 63)119 är en skillnad mellan dispositionerna hos de svenska respektive danska studen-
terna (figur 64).120 I Sverige finner vi de mest »omstruktureringsideologiskt korrekt« dispo-
nerade studenterna; där är andelen ganska positiva/positiva studenter 17 procent, medan
andelen i Danmark endast är 7 procent. I Danmark är också andelen som är ganska nega-
tiva/negativa till den nya eleven betydligt större än bland de svenska (39 respektive 23 pro-
cent). Om alltså de allra flesta nybörjare har en oklar bild av den nya eleven i den omstruk-
turerade skolan, så finner vi, jämfört med Sverige, i Danmark något fler studenter som
förefaller ha en mer »icke-korrekt«, eller mer konservativ, disposition relativt den nya
eleven.
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Figur 63: Den nya eleven: Studenternas inställ-
ning uppdelade efter lärosäte. Procent.

Figur 64: Den nya eleven: Studerandes inställ-
ning uppdelade efter land. Procent.

Vi finner en tendens att studenterna blir något mer negativt inställda till den nya eleven ju
äldre de är (figur 65).121 Möjligen är detta en effekt av att de yngre studenterna varit elever
i en skola under omstrukturering där klassrumsarbetet förändrats jämfört med 1970-talets

                                                                

119. Chi-Square=0,000.

120. Chi-Square=0,000.

121. Chi-Square=0,001.
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skola (Lindblad & Sahlström, 1999). Vi finner även att ju positivare de studerande är till
den nya eleven, desto positivare är de till brukarinflytande (figur 66).122 Av dem med en
starkt positiv inställning till den nya eleven (26 personer) är var fjärde (sju personer) också
ganska positiv/positiv till brukarinflytande. Av dem med negativ inställning (32 personer) är
däremot ingen ganska positiv/positiv.
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Figur 65: Den nya eleven: Studenternas inställ-
ning fördelat efter ålder. Procent.

Figur 66: Den nya eleven: Studenternas åsikter
om brukarinflytande. Procent.

Inställning till den nya föräldern

Den nya elev som »tar för sig« i skolan motsvaras av den nya förälder som aktivt väljer för-
skola/skola åt sitt barn på marknaden och som engagerar sig i förskolans/skolans verksam-
het. Variabeln brukarinflytande (se avsnittet Brukarinflytande på sidan 62) är ett mått på
dels i vilken utsträckning nybörjarna på lärarutbildningen har uppmärksammat »den nya
föräldern« som en del av »den nya skolan«, dels vilken inställning de har till denna förälder.
Av tabell 116 framgår hur svaren fördelar sig över hela populationen.

Tabell 116: 131a Brukarinflytande; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid negativ 165 12,7 13,3 13,3

ganska negativ 501 38,4 40,3 53,5
neutral 405 31,1 32,6 86,1
ganska positiv 142 10,9 11,4 97,5
positiv 31 2,4 2,5 100,0
Total 1244 95,5 100,0

Missing System 59 4,5
Total 1303 100,0

                                                                

122. Chi-Square=0,000.
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Till skillnad från studentgruppens »dimmiga« föreställningar om den nya eleven, visar resul-
tatet vad gäller deras inställning relativt brukarinflytande en mycket klarare bild. Över
hälften av lärarstudenterna har en ganska negativ/negativ inställning till brukarinflytande
medan endast 14 procent har en ganska positiv/positiv  inställning. Var tredje har en neutral
inställning. Så många som 13 procent har en negativ inställning till brukarinflytande, medan
endast knappa 3 procent (31 personer) har en positiv. Vi kan alltså konstatera att nybör-
jarna, till skillnad från den nya eleven, såväl har uppmärksammat »den nya föräldern« och
att deras inställning till denna förälder är mer »ljum« eller negativ än »varm« och positiv.

Kön

KvinnaMan

Pr
oc

en
t

100

75

50

25

0

Brukarinflytande

positiv

ganska positiv

neutral

ganska negativ

negativ

Brukarinflytande

positiv

ganska positiv

neutral

ganska negativ

negativ

Pr
oc

en
t

100

75

50

25

0

Marknadisering

positiv

ganska positiv

neutral

ganska negativ

negativ

Figur 67: Brukarinflytande: Studerandes inställ-
ning uppdelade efter kön. Sverige,
procent.

Figur 68: Brukarinflytande: Studenternas in-
ställning till marknadisering. Procent.

Vi finner i denna fråga inga skillnader mellan svenska och danska studenter, inte heller
mellan studenterna vid olika lärosäten. Däremot är svenska kvinnliga studenter mer positivt
inställda till brukarinflytande än svenska manliga (figur 67),123 medan någon skillnad mellan
könen inte alls finns bland de danska studenterna. Så är t.ex. var femte manlig svensk stu-
dent negativt inställd till brukarinflytande, medan endast var tionde kvinnlig student är det.
En förklaring till detta skulle kunna vara att i Sverige inkluderas »barnomsorgens« pedago-
ger i lärarutbildningen, medan de befinner sig utanför de danska lärarseminarierna. Efter-
som förskola/fritidshem är extremt kvinnodominerade institutioner och kulturen i dessa är
mer »föräldrainriktad« än i skolan, skulle skillnaden mellan länderna delvis kunna bero på
detta. Förklaringen håller emellertid inte, då vi inte finner någon skillnad i inställning bland
svenska studenter med olika institutionsinriktning.

                                                                

123. Chi-Square=0,000.
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Som tidigare redovisats finns ett positivt samband mellan studerandes inställning till bru-
karinflytande och deras lärarprogressivitet (se avsnittet Studerandes lärarprogressivitet på
sidan 109) liksom till deras inställning till den nya eleven (se avsnittet Inställning till den nya
eleven på sidan 118). Vi finner också ett sådant samband relativt deras inställning till
marknadisering (figur 68).124

Inställning till marknadisering

Elever och föräldrar är aktörer på en »ny utbildningsmarknad« där man är tvungen att
välja125 »rätt« förskola/skola med den »rätta« pedagogiken, och där man väljer mellan offent-
liga och »privata« alternativ. Variabeln marknadisering (se Marknadisering på sidan 76) är
ett mått på i vilken grad respondenterna är positivt eller negativt inställda till »valfriheten«
som sådan och dess konsekvenser för lärararbetet. Av tabell 117 framgår hur svaren för-
delar sig över hela populationen.

Tabell 117: 141a Marknadisering; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid negativ 59 4,5 5,0 5,0

ganska negativ 319 24,5 27,3 32,3
neutral 517 39,7 44,2 76,5
ganska positiv 210 16,1 17,9 94,4
positiv 65 5,0 5,6 100,0
Total 1170 89,8 100,0

Missing System 133 10,2
Total 1303 100,0

En större andel av studenterna är alltså i början av sin lärarutbildning skeptiska till valfrihe-
te och privatisering. Några könsskillnader finner vi inte. Däremot skiljer sig svenska och
danska studenter åt (figur 70),126 medan studenterna inte skiljer sig åt mellan lärosätena i
respektive land (figur 69). Av de svenska studenterna är 37 procent ganska
negativ/negativa till marknadisering och 21 procent ganska positiva/positiva, medan ande-
len ganska positiva/positiva studenter i Danmark är 30 procent och andelen ganska nega-
tiva/negativa är 21 procent.

»Den nya marknaden« har ökat möjligheterna för elever och föräldrar att på olika sätt agera
relativt verksamheterna, däremot är det rimligt att anta att aktörerna dels har skilda förut-
sättningar att agera, dels att de av olika skäl gör skilda val. Hur bedömer studenterna mark-
nadiseringens konsekvenser i termer av ökade klyftor mellan barn/elever med olika bak-
grund? Variabeln segregeringskonsekvens  (se avsnittet Segregering i »skolan« som en
konsekvens av valfrihet och privatisering på sidan 71) ger med en tämligen god precision
ett mått på studerandes bedömning av dessa konsekvenser . Av tabell 118 framgår hur

                                                                

124. Chi-Square=0,000.

125. Att inte välja är i den omstrukturerade marknaden också en valmöjlighet.

126. Chi-Square=0,000.
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svaren fördelar sig över hela populationen. Tabell 119 visar hur studenterna bedömer
segregeringen i dagens »skola«.

Tabell 118: 134a. Segregeringskonsekvens; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ingen 114 8,7 9,3 9,3

liten 314 24,1 25,5 34,8
någon 126 9,7 10,2 45,0
ganska stor 323 24,8 26,2 71,2
stor 354 27,2 28,8 100,0
Total 1231 94,5 100,0

Missing System 72 5,5
Total 1303 100,0
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Figur 69: Marknadisering: Studenternas inställ-
ning uppdelade efter lärosäte. Procent.

Figur 70: Marknadisering: Studenternas inställ-
ning uppdelade efter land. Procent.

Majoriteten, drygt 70 procent av studenterna, anser att »skolan« idag är lite eller ganska lite
segregerad och endast en liten andel (drygt 6 procent) anser att »skolan idag är alltför
segregerad vad gäller barn/elever med skilda bakgrunder.

Tabell 119: 30.15. Skolan alltför segregerad; frekvenser och procent.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Stämmer inte alls 235 18,0 18,7 18,7

Stämmer till viss del 657 50,4 52,4 71,1
Stämmer ganska bra 283 21,7 22,6 93,7
Stämmer precis 79 6,1 6,3 100,0
Total 1254 96,2 100,0

Missing System 49 3,8
Total 1303 100,0
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Av samtliga studenter är det en något större andel (34 procent) som anser att marknadise-
ring medför en ganska stor/stor segregering, medan en mindre andel (30 procent) bedömer
segregeringskonsekvensen vara liten/ingen. Studenterna är tämligen väl uppdelade i två
»jämnstarka« läger.

Begreppen marknadisering har emellertid mycket olika innebörder i de olika nationella kon-
texterna (se Steensen i Gill & Jonsson, 2003). I Danmark har de en mer positiv klang
medan de har (eller har haft) en mer negativ resonansbotten i det svenska centraliserade
skolsystemet. Vi finner också att de svenska studenterna är betydligt mer negativt inställda
än de danska (figurerna 71 och 72).127 Mellan lärosätena i respektive land finner vi endast
försumbara skillnader.128
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Figur 71: Segregeringskonsekvens: Studenternas
bedömningar uppdelade efter lärosäte.
Procent.

Figur 72: Segregeringskonsekvens: Studenternas
bedömningar uppdelade efter land.
Procent.

Svenska studenter anser i högre grad än danska att marknadisering leder till ökad segrege-
ring; var tredje svensk student anser att marknadisering får en stor segregeringskonsekvens,
medan endast 17 procent av de danska studenterna anser det. Frågan om marknadiseringens
segregerande konsekvenser  delar de svenska studenterna i två »läger« där »ökad segregerings-
lägret« (61 procent) är dominerande (»icke-segregeringslägrets« andel är 29 procent). Mitt
emellan finns en liten grupp, ungefär var tionde student, som bedömer att en viss segrege-
ring kommer att äga rum. De danska studenternas uppfattningar fördelar sig på i stort sett
samma sätt som de svenska men med omvända förtecken. Mellan lärosätena i ett och
samma land är skillnaderna försumbara.

                                                                

127. Segregering * Land Chi-Square=0,000.

128. SE: Segregering * Lärosäte Chi-Square=0,111 (N=830). DK: Segregering * Lärosäte Chi-Square=0,051
(N=368).
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Figur 73: Segregeringskonsekvens: Studenternas
bedömningar uppdelade efter ålder.
Procent.

Figur 74: Segregeringskonsekvens: Studenternas
bedömningar uppdelade efter om de har
barn eller ej. Procent.

Figur 75: Segregeringskonsekvens: Studenternas
inställning till marknadisering. Procent.

Vi finner en svag tendens till att äldre studenter är något mindre benägna att tro att mark-
nadisering har några segregerande konsekvenser, än de yngre (figur 73).129 Studenter med
barn visar också tendens till att göra en sådan bedömning (de är ju generellt äldre än kamra-
terna utan barn) (figur 74).130 Av svenska studerande utan barn bedömer t.ex. 60 procent

                                                                

129. Chi-Square=0,045.

130. Chi-Square=0,000.
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att marknadisering leder till ganska stor/stor segregering, och 35 procent bedömer att det
leder till stor segregering. Motsvarande siffror för dem med barn är 54 respektive 26 pro-
cent. En möjlig förklaring skulle kunna vara att de som har barn gör sina bedömningar mer
utifrån egna erfarenheter av mötet med »den nya marknaden« som föräldrar (eller i en för-
äldraliknande funktion) medan de utan barn i större utsträckning gör bedömningen utifrån
ett elevperspektiv.

Vi finner också en tendens att de studerande som är mest positiva till marknadisering också
är de som mest polariserade i frågan om dess konsekvenser – antingen är man benägen att
tro att det leder till ökad segregering eller inte någon segregering alls. Gruppen studenter
som bedömer att segregeringskonsekvensen blir stor är mer negativ i sin inställning till
marknadisering, än övriga grupper (figur 75).131

Studenterna och »den nya marknaden«

Omstruktureringen har inte endast medfört en större valfrihet (eller valtvång, om man så
vill) för föräldrar och elever, privatiseringen av utbildningssystemet erbjuder också läraren
fler valmöjligheter vad gäller driftsformer (offentlig eller »privat«) och olika så kallad
alternativa pedagogiker. Dessutom kan lärare »hyras ut« tillfälligt till en förskola/skola av
ett bemanningsföretag, då de kommunala »vikariepoolerna« och liknande system för att
hantera de så kallad springvikariaten ofta har upphört att existera. Studenternas inställning
till denna »nya marknad« fångar vi med fyra enkätpåståenden (34.9–12, se bilaga 1).132 Vi
finner skillnader mellan svenska och danska studenter.

De danska studenterna är mindre benägna att kunna tänka sig att arbeta i ett
bemanningsföretag (34.9).133 Visserligen tar var tredje student helt avstånd från tanken att
arbeta i ett bemanningsföretag, men bland de svenska är andelen starkt negativa till tanken
endast ca 55 procent, medan så många som närmare 80 procent av de danska är det.
Knappt 20 procent av de svenska tycker att påståendet stämmer ganska bra/bra, men
endast 6 procent av de danska tycker så.

Totalt är det 15 procent av studenterna som anser att de endast kan arbeta i offentlig verk-
samhet (34.10) och därvidlag är studenterna lika varandra i båda länderna. Däremot tycker
var tredje dansk student att påståendet stämmer ganska bra, medan bara var femte svensk
student tycker så. De svenska studenterna tar också ett tydligare avstånd från påståendet
(43 instämmer inte alls, 27 procent av de danska).134 Gävlestudenterna tenderar att vara
något mer »offentligt inriktade« än studenterna i Karlstad och Uppsala (21 procent i Gävle
instämmer helt i påståendet, 17 respektive 18 procent i Karlstad och Uppsala).135

                                                                

131. Chi-Square=0,000.

132. Hur svaren på dessa påståenden fördelar sig över hela populationen framgår av bilaga 2.

133. Chi-Square=0,000.

134. Chi-Square=0,000.

135. Chi-Square=0,008.
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Vad gäller frågan om man kan arbeta i en »privat« skola bara den inte står på religiös grund
(34.11) så är de svenska studenterna något mer positiva till detta än de danska.136 I bägge
länderna tar var femte student helt avstånd från påståendet, men i Sverige instämmer 27
procent helt medan andelen endast är 18 procent i Danmark. Svenska och danska studenter
skiljer sig inte åt i huruvida de kan tänka sig att arbeta i en »religiös« skola eller inte. 67
procent tar helt avstånd från denna tanke, medan 7 procent är övertygade om att de kan
tänka sig det.

I en fråga skiljer sig Zahles studenter från dem i Nørre Nissum. och det gäller deras syn på
om de kan arbeta i en »privat« skola bara den inte är »religiös«.137 Zahlestudenterna är över-
vägande positiva till detta; 60 procent tycker att påstående 34.11 stämmer ganska bra eller
precis, medan andelen i Nørre Nissum är 38 procent. I Zahle tycker 23 procent av studen-
terna att påståendet stämmer precis, i Nørre Nissum är andelen knappt 10 procent.

I det nyligen »avreglerade« Sverige förefaller alltså lärarstudenterna överlag ha en övervä-
gande positiv inställning till »den nya marknadens« (med undantag för bemanningsföreta-
gen och »religiösa« skolor) möjligheter. De är också mer positiva än de danska som allt
sedan modern tid levt med ett starkt decentraliserat och »fritt« skolsystem (jfr Steensen,
kapitel 4. De danska lärarseminarierna på sidan 34).

                                                                

136. Chi-Square=0,002.

137. Chi-Square=0,000.
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8. LÄRARSTUDENTERNA: VART ÄR DE PÅ VÄG?

Vi ville också veta något om hur nybörjarstudenterna tänkte sig livet efter utbildningen för
att på så sätt kunna konstruera en bild av hur de orienterar sig mot det kommande yrkes-
livet och vilka framtidsvisioner av mer personlig karaktär de har (enkätfrågorna 36 och 37,
se bilaga 1). Några index med rimlig konsistens har vi inte lyckats konstruera av de nio på-
ståenden som fråga 36 innehåller. Detta är nu inte särskilt förvånande eftersom de flesta
studenterna i början av sin utbildning naturligtvis inte kan förväntas ha en klar bild av vad
de gör efter utbildningens slut. Jag analyserar därför i det följande översiktligt resultaten för
varje påstående och lyfter fram markanta olikheter mellan studentgrupperna i de två län-
derna och de fem lärosätena. 138 Inom parentes anger jag vilka enkätpåståenden jag behand-
lar (se se bilaga 1).

Studerandes föreställningar om yrkeslivet efter examen

Andelen studenter som har en relativt svag tilltro till »ett lärarliv« fram till pension (36.1)
är större (60 procent) än de som har en starkare tro på en sådan möjlighet. Danska studen-
ter är något mer pessimistiska (65 procent) än de svenska (58 procent) i denna fråga. Ju
lägre utbildningsnivå de svenska studenternas mödrar har, desto mer benägna är deras barn
att tro på en lärargärning fram till pension.139

Få (färre än var femte) tror på möjligheten att göra karriär inom utbildningssystemet
(36.2). Så många som 43 procent tar helt avstånd från påståendet. De svenska studenter
som anser att lärarutbildningen är en akademisk utbildning (enkätpåstående 23.3, se bilaga
1), är också mer disponerade att tro på en »skolkarriär« i hierakisk mening.140 Hur de
svenska studenterna föreställer sig sin »skolkarriär« är också kopplat till deras institutionsin-
riktning.141 De som tror minst på en karriär inom utbildningssystemet är »barnomsorgsinrik-
tade« studenter och de utan institutionsinriktning. De som är mest benägna att tro på det är
de som inriktar sig mot grundskolans senare år. Däremot uppvisar gymnasieinriktade
studenter en svagare »tro« än den senare gruppen. Svenska studenter tror mer på en kar-
riärmöjlighet inom utbildningssystemet än de danska (47 respektive 36 procent; dubbelt så
många danska studenter tar också helt avstånd från påståendet jämfört med de svenska).
Det värt att notera att denna »tro« i Sverige (men alltså inte i Danmark) är kopplad till stu-
dentens kön. Manliga svenska studenter är mer benägna att föreställa sig en sådan karriär än
de kvinnliga.142

                                                                

138. Hur svaren på dessa påståenden fördelar sig över hela populationen framgår av bilaga 2.

139. Chi-Square=0,000.

140. Chi-Square=0,000.

141. Chi-Square=0,000.

142. Chi-Square=0,000.
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Det är många (44 procent) som tror att de kommer att använda sin lärarutbildning i sam-
manhang utanför utbildningssystemet (36.4), dvs. göra »karriär« på basis av lärarutbild-
ningen men inte inom »skolan«. Bland de svenska studenterna finns en tydlig koppling till
denna framtidsföreställning och institutionsinriktningen.143 Ju »högre upp« i skolsystemet en
student inriktar sig, desto mer förställer sig hon/han att använda lärarutbildningen på
sådant sätt.

Om många kan tänka sig använda sin lärarutbildning i arbete i andra sammanhang än »sko-
lan«, så är det få som tror att de kommer att arbeta »inom verksamheter där lärarutbildning
inte är en särskild merit« (36.3). 60 procent tar helt avstånd från påståendet (90 procent är
i huvudsak avståndstagande) medan endast 2 procent har ett dystert framtidsperspektiv på
sin lärarutbildning redan i början av den. I denna fråga är de danska studenterna något mer
av »dysterkvistar« jämfört med sina svenska kamrater. Av svenskarna tar 62 procent helt
avstånd från påståendet, medan knappt hälften av danskarna gör det. 15 procent av
danskarna instämmer helt eller ganska mycket, av svenskarna är det knappt 9 procent som
gör det. Däremot är denna fråga delvis en könsfråga i Danmark. Danska kvinnliga
lärarstuderande är mindre benägna än sina manliga kamrater att tro på att arbeta i
verksamheter där lärarutbildning inte är någon särskild merit.144

Att studera vidare med lärarutbildningen som grund (36.5) tror de flesta inte riktigt på.
Endast 7 procent har en stark tro (dvs. instämmer helt i påståendet) att de kommer att göra
det, medan var tredje student inte alls tror det (dvs. de tar helt avstånd från påståendet).
De studenter som anser att lärarutbildningen är en akademisk utbildning (enkätpåstående
23.3, se bilaga 1), tror också i större utsträckning än andra på att studera vidare på lärarut-
bildningens grund. Bland de svenska studenterna är andelen som tror på sådana studier
störst bland dem som vuxit upp i storstad.145 Det är också så att de skolinriktade svenska
studenterna i högre grad än de »barnomsorgsinriktade« kan tänka sig att studera vidare.146

Det är något fler som tror att de efter sin utbildning »[främst kommer] att satsa på att bilda
familj« (36.6), framför allt bland de danska studenterna. Av svenskarna är det var femte
student som instämmer helt eller delvis i påståendet, medan var tredje av de danska stu-
denterna gör det. Att så pass många redan i början av sin lärarutbildning tror att de efter
examen tänker satsa på familjebildning är nu inte så förvånande med tanke på att de flesta
är unga kvinnor. Däremot kan man fundera över skillnaden i framtidsvision mellan danska
och svenska studerande.

Lärararbete på deltid (36.7) tror majoriteten (87 procent) inte så starkt på; endast 13 pro-
cent ser en sådan möjlighet. Inga skillnader mellan studentgrupperna i de båda länderna,
däremot finner vi inte så överraskande en skillnad mellan könen. Manliga studerande är
mindre benägna att se deltidsarbete som en möjlighet.147 Något fler (17 procent) tror att de

                                                                

143. Chi-Square=0,000.

144. Chi-Square=0,000.

145. Chi-Square=0,000.

146. Chi-Square=0,000.

147. Chi-Square=0,001.
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efter tio år som lärare kommer att »göra något helt annat« (36.8), men majoriteten tar i
huvudsak avstånd även från det påståendet. Ytterst få (2 procent, 27 personer) tror inte att
de alls kommer att arbeta som lärare (36.9). Det finns en svag tendens att svenska studen-
ter med låga och höga gymnasiebetyg är något mer benägna än andra att instämma i påstå-
endet.148

Det är naturligtvis så att har en person sökt till lärarutbildningen, blivit antagen och påbör-
jat sina studier, så vore det konstigt om de inte också hade en starkt tilltro till att också
arbeta som lärare efter examen. Därför är det intressanta med den ovanstående sifferexersi-
sen inte att en majoritet tar avstånd från eller instämmer i det ena eller andra påståendet,
det intressanta är den bild av framtidsföreställningarna som framträder. Vi menar att det är
rimligt att tolka resultatet av enkätfråga 36 så att synen på lärararbetet som ett yrke man
ägnar sig åt till dess man kan njuta sitt otium som glad pensionär, generellt sett är ganska
svag bland nybörjarstudenterna. Förmodligen finns det de som ser yrket som ett »kall«. De
flesta har i vilket fall en positiv inställning till läraryrket fast de även kan se andra
karriärvägar än »skolvägen«. Särskilt intressant är det att notera att närmare hälften av de
svenska studenterna och fler än var tredje av de danska, ser en möjlighet att använda
lärarutbildningen för annat arbete än i »skolan«.

I Sverige är det endast ett av påståendena (36.1) där studentgrupperna vid de tre lärosätena
skiljer sig åt. Karlstads och Uppsalas studenter är något mer »svagare i tron« vad gäller lärar-
arbete fram till pension än vad Gävles studenter är, vilket inte är så förvånande när man
betänker att Gävlestudenterna är signifikant äldre än dem vid de två andra lärosätena.

Skillnaderna i framtidsföreställningarna mellan studenterna i Zahle och Nørre Nissum är
emellertid fler och större (påståendena 36.1, 36.3–6 och 36.8).149 De i Zahle är betydligt
mer tveksamma till lärararbete fram till pension (över 40 procent tar helt avstånd från
denna tanke mot knappt 15 procent i Nørre Nissum ), de ser i högre grad möjligheter att
de kommer att arbeta i verksamheter där lärarutbildning inte är någon merit och de är
mycket mer benägna att tro att de kommer att använda lärarutbildningen utanför »skolan«
(11 procent instämmer helt i det påståendet mot 2 procent i Nørre Nissum ; var fjärde
Zahle-student tar helt avstånd mot över hälften i Nørre Nissum ). En större andel Zahle-
studenter är mer benägna att tro att de främst satsar på familjebildning jämfört med dem i
Nørre Nissum. Samtidigt är det också en större andel i Zahle som inte tror det jämfört med
Nørre Nissum. Slutligen är Zahles studenter också i större utsträckning öppna för
möjligheten att de efter ett antal år som lärare kommer att ägna sig åt någon annan
verksamhet. Bilden är att Nørre Nissum-studenterna har en betydligt mer skollärarinriktad
och skoltrogen inställning än studenterna i Zahle, som är mer »lika« de svenska studenterna i
sina föreställningar om sitt framtida yrkesliv.

                                                                

148. Chi-Square=0,003.

149. Chi-Square=0,000–0,004.
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Studenternas framtidsvision

Låt oss slutligen se vilka framtidsvisoner (se avsnittet Framtidsvision på sidan 53) studen-
terna har. Svarsfördelningen i hela populationen framgår av tabell 120.

Tabell 120: 37b. Framtidsvision; frekvenser och procent

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid studerar 24 1,8 2,0 2,0

privat projekt 53 4,1 4,3 6,3
hemarbetande 90 6,9 7,3 13,6
lärararbetande 810 62,2 65,9 79,4
driver egen fsk/skola 38 2,9 3,1 82,5
driver eget annat ftg 19 1,5 1,5 84,1
annat 196 15,0 15,9 100,0
Total 1230 94,4 100,0

Missing System 73 5,6
Total 1303 100,0

Majoriteten (66 procent) anser att de »efter tio år« kommer att arbeta som lärare. 16 pro-
cent av studenterna kommer att göra något annat – 19 personer tror att de kommer att
arbeta som politiker, 14 i en ideell organisation, fyra som biståndsarbetare och fyra perso-
ner tror att de är arbetslösa. Andra studerande i kategorin annat tror att de »befinner sig
utomlands«, »arbetar som kock«, »frilansar som musiker«, »barnpsykolog« och liknande. Vi
finner vissa skillnader mellan länderna, lärosätena och olika studerandegrupper.

Antalet individer i de olika kategorierna är litet, bortsett från kategorierna lärararbetande
och annat och jag ämnar därför peka på tendenser i materialet som tyder på att studenter
med olika bakgrund och dispositioner orienterar sig mot framtiden på skilda sätt. Att
lärararbete dominerar majoritetens framtidsvision är, liksom vad gällde påståendena i
enkätfråga 36 (se ovan) inte särskilt förvånande. Mer intressant är istället att var tredje ny-
börjare på lärarutbildningen kan föreställa sig att inte arbeta som lärare »om tio år«. I Zahle
tror så många som var fjärde student att de gör annat, medan studenterna i Nørre Nissum
är de som i störst utsträckning tror att de är lärararbetande om tio år (80 procent). Svenska
studenter är mer benägna än de danska att tro att de är hemarbetande. Bland de danska stu-
denterna finner vi över huvud taget inte några skillnader i framtidsorientering mellan
könen, medan könsskillnader finns bland de svenska studenterna.150 Manliga studenter tror i
större utsträckning än de kvinnliga att de gör något annat om tio år, medan kvinnliga stu-
denter i högre grad tror att de är hemarbetande.

Studenternas ålder borde rimligen påverka deras syn på framtiden. Så är också fallet. Av de
allra äldsta studenterna (40 år eller äldre) tror över 80 procent att de arbetar som lärare om
tio år, medan ca 60 procent tror det bland de allra yngsta (19–25 år).151

I Sverige finner vi inga skillnader mellan de tre lärosätena med avseende på studenternas
framtidsorienteringar.152 Däremot finner vi, förutom den ovan nämnda skillnaden mellan

                                                                

150. Chi-Square=0,000

151. Chi-Square=0,000



� 132

kvinnor och män, en skillnad mellan studenter med olika institutionsinriktning. Av dem med
inriktning mot grundskolans tidigare och senare år är 71 respektive 74 procent också inrik-
tade mot lärararbete om tio år medan andelen bland de »barnomsorgsinriktade« och gymna-
sieinriktade studenterna är lägre (62 respektive 60 procent). Lägst andel studenter som tror
att de är lärararbetande om tio år finner vi bland dem utan institutionsinriktning (57 pro-
cent).

Ett intressant resultat är att av de 23 studenter som tror att de driver egen förskola/skola så
är åtta personer »barnomsorgsinriktade«, nio »grundskoleinriktade«, endast två personer
gymnasieinriktade och fyra utan institutionsinriktning. De »barnomsorgsinriktade« studen-
terna är kraftigt överrepresenterade bland de studenter som tror att de om tio år är »entre-
prenörer« på »den nya marknaden«. Endast 89 studenter är »barnomsorgsinriktade«, att
jämfört med de 432 »grundskoleinriktade« och de 301 gymnasieinriktade (se tabell 108 på
sidan 104). Nästan var tionde förskole-/fritidshemsinriktad student kan alltså förställa sig att
driva en »privat« förskola/skola medan endast 2 procent av de »skolinriktade« kan göra det.
Resultatet visar också att invandrare (se avsnitt Ursprung på sidan 43) är något överrepre-
senterade.153 Av de 23 »entreprenörsstudenterna« är fem invandrare (en med nordisk, två
med västeuropeiskt och två med asiatiskt/afrikanskt/sydamerikanskt ursprung), dvs. av dem
med icke-nordiskt ursprung kan 5,2 procent tänka sig att driva en »privat« förskole-/skola-
verksamhet om tio år, att jämföra med 2,3 av de med nordiskt ursprung.

I Danmark finner vi, förutom ovan nämnda skillnad i orientering mot lärararbete, också att
studenterna i Zahle är något mer benägna att tro att de driver en egen förskola/skola än de är
i Nørre Nissum. Men framför allt är de i Zahle mycket mer benägna att tro att de gör något
annat (var fjärde student tror det mot var tionde i Nørre Nissum ).

                                                                                                                                                                                                  

152. Chi-Square=0,000.

153. Chi-Square=0,001.



� 133

9. SAMMANFATTANDE BILD AV LÄRARSTUDENTEN 2002

Undersökningen har resulterat i en mångfacetterad bild av fem grupper nybörjarstuderande
vid lika många lärarutbildningar i Sverige och Danmark. Resultatet visar det berättigade i
att vi i LÄROM-projektets titel använder begreppet lärarutbildning i plural, lärarutbild-
ningar, inte endast därför att utbildningen anordnas av fem skilda utbildningsanordnare,
utan också därför att studerandegrupperna vid dessa lärosäten skiljer sig åt vad gäller bak-
grund (deras kapital) och dispositioner relativt läryrke och skola. Den konkreta lärarutbild-
ning som formas i vardagens möten mellan studenterna sinsemellan och med deras lärare
kommer därför att konstrueras på skilda sätt (jfr t.ex. Kvalbein, 1999) och därmed ges
lärarutbildning olika innebörder vid lärosätena.

REKRYTERINGEN TILL LÄRARUTBILDNINGARNA

Att lärarutbildningen generellt är en feminiserad utbildning är ingen nyhet. LÄROM-under-
sökningen visar att knappt var fjärde student är man och att de svenska manliga nybörjarna
i högre grad än kvinnorna inriktar sig på att bli lärare i grundskolans senare år och
gymnasiet. Universitetet i Karlstad och seminariet i Nørre Nissum har de allra mest
feminiserade utbildningarna och Zahle seminarium den som är minst feminiserad.
Åldersmässigt har de danska seminarierna tämligen »ålderstigna« studentgrupper, särskilt i
Nørre Nissum, medan de svenska utbildningarna har en betydligt »ungdomligare« profil. I
Karlstad är t.ex. hälften av nybörjarstudenterna mellan 19–21 år, medan nära nog hälften
av studenterna i Nørre Nissum är äldre än 30 år. Olikheterna i studentgruppernas
åldersstrukturer medför då att andelen studerande som är gifta/sambos fördelar sig olika
mellan lärosätena, liksom i vilken utsträckning studenterna har barn eller ej. Så är t.ex.
andelen studenter med barn dubbelt så stor i Gävle jämfört med utbildningarna i Karlstad
och Uppsala.

Generellt sett uppvisar lärarutbildningarnas sociala rekrytering ett (åtminstone ur svensk
synvinkel) politiskt önskvärt mönster. Mycket grovt kan vi säga att av nybörjarna hösten
2002 är ungefär var tredje rekryterad bland personer med »arbetarbakgrund«. Omvänt visar
resultatet också att antalet studenter som rekryterats ur »högre« sociala skikt är relativt få.
Lokalt däremot skiljer sig studentgruppernas sociala rekryteringsprofiler markant. Där t.ex.
knappt var fjärde student på Zahle har ett ganska lågt/lågt socialt kapital (se avsnittet
Socialt kapital på sidan 45) har så många som ungefär två av tre det i Nørre Nissum. Skill-
naderna är inte lika uttalade bland de svenska lärosätena, men de finns. I Uppsala har fler
än var fjärde student ett ganska högt/högt socialt kapital och något färre har ett ganska
lågt/lågt socialt kapital. Studentgrupperna i Gävle och Karlstad har sinsemellan likartade
sociala strukturer och har relativt Uppsalas studenter mindre socialt kapital. Omkring var
femte student i Gävle och Karlstad har ett ganska stort/stort socialt kapital, medan en så
stor andel som ca 40 procent har ett ganska litet/litet socialt kapital. Det är också till
Uppsala och Zahle som studenter med högt socialt kapital har rekryterats.

Om vi jämför studenternas bakgrund med avseende på föräldrarnas utbildningsnivå, finner
vi också stora olikheter i lärosätenas rekryteringsprofiler. Studentgruppen med störst andel
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lågutbildade föräldrar finner vi i Nørre Nissum och den med störst andel högutbildade för-
äldrar finner vi i Zahle och Uppsala. Av de svenska lärosätena har Gävle den största ande-
len studerande med lågutbildade föräldrar.

Vad gäller de svenska lärosätenas sociala rekrytering till lärarutbildningarna och deras in-
bördes relationer i högskolefältet, bekräftar alltså LÄROM-studien Börjessons (2003)
resultat.

Lärosätenas skilda geografiska placering medför också att de rekryterar studenter som vuxit
upp på orter med olika karaktärer. I Zahle är var tredje student uppvuxen i storstad medan
någon enstaka är det i Nørre Nissum där istället varannan student är uppvuxen i en mindre
tätort (det mest »glesbygdslika« i den danska kontexten). I Uppsala var tredje student upp-
vuxen i storstad eller mellanstor stad, medan knappt var fjärde är det i Gävle och Karlstad.
Mest utpräglad »glesbygdsprofil har Karlstad.

Andelen studerande med så kallad invandrarbakgrund är totalt få. Beroende på hur man
definierar begreppet får vi en andel mellan ca 8 och 13 procent. Mellan en tredjedel och
knappt hälften av de icke infödda (se avsnittet Ursprung på sidan 43) har ett nordiskt
ursprung, varför andelen »äkta invandrare« (om uttrycket kan tillåtas) är betydligt färre.
Störst andel studerande med »invandrarbakgrund« har Uppsala med knappt 15 procent.
Nørre Nissum har å andra sidan en nästintill homogen dansk studentgrupp med sina totalt
fyra utomnordiska studenter.

Majoriteten studenter har haft ganska goda/goda skolerfarenheter (se avsnittet
Skolerfarenhet på sidan 72) under sin skoltid, men andelen varierar mellan länderna
(danska studenter har haft betydligt mindre goda skolerfarenheter ) men inte mellan de
svenska respektive danska lärosätena.

Var fjärde svensk student har trots den stora andelen med ganska goda/goda skolerfarenhe-
ter, med sig ett lågt gymnasiebetyg in i lärarutbildningen; något färre, ca var femte har ett
högt betyg. Uppsala har störst andel studenter med ganska högt/högt betyg, 40 procent,
men skillnaden jämfört med Gävle är liten (knappt 35 procent). Karlstad har den lägsta
andelen, knappt var fjärde student har där ett ganska högt/högt betyg. Karlstad har också
den största andelen studenter med låga gymnasiebetyg – hälften har ett ganska lågt/lågt
betyg att jämföra med drygt 40 procent i Gävle och knappa 40 procent i Uppsala. Av dem
som gjort högskoleprovet har ca var tredje student presterat ett lågt resultat (under 0,7
poäng) medan 19 procent presterat ett högt/mycket högt (1,4 poäng eller mer). Karlstads
studenter har presterat lägst resultat på tämligen rovet medan Gävles och Uppsalas
studenters prestationer är lika.

Resultatet visar alltså att en stor andel av de svenska lärarstudenterna (vid dessa tre läro-
säten) har ett litet eller ganska litet skolmeritokratiskt kapital med sig in i lärarutbildningen.

Majoriteten av studenterna har valt lärarutbildningen därför att man har en stark lärariden-
tifikation (se avsnittet Läraridentifikation på sidan 63). Danska studenter har en »ljummare«
läraridentifikation än svenska. Lägst läraridentifikation bland de svenska studenterna har
gruppen i Uppsala. I valet av lärosäte är det många faktorer som spelar in. Den geografiska
närheten är av mycket stor vikt för gävlestudenterna, men också av stor vikt för studenterna
i Karlstad. Minst betydelse har närheten för uppsalastudenterna där emellertid ett rikt
studentliv har större betydelse för valet än det har för studenterna i Karlstad och Gävle (där
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det knappt har någon betydelse alls). Utbildningens kvalitet (se avsnittet Utbildningens
kvalitet på sidan 74) har störst betydelse för zahlestudenternas val och minst betydelse för
gävlestudenterna. Gävles lärarutbildning förefaller vara den som har den mest »självskrivna«
rekryteringsbasen och därigenom vara den utbildning som är den som är minst konkurrens-
utsatt. Få studenter tycker att de inte kom in där de önskade.

Hälften av (de svenska) studenterna är inriktade mot utgång 180-poäng, dvs. de tänker bli
lärare på grundskolans »högstadium« och/eller på gymnasiet. Få har en »barnomsorgsinrikt-
ning«. Uppsala har den största andelen gymnasieinriktade studenter av lärosätena och den
minsta andelen »barnomsorgsinriktade«.

Majoriteten av de svenska studenterna uppfattar inte att lärarutbildningen har låg status
och de ser den huvudsakligen som en yrkesutbildning mer än en akademisk utbildning. De
danska studenterna är däremot betydligt mer benägna att betrakta sin lärarutbildning som
en akademisk utbildning, trots att de danska seminarierna organisatoriskt inte (som de
svenska) är inordnade i »akademin«.

LÄRARENS ARBETE UNDER OMSTRUKTURERING

Studenterna är generellt ganska måttligt progressiva (se avsnittet Lärarprogressivitet på
sidan 67), inte heller är de som grupp särskilt prestationsorienterade (se avsnittet
Prestationsorientering på sidan 58). Mest prestationsorienterad är studentgruppen i Nørre
Nissum. Studenter med invandrar-bakgrund är något mer prestationsorienterade än de
infödda studenterna.

Dubbelt så många studenter har i början av sin lärarutbildning en tämligen svag autonomi-
disposition (se avsnittet Professionell autonomi på sidan 54) jämfört med de som har en
starkare. Minst professionell autonomi uppvisar de danska studenterna. Störst andel studen-
ter med en ganska stark/stark professionell autonomi har Gävle, minst Zahle.

Vad gäller utbildningssystemets omstrukturering och dess innebörder för läraren så pekar
vårt resultat i några intressanta riktningar. För det första är det få studenter som uppfattar
att de förändringar som skett ställer nya krav på eleverna, och därmed också på läraren.
Studenternas bild av den nya eleven (se avsnittet »Ny elev« på sidan 66) är motsägelsefull
och få förefaller över huvud taget inte uppfatta att i dagens skola går en ny elev. Bland dem
som uppfattat den nya eleven är det en större andel svenska studenter som har en ganska
positiv/positiv inställning till denna elev, jämfört med de danska studenterna. Äldre studen-
ter tenderar att vara mer negativt inställda än de yngre.

Resultatet visar också att det är betydligt fler som är ganska negativt/negativt inställda till
brukarinflytande (se avsnittet Brukarinflytande på sidan 62) än det är som är ganska posi-
tivt/positivt inställda. Majoriteten av nybörjarstudenterna är alltså »ur fas« med en av om-
struktureringens bärande idéer, nämligen att på olika sätt öka föräldrars möjligheter att bli
mer delaktiga i verksamheterna och även utöva ett större inflytande över dem (jfr Erikson,
2003). Likaså är en majoritet »ur fas« vad gäller inställningen till marknadisering (se avsnit-
tet Marknadisering på sidan 76). Om vi bortser från de danska studenterna (som är mer
positivt inställda än de svenska) finner vi att en så stor andel som närmare 40 procent av
studenterna är ganska negativt/negativt inställda, medan endast ungeför var femte är ganska
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positivt/positivt inställd. Det är också fler (svenska) studenter som bedömer att marknadi-
sering leder till en ökad segregering (se avsnittet Segregering i »skolan« som en konsekvens
av valfrihet och privatisering på sidan 71) än det är som inte gör det. Vårt resultat tyder
med andra ord på att de svenska studenterna över lag är mer negativt än positivt inställda
till marknadisering. Däremot förefaller de vara mer positivt inställda till tanken att arbeta i
icke offentligt drivna verksamheter, bara de inte är »religiöst« grundade. Resultatet är något
motsägelsefullt. Å ena sidan verkar studenterna vara relativt negativt inställda till föräldrars
(och elevers) valmöjligheter på »den nya marknaden«, å den andra verkar de relativt positiva
inför sina egna möjligheter som lärare på denna marknad.

Om vi bortser från att de allra flesta givetvis tror att de kommer att arbeta som lärare efter
examen och under överskådlig tid därefter, finner vi några intressanta resultat. Få tror på en
karriär inom utbildningssystemet, men tämligen många, drygt 40 procent, tror att de
kommer att använda sin lärarutbildning i sammanhang utanför utbildningssystemet. Dvs.
en relativt stor andel av nybörjarna ser inte att lärarutbildningen entydigt predestinerar
dem till ett arbete i »skolan«. Också i frågan om framtidsperspektiv på yrket skiljer sig de
olika lärosätenas studerandegrupper åt (se avsnitt 7).
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10. DISPOSITIONER

Avsikten med detta kapitel är att avslutningsvis prova och synliggöra en metodik som vi i
LÄROM-projektet kommer att utveckla i det fortsatta analysarbetet, nämligen klusteranalys
på case-nivå. Analysen i denna rapport har huvudsakligen baserats på de nya variabler vi
konstruerade genom kluster- och faktoranalys av olika items från enkäten. På så sätt kunde
vi genom olika korstabuleringar beskriva hur respondenterna förhåller sig till dessa index-
variabler och göra jämförelser mellan de nationella kontexterna, de fem lärosätena, studen-
ternas kön osv. Klusteranalys på case-nivå innebär däremot att det är individer  som med
utgångspunkt från några specifika variabler jämförs med varandra. Case som är lika var-
andra samlas i ett gemensamt kluster154 där varje kluster kan liknas vid en »låda« i vilka
programmet sorterar de case som med avseende på de ingående variablerna har flest
gemensamma egenskaper. Vad man får fram är matematiskt konstruerade nya individer
som sinsemellan är olika varandra. Svårigheten ligger i att tolka och verbalisera vad olikhe-
terna betyder. Jag har konstruerat två olika dispositioner, en lärardisposition och en omstruk-
tureringsdisposition. Jag beskriver och analyserar dem kortfattat nedan.

LÄRARDISPOSITION

Variablerna läraridentifikation, professionell autonomi, lärarprogressivitet och
prestationsorientering är utgångspunkten för en första klusteranalys på case-nivå.155

Variblerna har det gemensamt att de alla är mått på orienteringar relativt lärararbetet
tämligen oberoende av omstruktureringen som sådan. Läraridentifikation mäter i vilken
grad respondenten identifierar sig med centrala aspekter av läraryrket samt i vilken mån
»läraruppdraget« varit betydelsefullt för valet att börja på lärarutbildningen. Professionell
autonomi är ett mått på i vilken grad respondenterna anser att lärare skall arbeta
»självständigt« relativt verksamhetsledning och politiker. Lärarprogressivitet är ett mått på i
vilken grad respondenterna är »barn-/elev inriktade, och prestationsorientering är ett mått på
i vilken grad respondenterna är fokuserade på bedömning av prestationer, skolämnen och
baskunskaper/-färdigheter. Sammantaget kan dessa variabler anses mäta
nybörjarstudenternas lärardisposition, vilket också är benämningen på den nya variabel jag
skapat och som vi skall undersöka närmare.

                                                                

154. SPSS letar upp näraliggande cases och slår samman dem till en ny individ som därefter ingår i analysen.
Denna process upprepas, olika case slås samman och placeras i ett gemensamt kluster ända tills det önskade
antalet kluster har uppnåtts. Nivån bestämmer man innan körningen startar. Processen innebär alltså att data
klassificeras med utgångspunkt från de egenskaper som de ingående variablerna mäter.

155. Dessa variabler innehåller följande items (se bilaga 1): läraridentifikation 21.2, 21.5, 21.6, 21.11, 21.12,
21.13; autonomi 33.2, 33.3, 33.6, 33.7, 33.9; lärarprogressivitet 30.11, 30.13, 31.4, 31.7, 31.8, 31.10, 32.2,
32.8, 32.9; prestationsorientering 30.3, 30.6, 30.7, 30.8, 30.10, 30.12, 30.16, 30.17, 31.3, 32.5, 35.7. Jag
använde metoden between-groups linkage med måttet squared Euclidean distance.
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Konstruktionen av fyra åtskilda lärardispositioner

Analysen stoppades på nivån 10 kluster varvid fyra distinkta kluster hade bildats (de inne-
höll 97 procent av det totala antalet case). Ett kluster dominerade och samlade över 60
procent av samtliga case, medan 40 procent av casen samlades i tre kluster i »tripp-trapp-
trull-ordning« (tabell 121). Analysen resulterade alltså i att fyra nya »studenter«
konstruerades vars egenskaper är en sammanvägning av nästan alla i populationen ingående
individer. (Fortsättningsvis benämner jag dessa konstruktioner Student.) Nedan beskriver
jag vilka egenskaper dessa fyra Studenter har och hur de sinsemellan skiljer sig åt.

Tabell 121: 150 Lärardisposition (105a+108+122+129); frekvenser och procent.

Cluster no. Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1 (oklar disp.) 637 48,9 60,6 60,6

2 (prestationsinriktad disp.) 67 5,1 6,4 67,0
3 (professionsinriktad disp.) 190 14,6 18,1 85,1
4 (elevinriktad disp.) 125 9,6 11,9 97,0
5 8 ,6 ,8 97,7
6 2 ,2 ,2 97,9
7 7 ,5 ,7 98,6
8 7 ,5 ,7 99,2
9 7 ,5 ,7 99,9
10 1 ,1 ,1 100,0
Total 1051 80,7 100,0

Missing System 252 19,3
Total 1303 100,0

Den Student som det »finns flest av« bland nybörjarna på lärarutbildningarna representeras
av kluster nr 2 vilket omfattar 61 procent av samtliga case. Denna Student 2 har ett ganska
starkt lärakall, men jämfört med de tre andra Studenterna ett mer ljumt156. Vad gäller de tre
övriga »egenskaper« som ingår i lärardispositionen så är denna Students inställning också
ljum eftersom inget tydligt mönster framträder. Student 2 har en oklar lärardisposition vid
inträdet till lärarutbildningen.157 Inte så förvånande är Student 2 i majoritet bland
nybörjarna.

Nästa Student som framträder representeras av kluster nr 3 och omfattar 18 procent av
samtliga case. Student 3 har vid inträdet till lärarutbildningen en ganska klar uppfattning om
lärarens arbete. Student 3 har den starkaste läraridentifikationen av alla fyra, man kan, för att
använda nysvenska, säga att hon/han i hög grad »brinner för lärararbetet«. Hon/han ger
också uttryck för en stark professionell autonomi, är ganska progressiv men med en ljum

                                                                

156. Jag använder metaforen ljum för att illustrera att antalet case som ingår i Studenten har en tendens att
samla sig kring de svagare altenativen »ganska svag(t)«, »medel« och »ganska stark(t)«. Ljum kan också förstås
som att Studentens inställning är oklar.Metaforen kluven använder jag för att illustrera att antalet case som ingår
i Studenten är polarsiserade, dvs. en relativt stor andel case samlas vid de två starkare alternativen »svag(t)«
respektive »stark(t)« samtidigt som relativt få ingår i det mer neutrala alternativet »mellan«. Kluven kan inte på
samma sätt som ljum förstås i termer av oklarhet; snarare är det frågan om att Studenten i dessa fall slits mellan
två oförenliga ståndpunkter.

157.Observera att det är just dispositionens oklarhet som utgör detta klusters distinktionsvärde i
klusteranalysen.
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prestationsorientering. Student 3:s lärardisposition kan karaktäriseras som professionsinriktad.
(Den professionsinriktade Studenten är också den mest benägna att anse att ledarna bör vara
lärarutbildade.)

Den tredje Studenten representeras av kluster nr 4 som omfattar 12 procent av samtliga
case. Student 4 har en stark läraridentifikation, är kluven158 i sin inställning till professionell
autonomi och är starkt progressivt inriktad samtidigt som hon/han är mycket svagt
prestationsorienterad. Här har vi en Student som redan vid inträdet till lärarutbildningen har
en ganska klar uppfattning om vad som är viktigt och mindre viktigt i lärarens arbete. Stu-
dent 4 är också starkt benägen att instämma i påståendet att »lärarutbildningen ska sätta
pedagogiska kunskaper i fokus mer än kunskaper i skolämnen« (enkätpåstående 23.2, se
bilaga 1).159 Student 1:s lärardisposition kan karaktäriseras som elevinriktad.160

Den fjärde och sista Studenten representeras av kluster nr 2 och omfattar drygt 6 procent
procent av samtliga case. Även om denna Students läraridentifikation är starkt så är Student
2 mer kluven i sin läraridentifikation än de andra tre Studenterna och har en ljum inställning
till professionell autonomi samt är även ljumt progressiv. Däremot har han161 en i relation till
de övriga mycket stark prestationsorientering. Student 2:s lärardisposition kan karaktäriseras
som prestationsinriktad. (De olika lärardispositionernas mönster framgår av figur 76.)

De olika lärardispositionerna: En jämförande analys

Det finns olikheter dels i hur Studenterna fördelar sig i Sverige och Danmark, dels hur de
fördelar sig mellan lärosätena.162 I Danmark är andelen Studenter med oklar lärardisposition
något större än i Sverige (70 respektive 59 procent). Man kan också omvänt säga att i Sve-
rige är andelen Studenter med en ganska klar uppfattning om lärararbetet större än i Dan-
mark. Om vi jämför hur dessa Studenter fördelar sig finner vi att i Danmark är andelen med
en prestationsinriktad lärardisposition något större än i Sverige (9,0 respektive 5,5 procent)
medan det omvända förhållandet gäller Studenter med en elevinriktad lärardisposition där
andelen är dubbelt så stor i Sverige jänfört med Danmark (15 respektive 7 procent). Det är
också i Sverige vi finner majoriteten av dem med en professionsinriktad lärardisposition (21
respektive 14 procent).

Om vi istället jämför lärosätena med varandra upptäcker vi att bilden av de nationella olik-
heterna visserligen inte är falsk, men att den är mer komplex. Vi finner nämligen att

                                                                

158. Se fotnot 156 ovan.

159. Skillnaden mellan de fyra olika Studenterna är emellertid ganska små vad gäller påstående 23.2.

160. För enkelhets skull använder jag skollagens begrepp elev för att ge denna disposition dess meningsinnehåll
trots att elevbegreppet ännu inte kan anses vara ett etablerat begrepp i förskola och fritidshem där man istället
vanligen använder begreppet barn. Begreppet elev har emellertid den fördelen att det omfattar såväl begreppet
barn som begreppet ungdom.

161. Studenterna 1,2 och 4 är androgyna (de innehåller ungefär lika stor andel kvinnor som män) och benämns
med hon/han i texten. Student 5 uppvisar emellertid övervägande »manliga« drag (andelen män som ingår i
konstruktionen av Student 5 är dubbelt så stor som andelen kvinnor) och får därför genusbestämningen han.

162. De skillnader jag beskriver i detta kapitel är samtliga statistiskt signifikanta (Chi-Square test).
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samtliga svenska lärosäten har en större andel Studenter med en elevinriktad lärardisposition
än de två danska, samt att svenska respektive danska lärosäten har sinsemellan lika stora
andelar av dessa Studenter.163 Vad gäller Studenter med en prestationsinriktad lärardisposition
finner vi emellertid stora skillnader mellan lärosätena. Nørre Nissum har den största
andelen Studenter med en sådan inriktning – drygt13 procent av Studenterna är där
prestationsinriktade – vilket skall jämföras med knappt 6 procent i Zahle. Å andra sidan har
Zahle en större andel Studenter med en oklar lärardisposition än Nørre Nissum (70
respektive 62 procent). Nørre Nissum har också jämfört med Zahle en något större andel
Studenter med en professionsinriktad lärardisposition (15 respektive 12 procent).
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Figur 76: Lärardisposition: Fyra olika lärardispositioner konstruerade utifrån variablerna läraridentifika-
tion, professionell autonomi, lärarprogressivitet och prestationsorientering.

                                                                

163. SE: Gävle och Karlstad båda 16 %, Uppsala 17 %; DK: Zahle 11 %, Nørre Nissum 9 %.
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Om så vänder blicken mot de svenska lärosätena så finner vi också stora olikheter dem
emellan med avseende på lärardisposition. Uppsala är svensk »motsvarighet« till Nørre
Nissum med 7,7 procent prestationsinriktade Studenter, att jämför med Karlstads 2,9 pro-
cent och Gävles 5,6. Uppsala och Karlstad har ca 18,5 procent professionsinriktade Studenter
medan Gävle har 27 procent. Gävle har den minsta andelen Studenter med en oklar
lärardisposition, 52 procent, Karlstad har den största med 61 procent och Uppsala har
nästan lika många »oklara« som Karlstad, 59 procent.

Manliga Studenter är kraftigt överrepresenterade bland de prestationsinriktade Studenterna
(12 procent av männen och 5 procent av kvinnorna är prestationsinriktade). Studenter som
är invandrare (se avsnittet Ursprung på sidan 43) har i större utsträckning en klar bild av
lärararbetet än de infödda (47 procent invandrare har en oklar lärardisposition mot 63
procent av de infödda) och är i större utsträckning prestationsinriktade (17 respektive 6
procent).

Lärardisposition och omstrukturering

I det föregående avsnittet har vi fått en bild av hur de olika Studenterna fördelar sig mellan
länder och lärosäten samt till några demografiska variabler. I detta avsnitt skall vi undersöka
hur Studenter med skilda lärardispositioner orienterar sig relativt omstruktureringen. Jag
korstabulerar alltså lärardisposition med »omstruktureringsvariablerna« new managerialism
(se sidan 57), den nya eleven (se sidan 66), brukarinflytande (se sidan 62) marknadisering (se
sidan 76) och segregeringskonsekvens (se sidan 71).

Studenten med oklar lärardisposition ger genomgående uttryck för en negativ eller neutral
attityd till  »skolans« omstrukturering, medan de tre övriga har en positivare attityd.

Den prestationsinriktade Studenten är minst positiv till new managerialism, den nya eleven
och brukarinflytande, men är, liksom den professionsinriktade Studenten, ganska positiv till
marknadisering.

Över 53 procent av samtliga Studenter, oavsett lärardisposition, är i början av sin
lärarutbildning negativa till brukarinflytande. Mest positiva är de professions- och de
elevinriktade Studenterna (ca 41 procent) och mest negativa de oklara Studenterna (60
procent).

Mest negativ till marknadisering är den elevinriktade Studenten (48 procent negativa, 20
procent positiva), medan de professions- och prestationsinriktade Studenterna är ganska starkt
positivt inställda (ca 38 procent positiva) även om en viss kluvenhet återfinns hos dem (18
respektive 15 procent negativa). Som vi tidigare konstaterade (se avsnittet Inställning till
marknadisering på sidan 122) så delar frågan om marknadisering studenterna i två relativt
jämnstora läger på ömse sidor om den i frågan stora gruppen neutrala studenter, nämligen
»anti-lägret« och »pro-lägret«. Och den klyvningen är mest markant hos Studenten med en
elevinriktad lärardisposition, medan såväl den professionsinriktade som den
prestationsinriktade Studenten är ganska positivt inställda till marknadisering.

Majoriteten av samtliga Studenter anser att marknadisering leder till en ganska stor
segregering (55 procent). De elevinriktade och professionsinriktade Studenterna är dock de
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mest benägna att tro detta (69 respektive 61 procent). Samtliga Studenter är mycket kluvna
i frågan (få förhåller sig neutrala).

Sammanfattande diskussion av de fyra lärardispositionerna

Vi kan konstatera att det vore en alltför stor förenkling att påstå att någon av dessa Studen-
ter är »för eller emot« omstruktureringen som sådan, analysen visar att omstruktureringens
olika aspekter värderas på skilda sätt beroende på vilken lärardisposition Studenten ger
uttryck åt. Och de värderingarna kan inte uttryckas på ett enkelt och entydigt sätt.

Det är enligt min mening rimligt att betrakta den elevinriktade lärardispositionen som en
relativt de övriga dispositionerna tämligen »pedagogiskt korrekt« lärardisposition i
förhållande till såväl lärarens konkreta undervisningsarbete, som till föräldrars rätt och
möjligheter att utöva ett direkt inflytande i verksamheterna. Däremot har den elevinriktade
Studenten en splittrad inställning till föräldrarnas indirekta inflytande genom att vara aktiva
på den nya marknaden. Dispositionen är också »pedagogiskt korrekt« relativt den
lärarutbildning som (åtminstone de svenska) nybörjarstudenterna har trätt in i. De aspekter
av yrket som Studenter med en elevinriktad lärardisposition värderar positivt, kräver
kunskaper som till stora delar behandlas inom Allmänna utbildningsområdet och Centrala
kunskapsområdet (för att använda den svenska terminologin), dvs. det innehåll i
lärarutbildningen som är gemensamt för de studerande oavsett vilken lärarinriktning de
har.164 Detta slag av generella yrkeskunskaper, som vare sig är kopplade till någon specifik
institution eller lärarkategori, är kunskaper som har fått en ökad tyngd i och med
genomförandet av det nya svenska lärarprogrammet. Man kan emellertid fråga sig hur
»korrekt« den elevinriktade lärardispositionen är relativt en mål- och resultatstyrd skola.

Den elevinriktade Studentens motpol finner vi hos Studenter med en prestationsinriktad
lärardisposition. Här ligger ett starkare fokus på skolämnen, basfärdigheter, bedömning och
betyg, samtidigt som denna Student är vag i sin inställning till elevernas arbete i skolan och
splittrad i sin inställning till föräldrarnas rätt och möjligheter att utöva ett direkt inflytande
utöver det inflytande som de utövar via aktiva val på den nya marknaden. Den prestations-
inriktade lärardispositionen framstår alltså som mer »pedagogiskt inkorrekt« relativt lärarens
konkreta undervisningsarbete och man kan anta att studenter men en prestationsinriktad
lärardisposition inte enkelt »passar in« i lärarutbildningens generella kunskapsområden. Där-
emot är denna lärardisposition mer »omstruktureringspolitiskt korrekt« relativt en mål- och
resultatstyrd skola.

Om de två ovan analyserade lärardispositionerna sinsemellan är tämligen olika, så har de det
gemensamt att de båda inte är vare sig odelat positivt eller negativt inställda till omstruktu-

                                                                

164. Jag känner inte till hur detta innehåll hanteras av de danska seminarierna. I Sverige är det fritt för de
lokala lärosätena att inom ramen för lärarutbildningsreformens intentioner, utforma detta innehåll. Jag känner
med undantag för Uppsala emellertid dåligt till hur man gör detta. Mycket grovt kan man dock man säga att
innehållet i AUO och CKO har svaga kopplingar till skolämnen och metodiska aspekter på lärarens arbete.
Istället är det övergripande aspekter av individ, samhälle och lärande som står i fokus. Aspekter som behandlas
av den akademiska pedagogikens centrala problemområde (samhällets kulturella produktion och reproduktion),
samt av den akademiska psykologin och sociologin.
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reringen som sådan. Den elevinriktade Studenten är positiv till omstruktureringen vad gäller
skolans inre arbete men mer kluven till omstruktureringen vad gäller dess konsekvenser på
systemnivå. För den prestationsinriktade Studenten är förhållandet det omvända. Den profes-
sionsinriktade Studenten skulle i så fall ha den mest »optimala« och »korrekta« lärardisposi-
tionen relativt såväl omstruktureringen som lärarutbildningen. Den mest
omstruktureringspositiva av de fyra Studenterna är också den professionsinriktade.

Analys av dispositioner som avviker från de fyra
dominerande lärardispositionerna

De fyra dominerande lärardispositioner jag beskrivit och analyserat ovan samlar inom sig 97
procent av samtliga case. De övriga 3 procenten case fördelas på resterande sex kluster (jag
stannade som nämnts tidigare klusteranalysen på nivån tio kluster). Det är naturligtvis av
ett visst intresse att också beskriva vad som karaktäriserar dessa avvikande, och i den
meningen extrema, lärardispositioner. Lika lite kan vi utesluta möjligheten av att dessa 32
respondenters svar är seriösa kan vi utesluta möjligheten att ett, flera eller alla av dessa
kluster uppstår som en följd av att de t.ex. tröttnat på enkäten och fyllt i lite som det faller
sig eller att de uppfattade enkäten som korkad och driver med oss i sitt sätt att besvara
frågorna.

Totalt rör det sig om 32 individer som fördelar sig ganska ojämt över sex kluster (se tabell
121). Exakt hälften av studenterna är danska och hälften svenska.165 Det minsta klustret nr
10 innehåller endast ett case och jag börjar med en beskrivning av det.

Student 10

Denna students lärardisposition innebär att hon/han har en svag läraridentifikation, en
ganska stark professionell autonomi, är ganska svagt progressiv och ganska starkt
prestationsorienterad. Student 10:s lärardisposition är en variant av den prestationsinriktade
Studentens, men med svagare läraridentifikation och en strakare orientering mot professionell
autonomi. Student 10 är ganska positiv till new managerialism, neutral till den nya eleven,
positiv till brukarinflytande och marknadisering. Hon/han tror att marknadisering leder till
stor segregering. Student 10:s lärardisposition är omstruktureringspositiv såväl vad gäller
skolans inre arbete som på systemnivå.

                                                                

165. Av etiska skäl anger jag inte vid vilka lärosäten dessa studenterna studerar. Över huvud taget medför ett
så kraftfullt verktyg som SPSS en forskningsetisk problematik som inte är okomplicerad. Vi kan med några
musklick inom loppet av några sekunder identifiera en enskild indivds inställning till en mängd mer eller mindre
känsliga frågeställningar. Det är tveksamt om en »vanlig människa« kan inse vidden av de möjligheter våra
forskningsverktyg erbjuder, ens om vi inte bara försöker utan också är justa i vår information till
undersökningsdeltagarna. Jag vill därför poängtera att ingen enslild respondent har identifierats under
analysarbetet utan de ingår endast som ett anonymt case-nummer. Det är också av anonymitetsskäl som jag inte
anger dessa studenters kön, ålder eller huruvida de är infödda eller invandrare.
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Student 7

Student 7 består av sju case och lärardispositionen karaktäriseras av en svag
läraridentifikation, en ganska svag professionell autonomi, en svag lärarprogressivitet och en
ljum prestationsorientering. Student 7:s lärardisposition är en variant av den oklara
Studentens. Hon/han har en neutral inställning till new managerialism, är ganska negativ till
den nya eleven, brukarinflytande och marknadisering. Student 7 har en kluven inställning till
segregeringskonsekvensen. Student 7:s lärardisposition är omstruktureringsnegativ.

Student 8

Student 8 består också av sju case och lärardispositionen karaktäriseras av en ganska stark
läraridentifikation, en ljum professionell autonomi, en ganska svag lärarprogressivitet och en
extremt stark prestationsorientering. Student 8:s lärardisposition är en variant av den
prestationsinriktade Studentens, men med svagare läraridentifikation och en svagare
orientering mot professionell autonomi. Student 8 är ganska positiv till new managerialism,
neutral till den nya eleven, ganska negativ till brukarinflytande men ganska positiv till
marknadisering. Hon/han är kluven i frågan om dess segregerande konsekvenser, men är mer
benägen att tro att marknadisering leder till viss segregering.

Student 9

Student 9 består även det av sju case och lärardispositionen karaktäriseras av en ljum
läraridentifikation, en kluven men övervägande ganska svag professionell autonomi, en ganska
stark lärarprogressivitet och en mycket svag prestationsorientering. Student 9:s lärardisposition
är en variant av den elevinriktade Studentens men med en svagare läraridentifikation. Student
9 är kluven i sin inställning till new managerialism den nya eleven och  brukarinflytande men
neutral till marknadisering. Hon/han är alltså splittrad i sin attityd till omstruktureringen på
alla nivåer. Student 9 är också mycket kluven i frågan om valfrihetens och privatiseringens
segregerande konsekvenser.

Student 5

Student 5 består av åtta case och lärardispositionen karaktäriseras av en svag
läraridentifikation, en ljum professionell autonomi, en ljum lärarprogressivitet och en svag
prestationsorientering. Student 5:s lärardisposition är en variant av den oklara Studentens och
det är ganska svårt att förstå varför Student 5 över huvud taget har valt att börja på
lärarutbildningen. Student 5 är neutralt inställd till new managerialism, den nya eleven,
brukarinflytande och marknadisering. Hon/han förefaller inte ha någon bestämd inställning
till omstruktureringen på någon nivå. Student 5 tror inte heller att marknadisering får några
större segregerande konsekvenser.

Student 6

Student 6 består endast av två case och lärardispositionen karaktäriseras av en stark
läraridentifikation, en ljum professionell autonomi, en stark lärarprogressivitet och en ganska
svag prestationsorientering. Student 6 lärardisposition är en blandndning av de oklara och de
elevinriktade Studenternas. Student 6 är i stort sett neutralt inställd till omstruktureringen
men tror att marknadiseringen leder till stor segregering.
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»Avvikarna« är alltså studenter som orienterar sig mot läraryrket på sätt som i ett eller flera
avseenden (mätt som kvadrerade medlevärden) skiljer sig från de fyra dominerande
klustren. De är med andra ord mer eller mindre extremvarianter av dessa.

SLUTORD

Enkätmaterialet är rikt och omfattande. I denna rapport har jag endast kunnat redogöra för
de väsentligaste strukturerna i vårt resultat. Trots detta har den hittillsvarande resultat-
beskrivningen och analysen varit tämligen detaljerade och beskrivits såväl i text som i en
stor mängd tabeller och figurer. Därför skall jag avslutningsvis betrakta LÄROMs studeran-
deenkät ur ett mer övergripande perspektiv.

Resultatet relativt Registerdatastudien

Vårt resultat (vad gäller de svenska lärosätena) pekar i samma riktning som Börjessons
(2003). Den »deklasseringen« av lärarutbildningarnas sociala rekryteringsbas verkar
fortsätta, eller åtminstone befinna sig på samma »nivå« som 1998. Av de svenska nybörjarna
hösten 2002 har t.ex. 41 procent fäder med arbetaryrken (ej facklärda/facklärda arbetare)
och 14 procent har fäder som arbetar som lägre tjänstemän. Andelen nybörjare med fäder i
högre tjänstemannayrken är 11 procent och endast 3,2 procent är barn till fäder i ledande
befattningar eller med arbete som självständiga akademiker. (Denna bild förändras inte
nämnvärt om vi ser till moderns yrke.)

Vad gäller »skolkapital«, dvs. »summan av« föräldrarnas utbildning (kulturellt kapital) och
egna meriter i form av betyg och högskoleprovspoäng (meritokratiskt kapital) förefaller
bilden av lärarutbildningarnas rekryteringsunderlag också vara den samma som 1998. Drygt
hälften av de svenska LÄROM-studenterna har föräldrar vars högsta utbildning är 2-årigt
gymnasium eller lägre medan 30 procent har föräldrar med högskoleutbildning.166

Mödrarnas utbildningsnivå är något högre, men den samlade bilden av studenternas
kulturella kapital förblir oförändrad. Det är fler nybörjare som har ett lågt/ganska lågt
gymnasiebetyg med sig in i lärarutbildningen än det är som har med sig ett högt/ganska
högt (43 respektive 32 procent). Slutsatsen bekräftas också när vi jämför vårt resultat med
Börjessons vad gäller högskoleprovspoäng. Börjesson finner att av samtliga
nybörjarstudenter 1993 under 35 år, så hade 13 procent ett resultat på högskoleprovet
understigande 0,7 poäng (Börjesson 2003, diagram4). År 1998 var andelen 18 procent.
Vårt resultat visar att 28 procent av nybörjarna år 2002 i Gävle, Karlstad och Uppsala har
presterat ett sådant resultat medan endast hälften så många, 14 procent, har presterat ett
högt eller mycket högt resultat.167

Konklusionen av detta är enligt min uppfattning att de svenska lärarutbildningarna har att
hantera en studerandegrupp som inom loppet av endast ett fåtal år radikalt har ändrat
                                                                

166. Observera att denna senare kategori i LÄROM-undersökningen (till skillnad från Börjesson) inkluderar
såväl disputerade föräldrar som dem vilka läst en enstaka kurs.

167. Observera att denna siffra emellertid baseras på ett litet antal individer, totalt 391 respondenter
(dessutom på deras egna uppgifter).
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utseende vad gäller socialt och meritokratiskt kapital och som grupp skiljer sig starkt från
studenter på andra häögskoleutbildningar. Liksom Börjesson drar vi slutsatsen att detta
rimligen medför ett antal ganska mer eller mindre svårhanterade praktiskt pedagogiska
problem för lärarutbildarna.168

Implikationer för lärarutbildningarna

Vi argumenterar för att den lärarutbildning studenterna får inte kan förstås som ett genom-
förande av det som står skrivet i högskoleförordningar, lokala måldokument, olika kurs-
planer osv. Istället menar vi att lärarutbildningen konstrueras  (jfr Burr, 1995; Hacking,
1999) i det vardagliga studiearbetet och i mötet mellan studenter, lärare och innehåll.
Detta vardagsliv inramas av olika organisatoriska ramar och skilda institutionella kulturer
(se Gill & Jonsson, 2003; Kvalbein, 1999). Samspelet mellan aktörer, organisation och kul-
tur är, menar vi i LÄROM-projektet, det som till syvende og sisdt »bestämmer« vad »lärarut-
bildning« egentligen innebär (och efter examen, har inneburit) för studenterna. En viktig
aspekt av lärarutbildningen är då frågan om vilka yrkesidentitetserbjudanden den riktar till
studenterna och hur de mot bakgrund av sina dispositioner hanterar dessa erbjudanden.

I föreliggande rapport behandlas några av lärarutbildningens centrala aktörer – nämligen
studenterna. Vi har konstaterat att »våra« studenter vad gäller socialt ursprung och skolmeri-
ter inte skiljer sig från lärarstudenterna 1998. Utöver sådana data som Börjesson analyserar,
har vi tillgång till tämligen detaljerade data om nybörjarstudenternas inställningar till och
åsikter om en mängd frågor som rör lärararbetet och »skolan«.

Bland de nyantagna studenterna är majoriteten ganska självklart oklara över vad lärarut-
bildningen kommer att innebära och att de även har oklara föreställningar om »skolan«,
lärararbetet och omstruktureringen förvånar inte heller. Över huvud taget förefaller ny-
börjarna betraktade som helhet ha en tämligen avvaktande och mer negativ inställning till
omstruktureringen på systemnivå, medan de verkar ha en något mer positiv inställning till
omstruktureringen på skolnivå. Det finns dock relativt stora grupper av studenter som
redan i början av lärarutbildningen verkar ha etablerat klara uppfattningar om lärarens
arbete, »skolan« och dess omstrukturering. Det är rimligt att anta att sådana studenter kan
komma att »märkas« mer i diskussioner, grupparbeten osv. under lärarutbildningens gång
jämfört med de mer »oklara« studenterna. Det är alltså intressant att reflektera över hur
studenter med skilda lärardispositioner  fördelar sig på de olika lärosäten. Vad innebär det
t.ex. för lärarutbildningarna i Gävle och Karlstad att nybörjare med en prestationsinriktad
lärardisposition utgör hela15 procent av Gävle-gruppen men endast 5 procent av Karlstad-
gruppen? Vad innebär det för lärarutbildarna att så få studerande i början av sin lärarut-
bildning är odelat positiva till utbildningssystemets omstrukturering?

Resultatet visar att det finns skillnader mellan studenternas uppfattningar som är grundade
i de olika nationella kontexterna. Omstruktureringens innebörder är olika för svenska
respektive danska studerande och begreppet lärarutbildning ges också skilda innebörder

                                                                

168. Detta är ett konstaterande av en implikation för lärarutbildningarna, inte en värdering av
studentrekryteringen.
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beroende på om man studerar på en svensk högskola eller ett danskt seminarium. Utrym-
met medger inte att vi i denna projektrapport analyserar olika implikationer resultatet från
LÄROMs studerandeenkät kan ha för lärarutbildning i allmänhet och för de olika lärosätenas
lärarutbildningar i synnerhet. Dessa frågor får vi anledning att återkomma till när LÄROM-
projektet slutrapporteras.
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Läs först detta ...

I en del frågor tvingas vi använda ord som inte är entydiga. När vi ställer frågor som berör din uppväxt använder

vi termerna »föräldrar«, »mamma« och »pappa«. Med dessa menar vi de personer som du betraktar som föräldrar,

mamma och pappa, alltså inte självklart dina biologiska föräldrar.

När vi ställer frågor som berör utbildningssystemet använder vi ibland termen undervisning. Med det menar vi

den pedagogiska verksamheten i förskola, grund- och gymnasieskola samt fritidshem.

Med ordet lärare menar vi pedagoger i förskola, skola och skolbarnsomsorg (förskollärare, grundskollärare,

fritidspedagoger och gymnasielärare).

Efter de flesta frågor finns det möjlighet för dig att skriva kommentarer om du vill.

1. Kön: q kvinna q man 2. Födelseår: 19_______

3. Jag är … 4. Jag har …

q Ensamstående q Inga barn

q Gift q ___ barn

q Sambo

q Annat:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5. (Om du är gift eller sambo.) Vilken är din makes/makas/sambos
huvudsakliga arbete/studier/sysselsättning?

Beskriv så noggrant som möjligt. (T. ex. Elektriker med visst ledningsansvar på mindre elfirma; Läser teologi för att

bli präst; Är arbetslös och sköter för tillfället hemmet; Arbetar 75% som kassörska på ICA och studerar på komvux.)

q Arbete: _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

q Studier: _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

q Annan sysselsättning: ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



6. Min pappa arbetade under min skoltid huvudsakligen som ...

Beskriv så noga som möjligt. (T. ex. Lärare i fysik och matematik på högstadiet; Tjänsteman på mellannivå på

socialförvaltningens familjeenhet.) Kom ihåg texten överst på sidan 2 om »pappa« och »mamma«.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

7. Min mamma arbetade under min skoltid huvudsakligen som ...

Beskriv så noga som möjligt. (T. ex. Lärare i fysik och matematik på högstadiet; Tjänsteman på mellannivå på

socialförvaltningens familjeenhet.) Kom ihåg texten överst på sidan 2 om »pappa« och »mamma«.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

8. Vilken är din pappas högsta
utbildning?

Kom ihåg texten överst på sidan 2 om »pappa« och

»mamma«.

q Folkskola eller motsvarande

q Grundskola eller motsvarande

q 2-årigt gymnasium eller motsvarande

q 3-årigt gymnasium eller motsvarande

q Högskola/universitet

q Annan utbildning (vilken):

_________________________________________________

_______________________________

9. Vilken är din mammas högsta
utbildning?

Kom ihåg texten överst på sidan 2 om »pappa« och

»mamma«.

q Folkskola eller motsvarande

q Grundskola eller motsvarande

q 2-årigt gymnasium eller motsvarande

q 3-årigt gymnasium eller motsvarande

q Högskola/universitet

q Annan utbildning (vilken):

_________________________________________________

_______________________________

Kommentarer till frågorna 8 och 9:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



10. Vilken var din huvudsakliga hemort under grundskoltiden?

Ort: _______________________________________________________________________________

11. Vilket av nedanstående alternativ tycker du bäst beskriver din huvudsakliga
hemort under grundskoletiden?

q Storstad

q Mellanstor stad

q Småstad

q Större tätort

q Mindre tätort

q Glesbygd

Kommentarer:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

12. I vilket land är du född?
q Sverige

q Annat land (ange vilket): ___________________________________________________________

13. I vilket land är din pappa född?

Kom ihåg texten överst på sidan 2 om »pappa« och »mamma«.

q Sverige

q Annat land (ange vilket): ___________________________________________________________



14. I vilket land är din mamma född?

Kom ihåg texten överst på sidan 2 om »pappa« och »mamma«.

q Sverige

q Annat land (ange vilket): ___________________________________________________________

Kommentarer till frågorna 12, 13 och 14:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

15. Vilket språk behärskar du bäst?
q Svenska

q Annat språk (ange vilket): ______________________________________________________

Kommentarer:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

16. Välj den beskrivning som du tycker passar bäst för det slags lärare du tänkt
dig att bli.

Observera möjligheten att ange »annan slags lärare« där du kan precisera dig om inget av de fasta alternativen

passar.

q Förskollärare på »daghem« q Fritidspedagog

q Förskollärare i förskoleklass/skola q Högstadielärare

q Lågstadielärare q Gymnasielärare

q Mellanstadielärare

q Annan slags lärare:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



Kommentarer till fråga 16 på föregående sida:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

17. Vilken linje eller vilket program/inriktning gick du på gymnasiet?

Exempel på linjer: Naturvetenskaplig linje; Fordonsteknisk linje; Ekonomisk linje. Exempel på program/inriktning:

Samhällsvetarprogrammet, ekonomisk inriktning; Barn och fritidsprogrammet, inriktning fritid;

Naturvetenskapsprogrammet, inriktning matematik och datavetenskap. KOMVUX räknas också om du genomfört

dina huvudsakliga gymnasiestudier där.

Jag gick på:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Kommentarer till fråga 17:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

18. Vilket var ditt medelbetyg från avgångsklassen i gymnasiet?

Mitt medelbetyg var: _____________

Kommentarer:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

19. Om du gjort högskoleprovet, vilken poäng hade du?
Min poäng var: _____________

q Jag har inte gjort Högskoleprovet

Kommentarer:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



20. Hur upplevde du din skoltid?

Nedan följer nio påståenden för dig att ta ställning till. Sätt ett kryss i den ruta som bäst motsvarar din

uppfattning. Markera endast en ruta per påstående.

Stämmer

inte alls

Stämmer

till viss del

Stämmer

ganska bra

Stämmer

precis

1. Jag trivdes bra under grundskolans senare
år

q q q q

2. På det hela taget var jag skötsam i skolan q q q q

3. Jag var en duktig elev i grundskolan q q q q

4. Jag hade bra lärare i grundskolan q q q q

5. På lektionerna i grundskolan ville jag
oftast att tiden skulle gå fort

q q q q

6. Under min skoltid var kamraterna det
viktigaste för mig

q q q q

7. Jag hade bra lärare i gymnasieskolan q q q q

8. På lektionerna i gymnasieskolan ville jag
oftast att tiden skulle gå fort

q q q q

9. På det hela taget har jag bara ljusa minnen
från skoltiden

q q q q

Kommentarer:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



21. Varför har du valt att börja på lärarutbildningen?

Nedan följer 14 påståenden för dig att ta ställning till. Sätt ett kryss i den ruta som bäst motsvarar din

uppfattning. Markera endast en ruta per påstående.

Stämmer

inte alls

Stämmer

till viss del

Stämmer

ganska bra

Stämmer

precis

1. Jag har ända sedan min tidiga skoltid velat
bli lärare

q q q q

2. Läraryrket är ett framtidsyrke q q q q

3. Kamrater rekommenderade
lärarutbildningen

q q q q

4. Mina föräldrar tyckte att det skulle passa
mig

q q q q

5. Jag tycker om att arbeta med
barn/ungdomar

q q q q

6. Utbildning av barn och unga är av stor
vikt i dagens samhälle

q q q q

7. Informationen från lärarutbildningen var
av stor betydelse för mitt val

q q q q

8. Jag går lärarutbildningen i brist på bättre
alternativ

q q q q

9. En lärarutbildning öppnar för många olika
möjligheter på arbetsmarknaden

q q q q

10. Mitt huvudämne fascinerar mig q q q q

11. Jag vill arbeta med barns och ungas
kunskapsutveckling i ämnena

q q q q

12. Jag vill arbeta med barns och ungas sociala
fostran

q q q q

13. Jag vill fostra barn/ungdomar till
demokratiska människor

q q q q

14. Läraryrket innebär att jag får arbeta
självständigt

q q q q

Kommentarer:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



22. Vet du redan nu vilka ämnen du vill ska ingå i din lärarexamen?
q Nej

q Ja (ange vilket/vilka): _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Kommentarer:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

23. Vilka är dina nuvarande åsikter om lärarutbildningen?

Nedan följer sju påståenden för dig att ta ställning till. Sätt ett kryss i den ruta som bäst motsvarar din åsikt.

Markera endast en ruta per påstående. Även om du är osäker, bestäm dig för något av alternativen.

Stämmer

inte alls

Stämmer

till viss del

Stämmer

ganska bra

Stämmer

precis

1. Jämfört med andra högskole-/universitets-
utbildningar har lärarutbildningen låg status

q q q q

2. Lärarutbildningen ska sätta pedagogiska
kunskaper i fokus mer än kunskaper i
skolämnen

q q q q

3. Lärarutbildning är för mig en akademisk
utbildning mer än en yrkesutbildning

q q q q

4. Det är bra att de gamla lärarprogrammen nu
utgör en sammanhållen lärarutbildning

q q q q

5. Det är bra att alla slags lärarkategorier läser
kurser gemensamt

q q q q

6. Tvärvetenskapliga kurser minskar utrymmet
för djupare kunskaper i de olika ämnena

q q q q

7. Det allra bästa vore om verksamheterna
(förskolor och skolor) själva hade hela
ansvaret för lärarutbildningen

q q q q

Kommentarer till fråga 23:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



24. Varför valde du den högskola/det universitet där du nu har börjat?

Nedan följer nio påståenden för dig att ta ställning till. Sätt ett kryss i den ruta som bäst motsvarar din

uppfattning. Markera endast en ruta per påstående.

Jag valde lärarutbildningen på min studieort därför att …

Stämmer

inte alls

Stämmer

till viss del

Stämmer

ganska bra

Stämmer

precis

1. Den akademiska standarden är hög q q q q

2. Studieorten erbjuder ett rikt studentliv q q q q

3. Den ligger nära min hemort q q q q

4. Utbildningen har bra rykte q q q q

5. Den har bra lärare och god pedagogik q q q q

6. Den erbjuder ett stort utbud av kurser q q q q

7. Jag jämförde informationen från olika
utbildningsorter och valde sedan
utbildningen här

q q q q

8. Jag har kamrater som läser här q q q q

9. Jag kom inte in där jag helst hade velat
läsa

q q q q

Kommentarer:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

25. Sökte du andra utbildningar än lärarutbildning?
q Nej

q Ja (vilken/vilka?) _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Kommentarer:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

26. Sökte du till lärarutbildning på annan ort?
q Nej

q Ja (var då?) _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



Kommentarer till fråga 26 på föregående sida:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

27. Hur finansierar du huvudsakligen dina studier?

q Med studielån

q Mina föräldrar bekostar min utbildning (helt eller till största delen)

q Min make/maka/sambo bekostar min utbildning (vi lever på hans/hennes lön)

q På annat sätt: _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Kommentarer till fråga 27 på föregående sida:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

28. Har du studerat något annat efter gymnasiet innan du började på
lärarutbildningen?

Observera att du kan kryssa i flera alternativ. Gymnasiestudier vid KOMVUX räknas inte hit.

q Nej

q Ja, jag har studerat ______________________________________________________________ på

¡ studieförbund (ange vilket) ____________________________________________________

¡ högskole-/universitetsinstitution (ange vilken) _____________________________________

_____________________________________________________________________________

¡ annan anordnare (ange vilken) __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Kommentarer:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



29. Är du medlem i någon förening, grupp eller liknande?

Observera att du kan kryssa i flera alternativ.

q Nej

q Ja, musik-/kör-/teatergrupp q Ja, politiskt parti eller liknande

q Ja, idrottsförening eller liknande q Ja, fackförening (ej studentkåren)

q Ja, humanitär förening (Amnesty, Röda Korset, Rädda

barnen, Greenpeace eller liknande)

q Ja, jag är aktiv i studentkåren

q Ja, församling utanför Svenska kyrkan q Ja, jag är aktiv i Svenska kyrkan

q Annan slags förening/grupp, nämligen:

________________________________________________________

____________________________________

Kommentarer till fråga 29:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



30. Vilka är dina nuvarande åsikter om dagens förskola/skola?

Nedan följer 17 påståenden för dig att ta ställning till. Sätt ett kryss i den ruta som bäst motsvarar din åsikt.

Markera endast en ruta per påstående. Ta också ställning till de påståenden som inte direkt berör förhållande som

gäller din »lärarinriktning«. Även om du är osäker, bestäm dig för något av alternativen.

Stämmer

inte alls

Stämmer

till viss del

Stämmer

ganska bra

Stämmer

precis

1. Förskolan/skolan erbjuder de duktiga
barnen/eleverna för få utmaningar

q q q q

2. Det är för stora förändringar i
förskolan/skolan q q q q

3. I förskolan bör »läsa, skriva, räkna« vara det
dominerande innehållet

q q q q

4. Förskola och skola bör hållas isär q q q q

5. Kristendomskunskap har för litet utrymme i
dagens förskola/skola

q q q q

6. Förskolans viktigaste uppgift är att få barnen
skolmogna q q q q

7 Grundskolans viktigaste uppgift är att
förbereda eleverna för gymnasiet q q q q

8. Gymnasieskolans viktigaste uppgift är att
förbereda eleverna för högskolestudier

q q q q

9. Skolans undervisning bör i högre grad än idag
genomföras i teman eller projekt q q q q

10. Eleverna bör få betyg redan i grundskolans
tidigare år q q q q

11. Grundskolan bör vara helt betygsfri q q q q

12. Något slags »betyg« eller omdöme bör också
ges till barnen i förskolan q q q q

13. Gymnasieskolan bör vara helt betygsfri q q q q

14. Det är för lite »ordning och reda« i dagens
skola q q q q

15. Förskolan/skolan är alltför segregerad utifrån
barnens/elevernas bakgrund

q q q q

16. Elevernas betyg är det bästa måttet på en
skolas kvalitet q q q q

17. Skolan är alltför präglad av
omsorgsvärderingar q q q q

Kommentarer:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



31. Vilka är dina nuvarande åsikter om lärarens arbete?

Nedan följer 11 påståenden för dig att ta ställning till. Sätt ett kryss i den ruta som bäst motsvarar din åsikt.

Markera endast en ruta per påstående. Svara med utgångspunkt i den åldersgrupp som din »lärarinriktning« vänder

sig till. Även om du är osäker, bestäm dig för något av alternativen.

Stämmer

inte alls

Stämmer

till viss del

Stämmer

ganska bra

Stämmer

precis

1. Samverkan i arbetslag är nödvändigt för att
läraren ska kunna göra ett bra arbete med
barnen/eleverna

q q q q

2. Läraren bör bestämma mer över sin
undervisning än vad hon/han får idag

q q q q

3. Läraren bör fokusera mer på basfärdigheter
och ämneskunskaper, och mindre på arbetet
med »det sociala«

q q q q

4. Läraren bör ta ett stort ansvar för
barnens/elevernas hela tillvaro

q q q q

5. Lärarens arbete underlättas om barn/elev-
gruppen är etniskt och socialt homogen

q q q q

6. Läraren bör i stor utsträckning lägga upp
arbetet utifrån föräldrarnas synpunkter och
önskemål

q q q q

7. Läraren bör i stor utsträckning lägga upp
arbetet utifrån barnens/elevernas synpunkter
och önskemål

q q q q

8. Det viktigaste i lärarens arbete är att fostra
barnen i demokrati och tolerans

q q q q

9. Det är viktigt för mig som lärare att bidra till
förskolans/skolans utveckling

q q q q

10. Det viktigaste i lärarens arbete är att fostra
morgondagens medborgare

q q q q

11. Risken för att bli utbränd som lärare har
överdrivits i debatten om skolan

q q q q

Kommentarer:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



32. Vilka är dina nuvarande åsikter om barnens/elevernas arbete?

Nedan följer nio påståenden för dig att ta ställning till. Sätt ett kryss i den ruta som bäst motsvarar din åsikt.

Markera endast en ruta per påstående. Svara med utgångspunkt i den åldersgrupp som din »lärarinriktning« vänder

sig till. Även om du är osäker, bestäm dig för något av alternativen.

Stämmer

inte alls

Stämmer

till viss del

Stämmer

ganska bra

Stämmer

precis

1. Barnen/eleverna bör i stor utsträckning arbeta
självständigt

q q q q

2. Barnen/eleverna bör ha ett stort inflytande på
verksamheten

q q q q

3. Flickor och pojkar lär sig bäst om de ofta får
arbeta i flick- respektive pojkgrupper

q q q q

4. Barnen/eleverna har det största ansvaret för
att de lär sig det de ska

q q q q

5. Betyg är det bästa redskapet för att motivera
barnen/eleverna att anstränga sig i skolarbetet

q q q q

6. Barnen/eleverna bör i stor utsträckning arbeta
i egen takt

q q q q

7. Barnen/eleverna lär sig bäst om de arbetar i
homogena grupper (efter kunskaps- och
mognadsnivå)

q q q q

8. Leken och ett »lekande förhållningssätt« bör
ha en stor plats i undervisningen

q q q q

9. Det viktigaste för barnen/eleverna är ett gott
socialt klimat

q q q q

Kommentarer:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



33. Vilka är dina nuvarande åsikter om verksamhetsledningen?

Nedan följer nio påståenden för dig att ta ställning till. Sätt ett kryss i den ruta som bäst motsvarar din åsikt.

Markera endast en ruta per påstående. Även om du är osäker, bestäm dig för något av alternativen.

Stämmer

inte alls

Stämmer

till viss del

Stämmer

ganska bra

Stämmer

precis

1. Hur ledningen fungerar är helt avgörande för
lärarens möjligheter att göra ett bra jobb

q q q q

2. Ledningen bör främst sköta verksamhetens
administration och ekonomi

q q q q

3. Ledningen bör inte lägga sig i lärarens
undervisning

q q q q

4. Ledningen har det största ansvaret för det
sociala klimatet på arbetsplatsen

q q q q

5. Det är viktigt att de som leder arbetet har en
lärarutbildning i botten

q q q q

6. Verksamheten skulle fungera bäst om
arbetslagen bestämde helt självständigt

q q q q

7. Politiker ska ge resurserna men inte lägga sig i
själva verksamheten

q q q q

8. Det är bra för verksamheten att den
utvärderas av utanförstående experter

q q q q

9. Lärarna är de som bäst kan bedöma
verksamhetens kvalitet

q q q q

Kommentarer:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



34. Vilka är dina nuvarande åsikter om valfrihet och privatisering?

Idag kan föräldrar välja förskola/skola åt sina barn. Det finns också »privata« alternativ (kooperativ, bolag osv.)

att välja utöver de verksamheter som drivs i offentlig (kommunal) regi. Nedan följer 12 påståenden för dig att

ta ställning till. Sätt ett kryss i den ruta som bäst motsvarar din åsikt. Markera endast en ruta per påstående.

Även om du är osäker, bestäm dig för något av alternativen.

Stämmer

inte alls

Stämmer

till viss del

Stämmer

ganska bra

Stämmer

precis

1. Det är bra att det också finns »privata«
förskolor/skolor att välja på

q q q q

2. Föräldrars inflytande över verksamheten ökar
tack vare valfriheten

q q q q

3. Föräldrars inflytande över verksamheten ökar
tack vare de »privata« alternativen

q q q q

4. De »privata« alternativen ger läraren bättre
karriärmöjligheter

q q q q

5. De »privata« alternativen gynnar yrkets löne-
utveckling

q q q q

6. Konkurrens mellan kommunala och »privata«
förskolor/skolor gynnar den pedagogiska
utvecklingen i samtliga verksamheter

q q q q

7. Valfriheten ökar klyftorna mellan barn/elever
med olika bakgrund

q q q q

8. De »privata« alternativen ökar klyftorna
mellan barn/elever med olika bakgrund

q q q q

9. Jag kan tänka mig att arbeta som lärare i ett
bemanningsföretag (som t.ex. Man Power)

q q q q

10. Jag kan endast tänka mig att arbeta som lärare
i en offentlig (kommunal) verksamhet

q q q q

11. Jag kan tänka mig att arbeta som lärare i en
»privat« förskola/skola bara den inte har en
konfessionell (religiös) grund

q q q q

12. Jag kan tänka mig att arbeta som lärare i en
»privat« förskola/skola även om den har en
konfessionell (religiös) grund

q q q q

Kommentarer:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



35. Vilka är dina nuvarande åsikter om föräldrarna i förskolans/skolans
verksamhet?

Nedan följer nio påståenden för dig att ta ställning till. Sätt ett kryss i den ruta som bäst
motsvarar din åsikt. Markera endast en ruta per påstående. Svara med utgångspunkt i den åldersgrupp som din

»lärarinriktning« vänder sig till. Även om du är osäker, bestäm dig för något av alternativen.

Stämmer

inte alls

Stämmer

till viss del

Stämmer

ganska bra

Stämmer

precis

1. Föräldrar bör ha ett mycket stort inflytande
över verksamheterna i förskolan/skolan

q q q q

2. Valfrihet och privatisering har medfört att
föräldrar fått ett större inflytande över
verksamheterna

q q q q

3. Föräldrars inflytande utövas bäst genom att de
aktivt väljer förskola/skola åt sina barn

q q q q

4. Föräldrar bör ingå i förskolans/skolans
verksamhetsledning

q q q q

5. Föräldrar bör delta i beslut som rör
utformningen av verksamheten i
förskolan/skolan

q q q q

6. Föräldrar har inte rätt att tala om för mig hur
jag som lärare ska göra i undervisningen

q q q q

7. Betyg ger föräldrarna den bästa informationen
om hur det går för deras barn i skolan

q q q q

8. Det är föräldrarnas ansvar att deras barn
sköter sig i förskolan/skolan

q q q q

9. Det är främst föräldrarnas ansvar att
samarbetet mellan hemmet och
förskolan/skolan fungerar bra

q q q q

Kommentarer:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



36. Vad tror du idag om ditt kommande yrkesliv?

Nedan följer nio påståenden för dig att ta ställning till. Sätt ett kryss i den ruta som bäst motsvarar vad du tror

just nu. Markera endast en ruta per påstående.

Stämmer

inte alls

Stämmer

till viss del

Stämmer

ganska bra

Stämmer

precis

1. Jag kommer att arbeta som lärare fram till
pension

q q q q

2. Jag kommer att göra karriär inom utbildnings-
systemet, t.ex. som skolledare

q q q q

3. Jag kommer att arbeta inom verksamheter där
lärarutbildning inte är en särskild merit

q q q q

4. Jag kommer att använda min lärarutbildning
också i sammanhang utanför utbild-
ningssystemet

q q q q

5. Jag kommer att studera vidare med min
lärarutbildning som grund

q q q q

6. Jag kommer främst att satsa på att bilda familj q q q q

7. Jag kommer att arbeta deltid i
förskolan/skolan

q q q q

8. Jag arbetar som lärare i ungefär tio år efter
examen, sedan gör jag något helt annat

q q q q

9. Jag kommer över huvud taget inte att arbeta
som lärare

q q q q

Kommentarer:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



37. Vilka framtidsvisioner har du?

Välj endast ett av alternativen nedan.

Om tio år så …

q Studerar jag q Är jag biståndsarbetare

q Reser jag jorden runt q Är jag politiker

q Bor jag på landet och »odlar egna grönsaker« q Arbetar jag huvudsakligen i en ideell organisation

q Är jag hemma med egna barn q Är jag arbetslös

q Är jag fortfarande nöjd med mitt arbete q Driver jag ett eget företag, men inte en

som lärare förskola/skola

q Driver jag en egen förskola/skola q Arbetar jag utomlands som lärare

q Arbetar jag utomlands, men inte som lärare

q Gör jag något annat, nämligen: ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Kommentarer:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

38. Får vi kontakta dig i slutet av din lärarutbildning eller efter att du avslutat
den?

Vi vill ha möjlighet att följa upp resultatet av denna enkätundersökning. Vi måste då upprätta ett register över de studerande

som nu besvarar enkäten så att vi kan kontakta dig längre fram i tiden. För detta måste vi ha ditt tillstånd enligt

personuppgiftslagen (PUL).

q JA, ni får kontakta mig

igen

Detta innebär inte något åtagande från din sida. Det innebär endast att vi har ditt tillstånd att

i framtiden be dig delta i en (eventuell) uppföljningsundersökning. Om du då inte vill delta

har du naturligtvis full rätt att tacka nej.

q NEJ, ni får inte

kontakta mig igen

Ditt nekande svar innebär att vi inte kommer be dig delta i en (eventuell)

uppföljningsundersökning och heller inte behålla ditt namn i ett register.

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!



BILAGA 2

Resultat: Internt bortfall och frekvenser

Crosstabs

Fråga: 1 Kön / 2 Ålder (aggregerat) / 3 Civilstånd / 4 Antal barn

Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Totalt
N Percent N Percent N Percent

1. Kön * Utbildningsanstalt 1297 99,5% 6 ,5% 1303 100,0%
3. Civilstånd * Utbildningsanstalt 896 68,8% 407 31,2% 1303 100,0%
3. Civilstånd Danmark * Utbildningsanstalt 393 30,2% 910 69,8% 1303 100,0%
4a. Antal barn 4 grp * Utbildningsanstalt 1218 93,5% 85 6,5% 1303 100,0%
101a. Ålder 5 grp * Utbildningsanstalt 1284 98,5% 19 1,5% 1303 100,0%

1. Kön * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Kön Man 59 62 78 83 28 310

Kvinna 167 263 179 264 114 987
Totalt 226 325 257 347 142 1297

3. Civilstånd Sverige * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Uppsala
Civilstånd SE Ensamstående 68 139 141 348

Gift 40 27 41 108
Sambo 102 110 114 326
Annat 16 48 50 114

Totalt 226 324 346 896

3. Civilstånd Danmark * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Zahle
Nørre

Nissum
Civilstånd DK enlig 140 43 183

gift/sambo 114 96 210
Totalt 254 139 393

4a. Antal barn 4 grp * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Antal barn Inga barn 132 254 148 269 65 868

1 barn 22 19 35 27 9 112
2 barn 35 22 26 27 29 139
3 barn eller fler 21 22 10 18 28 99

Totalt 210 317 219 341 131 1218

101a. Ålder 5 grp * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Ålder 18–21 år 77 166 46 133 28 450

22–25 år 59 82 95 106 32 374
26–30 år 21 28 40 47 19 155
31–39 år 49 34 45 44 45 217
40 år och äldre 18 12 26 16 16 88

Totalt 224 322 252 346 140 1284



Crosstabs

Fråga: 6 Fars yrke / 7 Mors yrke / 8 Fars utbildning / 9 Mors utbildning

Case Processing Summary
Cases

Valid Missing Totalt
N Percent N Percent N Percent

Utbildningsanstalt * 6a1 Fars yrke; kodat SEI
katalogiserat

1165 89,4% 138 10,6% 1303 100,0%

Utbildningsanstalt * 7b1 Mors yrke; kodat SEI
katalogiserat

1164 89,3% 139 10,7% 1303 100,0%

6a1 Fars yrke; kodat SEI katalogiserat * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Fars yrke; ej facklärd arb. 54 76 23 47 49 249
kodat, SEI- facklärd arb. 42 55 45 46 28 216
katalogi- lägre tjänsteman 29 38 30 38 3 138
serat tjänsteman på mellannivå 24 39 64 57 25 209

högre tjänsteman 11 25 49 52 5 142
ledande befattning 3 6 7 13 2 31
självständig akademiker 0 2 6 2 0 10
egenföretagare (ej jordbruk) 28 30 18 33 9 118
jordbrukare 3 9 4 15 19 50
hemarbetande 0 0 0 0 0 0
annat, utanför arb.marknad. 0 0 1 1 0 2

Total 194 280 247 304 140 1165

7b1 Mors yrke; kodat SEI katalogiserat * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Mors yrke; ej facklärd arb. 43 64 26 59 45 237
kodat SEI facklärd arb. 18 48 9 42 9 126
katalo- lägre tjänsteman 26 38 59 44 20 187
giserat tjänsteman på mellannivå 50 67 109 80 23 329

högre tjänsteman 9 9 15 27 1 61
ledande befattning 3 1 0 1 0 5
självständig akademiker 0 0 0 0 0 0
egenföretagare (ej jordbruk) 12 9 3 6 0 30
jordbrukare 1 2 0 8 0 11
hemarbetande 23 28 29 28 40 148
annat, utanför arb.marknad. 9 7 5 7 2 30

Total 194 273 255 302 140 1164

8. Pappas utbildning * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Uppsala
Pappas utbildning SE folkskola eller motsvarande 47 57 51 155

grundskola eller motsvarande 59 62 55 176
2-årigt gymnasium eller motsvarande 19 38 39 96
3-årigt gymnasium eller motsvarande 20 34 28 82
högskola/universitet 45 81 114 240
annan utbildning 19 30 39 88

Totalt 209 302 326 837
N=904, Missing=67



8. Pappas utbildning DK * Utbildningsanstalt

Utbildningsanstalt Totalt

Zahle
Nørre

Nissum
Pappas utbildning DK folkeskole 7–8 klasse 31 41 72

folkeskole 9–10 klasse/realexamen 17 15 32
erhvervsuddannelse 72 49 121
gymnasial uddannelse 10 6 16
vidaregående uddannelse 117 19 136
Anden uddannelse 0 9 9

Totalt 247 139 386
N=399, Missing=13

9. Mammas utbildning * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Uppsala
Mammas utbildning SE folkskola eller motsvarande 36 39 39 114

grundskola eller motsvarande 45 45 36 126
2-årigt gymnasium eller motsvarande 37 68 45 150
3-årigt gymnasium eller motsvarande 18 42 35 95
högskola/universitet 62 70 138 270
annan utbildning 20 44 32 96

Totalt 218 308 325 851
N=904, MIssing=53

9. Mammas utbildning DK * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Zahle
Nørre

Nissum
Mammas utbildning DK folkeskole 7–8 klasse 19 38 57

folkeskole 9–10 klasse/realexamen 31 32 63
erhvervsuddannelse 57 39 96
gymnasial uddannelse 22 9 31
vidaregående uddannelse 124 18 142
Anden uddannelse 0 3 3

Totalt 253 139 392
N=399, Missing=7

Crosstabs

Fråga: 11 Kommuntyp / 12 Födelseland (aggr.) / 13 Fars födelseland (aggr.) / 14 Mors födelseland (aggr.) / 15 Språk (aggr.) /
16 Lärarinriktning / 17 Gymnasieutbildning / 18 Gymnasiebetyg (aggr.) / 19 Högskoleprovspoäng (aggr.)

Case Processing Summary
Cases

Valid Missing Totalt
N Percent N Percent N Percent

11. Kommuntyp * Utbildningsanstalt 1254 96,2% 49 3,8% 1303 100,0%
12. Födelseort * Utbildningsanstalt 1295 99,4% 8 ,6% 1303 100,0%
13. Pappas födelseort * Utbildningsanstalt 1291 99,1% 12 ,9% 1303 100,0%
14. Mammas födelseort * Utbildningsanstalt 1296 99,5% 7 ,5% 1303 100,0%
15. Vilket språk behärskar du bäst *
Utbildningsanstalt

1287 98,8% 16 1,2% 1303 100,0%

16. Vilken typ av lärare avser du att utbilda dig
till * Utbildningsanstalt

872 66,9% 431 33,1% 1303 100,0%

16b. Vilka förestillinger gör du dig om dit
kommende jobb i folkeskolen? *
Utbildningsanstalt

359 27,6% 944 72,4% 1303 100,0%

17. Vilken gymnasieutbildning har du *
Utbildningsanstalt

893 68,5% 410 31,5% 1303 100,0%

18a. Betyg GY 5 grupper * Utbildningsanstalt 721 55,3% 582 44,7% 1303 100,0%
19a Resultat högskoleprov 5 grp *
Utbildningsanstalt 904 69,4% 399 30,6% 1303 100,0%

17. Vilken gymnasieutbildning har du *
Utbildningsanstalt

212 16,3% 1091 83,7% 1303 100,0%

48.18a. Betyg aggre * Utbildningsanstalt 382 29,3% 921 70,7% 1303 100,0%



11. Kommuntyp * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Kommuntyp Storstad 9 15 87 32 2 145

Mellanstor stad 44 53 9 89 6 201
Småstad 67 74 47 70 23 281
Större tätort 17 32 60 29 35 173
Mindre tätort 46 87 41 60 72 306
Glesbygd 40 53 0 55 0 148

Totalt 223 314 244 335 138 1254

12. Födelseort * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Födelseland Sverige 214 307 1 305 1 828

Norge 1 0 0 1 1 3
Finland 5 1 1 13 0 20
Danmark 0 1 239 0 136 376
Annat land 7 14 16 27 4 68

Totalt 227 323 257 346 142 1295

13. Pappas födelseort * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Pappas födelseland Sverige 202 302 2 284 1 791

Norge 3 1 2 1 1 8
Finland 12 6 2 23 0 43
Danmark 2 2 225 0 135 364
Annat land 7 12 25 36 5 85

Totalt 226 323 256 344 142 1291

14. Mammas födelseort * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Mammas födelseland Sverige 209 301 2 285 2 799

Norge 1 6 2 2 2 13
Finland 9 6 1 25 0 41
Danmark 1 1 237 0 135 374
Annat land 6 11 14 35 3 69

Totalt 226 325 256 347 142 1296

15. Vilket språk behärskar du bäst * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Vilket språk svenska 215 320 1 326 1 863
behärskar du bäst? norska 1 0 0 1 0 2

danska 0 1 244 0 135 380
annat språk 5 5 9 18 5 42

Totalt 221 326 254 345 141 1287

16. Vilken typ av lärare avser du att utbilda dig till * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Uppsala
Vilken typ av Förskollärare på daghem 13 28 18 59
lärare avser du Förskollärare i förskoleklass/skola 15 17 9 41
att utbilda dig Lågstadielärare 20 59 54 133
till? SE Mellanstadielärare 21 28 23 72

Fritidspedagog 1 4 0 5
Högstadielärare 34 31 31 96
Gymnasielärare 56 87 125 268
Annan lärare 60 68 70 198

Totalt 220 322 330 872



16b. Vilka förestillinger gör du dig om dit kommende jobb i folkeskolen? * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Zahle
Nørre

Nissum
Vilka förestillinger gör du dig om klasselaerer 82 57 139
dit kommende jobb i folkeskolen? arbejde som faglaerer 90 48 138
DK anden 58 24 82
Totalt 230 129 359

17. Vilken gymnasieutbildning har du * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Uppsala
Vilken gymnasie- Barn och fritid 15 37 18 70
utbildning har Bygg 0 1 2 3
du? SE El 6 5 2 13

Estetiska 9 19 17 45
Fordon 1 0 0 1
Handel- och administration 5 5 4 14
Hantverk 3 1 2 6
Hotell- och restaurang 4 4 10 18
Industri 0 1 0 1
Livsmedel 1 2 3 6
Media 6 8 8 22
Naturbruk 1 3 5 9
Naturvetenskap 21 40 48 109
Omvårdnad 1 3 4 8
Samhällsvetenskap 65 126 125 316
2-årig social linje 7 6 7 20
Humanistisk linje 10 6 13 29
Ekonomisk linje 13 9 6 28
Konsumtionsteknisk linje 5 2 3 10
Vårdlinjen 8 6 4 18
Komvux 20 7 14 41
Annan inriktning 22 34 50 106

Totalt 223 325 345 893

18a. Betyg GY 5 grupper * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Uppsala
Betyg GY 5 grupper SE lågt 77 67 89 233

ganska lågt 11 4 25 40
medel 12 38 32 82
ganska högt 53 116 107 276
högt 15 32 43 90

Totalt 168 257 296 721

19a Resultat högskoleprov 5 grp * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Uppsala
Resultat högskoleprov 5 grp SE lågt 20 60 30 110

ganska lågt 19 34 37 90
medel 29 43 46 118
ganska högt 10 14 23 47
högt 10 2 14 26
ingen uppgift 141 173 199 513

Totalt 229 326 349 904

17. Vilken gymnasieutbildning har du * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Zahle
Nørre

Nissum
Vilken gymnasieutbildning Almen gymnasium/gymnasium 37 7 44
har du? DK HHX/Hojere Handelsgymnasium 15 26 41

HTX/Hojere Teknisk gymnasium 5 3 8
HF 65 54 119

Totalt 122 90 212



48.18a. Betyg aggre * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Zahle
Nørre

Nissum
Betyg aggregerat DK mycket lågt 0 3 3

lågt 23 31 54
medel 187 90 277
högt 33 9 42
mycket högt 5 1 6

Totalt 248 134 382

Crosstabs

Fråga: 20 Skoltiden

Case Processing Summary
Cases

Valid Missing Totalt
N Percent N Percent N Percent

20.1. Trivdes bra i grundskolan *
Utbildningsanstalt

1287 98,8% 16 1,2% 1303 100,0%

20.2. Skötsam i skolan * Utbildningsanstalt 1292 99,2% 11 ,8% 1303 100,0%
20.3. Duktig i grundskolan * Utbildningsanstalt 1284 98,5% 19 1,5% 1303 100,0%
20.4. Bra lärare i grundskolan * Utbildningsanstalt 1285 98,6% 18 1,4% 1303 100,0%
20.5. Ville att lektionerna gick fort i grundskolan *
Utbildningsanstalt 1287 98,8% 16 1,2% 1303 100,0%

20.6. Under skoltiden, kamraterna viktigast *
Utbildningsanstalt

1288 98,8% 15 1,2% 1303 100,0%

20.7. Bra lärare i gymnasiet * Utbildningsanstalt 1266 97,2% 37 2,8% 1303 100,0%
20.8. Ville att lektionerna gick fort i gymnasiet *
Utbildningsanstalt

1264 97,0% 39 3,0% 1303 100,0%

20.9. Har bara ljusa minnen från skoltiden *
Utbildningsanstalt 1288 98,8% 15 1,2% 1303 100,0%

20.1. Trivdes bra i grundskolan * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Trivdes bra i Stämmer inte alls 28 23 16 36 10 113
grundskolan Stämmer till viss del 37 71 52 73 31 264

Stämmer ganska bra 92 140 114 124 53 523
Stämmer precis 70 90 70 111 46 387

Totalt 227 324 252 344 140 1287

20.2. Skötsam i skolan * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Skötsam i skolan Stämmer inte alls 5 8 29 11 12 65

Stämmer till viss del 31 32 84 40 51 238
Stämmer ganska bra 83 117 83 117 43 443
Stämmer precis 108 168 58 178 34 546

Totalt 227 325 254 346 140 1292

20.3. Duktig i grundskolan * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Duktig i grundskolan Stämmer inte alls 4 8 4 7 4 27

Stämmer till viss del 40 56 62 56 41 255
Stämmer ganska bra 111 150 116 160 61 598
Stämmer precis 70 110 72 117 35 404

Totalt 225 324 254 340 141 1284



20.4. Bra lärare i grundskolan * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Bra lärare i Stämmer inte alls 10 14 14 11 7 56
grundskolan Stämmer till viss del 87 104 112 128 59 490

Stämmer ganska bra 89 153 101 155 62 560
Stämmer precis 41 53 26 46 13 179

Totalt 227 324 253 340 141 1285

20.5. Ville att lektionerna gick fort i grundskolan * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Ville att Stämmer inte alls 25 29 86 43 45 228
lektionerna gick Stämmer till viss del 101 145 120 156 71 593
fort i grundskolan Stämmer ganska bra 61 99 34 100 20 314

Stämmer precis 39 51 14 43 5 152
Totalt 226 324 254 342 141 1287

20.6. Under skoltiden, kamraterna viktigast * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Under skoltiden Stämmer inte alls 17 15 23 25 10 90
var kamraterna Stämmer till viss del 66 96 101 121 66 450
viktigast Stämmer ganska bra 90 147 91 116 55 499

Stämmer precis 52 67 39 82 9 249
Totalt 225 325 254 344 140 1288

20.7. Bra lärare i gymnasiet * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Bra lärare i Stämmer inte alls 12 12 13 21 9 67
gymnasiet Stämmer till viss del 47 72 73 74 42 308

Stämmer ganska bra 109 161 127 166 62 625
Stämmer precis 55 77 35 80 19 266

Totalt 223 322 248 341 132 1266

20.8. Ville att lektionerna gick fort i gymnasiet * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Ville att Stämmer inte alls 31 37 68 51 39 226
lektionerna gick Stämmer till viss del 83 138 134 145 60 560
fort i gymnasiet Stämmer ganska bra 67 95 30 100 22 314

Stämmer precis 41 53 14 44 12 164
Totalt 222 323 246 340 133 1264

20.9. Har bara ljusa minnen från skoltiden * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Har bara ljusa Stämmer inte alls 29 50 41 59 17 196
minnen från Stämmer till viss del 58 83 86 81 57 365
skoltiden Stämmer ganska bra 96 128 104 138 50 516

Stämmer precis 43 65 19 68 16 211
Totalt 226 326 250 346 140 1288



Crosstabs

Fråga 21 Varför lärarutbildningen?

Case Processing Summary
Cases

Valid Missing Totalt
N Percent N Percent N Percent

21.1. Har sedan tidig skoltid velat bli lärare *
Utbildningsanstalt 1292 99,2% 11 ,8% 1303 100,0%

21.2. Läraryrket är ett framtidsyrke *
Utbildningsanstalt

1286 98,7% 17 1,3% 1303 100,0%

21.3. Kamrater rekommenderade läraryrket *
Utbildningsanstalt 1285 98,6% 18 1,4% 1303 100,0%

21.4. Mina föräldrar tyckte det skulle passa mig *
Utbildningsanstalt

1280 98,2% 23 1,8% 1303 100,0%

21.5. Tycker om att arbeta med barn/ungdomar *
Utbildningsanstalt 1293 99,2% 10 ,8% 1303 100,0%

21.6. Utbildning är av stor vikt *
Utbildningsanstalt

1292 99,2% 11 ,8% 1303 100,0%

21.7. Information från lärarutbildningen var
viktigt * Utbildningsanstalt 1291 99,1% 12 ,9% 1303 100,0%

21.8. Lärarutbildning i brist på bättre *
Utbildningsanstalt

1287 98,8% 16 1,2% 1303 100,0%

21.9. Utbildningen öppnar många möjligheter *
Utbildningsanstalt

1288 98,8% 15 1,2% 1303 100,0%

21.10. Mitt huvudämne fascinerar mig *
Utbildningsanstalt

1283 98,5% 20 1,5% 1303 100,0%

21.11. Vill arbeta med ungas kunskapsutveckling
* Utbildningsanstalt

1281 98,3% 22 1,7% 1303 100,0%

21.12. Vill arbeta med ungas sociala fostran *
Utbildningsanstalt

1286 98,7% 17 1,3% 1303 100,0%

21.13. Vill fostra unga till demokratiska
människor * Utbildningsanstalt

1283 98,5% 20 1,5% 1303 100,0%

21.14. Läraryrket innebär självständighet *
Utbildningsanstalt

1288 98,8% 15 1,2% 1303 100,0%

21.1. Har sedan tidig skoltid velat bli lärare * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Har sedan tidig Stämmer inte alls 129 199 190 214 98 830
skoltid velat bli Stämmer till viss del 44 52 46 72 31 245
lärare Stämmer ganska bra 33 40 11 34 8 126

Stämmer precis 21 33 7 25 5 91
Totalt 227 324 254 345 142 1292

21.2. Läraryrket är ett framtidsyrke * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Läraryrket är ett Stämmer inte alls 7 9 12 9 5 42
framtidsyrke Stämmer till viss del 37 72 81 83 28 301

Stämmer ganska bra 87 128 122 143 75 555
Stämmer precis 95 115 35 110 33 388

Totalt 226 324 250 345 141 1286

21.3. Kamrater rekommenderade läraryrket * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Kamrater Stämmer inte alls 163 244 164 262 97 930
rekommenderade Stämmer till viss del 42 59 55 64 28 248
läraryrket Stämmer ganska bra 15 13 30 13 10 81

Stämmer precis 5 6 4 5 6 26
Totalt 225 322 253 344 141 1285



21.4. Mina föräldrar tyckte det skulle passa mig * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Mina föräldrar Stämmer inte alls 83 109 135 128 93 548
tyckte det skulle Stämmer till viss del 60 103 78 120 31 392
passa mig Stämmer ganska bra 52 71 30 64 11 228

Stämmer precis 27 41 9 30 5 112
Totalt 222 324 252 342 140 1280

21.5. Tycker om att arbeta med barn/ungdomar * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Tycker om att Stämmer inte alls 4 0 2 2 2 10
arbeta med Stämmer till viss del 9 11 19 26 9 74
barn/ungdomar Stämmer ganska bra 47 68 97 94 46 352

Stämmer precis 166 245 137 224 85 857
Totalt 226 324 255 346 142 1293

21.6. Utbildning är av stor vikt * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Utbildning är av Stämmer inte alls 5 1 3 3 2 14
stor vikt Stämmer till viss del 9 12 14 13 4 52

Stämmer ganska bra 33 40 71 76 38 258
Stämmer precis 179 270 168 253 98 968

Totalt 226 323 256 345 142 1292

21.7. Information från lärarutbildningen var viktigt * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Information från Stämmer inte alls 129 187 113 233 49 711
lärarutbildningen Stämmer till viss del 77 104 99 87 52 419
var viktigt Stämmer ganska bra 17 25 31 21 32 126

Stämmer precis 4 8 12 2 9 35
Totalt 227 324 255 343 142 1291

21.8. Lärarutbildning i brist på bättre * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Lärarutbildning Stämmer inte alls 176 234 161 251 105 927
i brist på bättre Stämmer till viss del 31 64 70 65 27 257

Stämmer ganska bra 16 19 19 18 6 78
Stämmer precis 3 7 4 7 4 25

Totalt 226 324 254 341 142 1287

21.9. Utbildningen öppnar många möjligheter * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Utbildningen Stämmer inte alls 12 22 11 39 10 94
öppnar många Stämmer till viss del 68 109 43 117 29 366
möjligheter Stämmer ganska bra 96 133 110 127 69 535

Stämmer precis 49 59 89 62 34 293
Totalt 225 323 253 345 142 1288



21.10. Mitt huvudämne fascinerar mig * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Mitt huvudämne Stämmer inte alls 10 25 1 31 0 67
fascinerar mig Stämmer till viss del 40 62 22 67 3 194

Stämmer ganska bra 75 112 99 91 65 442
Stämmer precis 101 118 132 155 74 580

Totalt 226 317 254 344 142 1283

21.11. Vill arbeta med ungas kunskapsutveckling * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Vill arbeta med Stämmer inte alls 8 7 8 9 8 40
ungas kunskaps- Stämmer till viss del 22 47 111 64 50 294
utveckling Stämmer ganska bra 82 142 104 147 74 549

Stämmer precis 115 125 25 124 9 398
Totalt 227 321 248 344 141 1281

21.12. Vill arbeta med ungas sociala fostran * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Vill arbeta med Stämmer inte alls 13 8 14 18 4 57
ungas sociala Stämmer till viss del 44 74 89 85 47 339
fostran Stämmer ganska bra 78 135 115 156 73 557

Stämmer precis 91 107 35 82 18 333
Totalt 226 324 253 341 142 1286

21.13. Vill fostra unga till demokratiska människor * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Vill fostra unga till Stämmer inte alls 17 15 19 16 4 71
demokratiska Stämmer till viss del 44 59 87 71 52 313
människor Stämmer ganska bra 72 138 108 136 66 520

Stämmer precis 91 111 41 117 19 379
Totalt 224 323 255 340 141 1283

21.14. Läraryrket innebär självständighet * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Läraryrket innebär Stämmer inte alls 22 33 30 35 21 141
självständighet Stämmer till viss del 76 135 91 140 52 494

Stämmer ganska bra 103 126 92 127 48 496
Stämmer precis 25 28 39 44 21 157

Totalt 226 322 252 346 142 1288



Crosstabs

Fråga 23 Åsikter om lärarutbildningen

Case Processing Summary
Cases

Valid Missing Totalt
N Percent N Percent N Percent

23.1. Lärarutbildning har låg status *
Utbildningsanstalt 1277 98,0% 26 2,0% 1303 100,0%

23.2. Pedagogiska kunskaper viktigast *
Utbildningsanstalt

1277 98,0% 26 2,0% 1303 100,0%

23.3. Lärarutb. är en akademisk utbildning *
Utbildningsanstalt 1277 98,0% 26 2,0% 1303 100,0%

23.4. Bra med sammanhållen lärarutbildning *
Utbildningsanstalt

867 66,5% 436 33,5% 1303 100,0%

23.4 Bra om laererudd låg på universitet ist. för
seminariet * Utbildningsanstalt 394 30,2% 909 69,8% 1303 100,0%

23.5. Bra med gemensamma kurser *
Utbildningsanstalt

1275 97,9% 28 2,1% 1303 100,0%

23.6. Tvärvetenskapliga kurser minskar djup *
Utbildningsanstalt 1257 96,5% 46 3,5% 1303 100,0%

23.7. Bäst om verksamheterna själva hade ansvar *
Utbildningsanstalt

1258 96,5% 45 3,5% 1303 100,0%

23.1. Lärarutbildning har låg status * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Lärarutbildning har Stämmer inte alls 43 92 31 72 37 275
låg status Stämmer till viss del 136 158 151 185 77 707

Stämmer ganska bra 32 48 54 60 22 216
Stämmer precis 11 21 19 23 5 79

Totalt 222 319 255 340 141 1277

23.2. Pedagogiska kunskaper viktigast * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Pedagogiska Stämmer inte alls 9 18 28 22 25 102
kunskaper viktigast Stämmer till viss del 102 139 128 157 74 600

Stämmer ganska bra 88 133 69 127 38 455
Stämmer precis 24 36 21 34 5 120

Totalt 223 326 246 340 142 1277

23.3. Lärarutb. är en akademisk utbildning * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Lärarutbildning är en Stämmer inte alls 92 124 60 137 28 441
akademisk utbild- Stämmer till viss del 88 139 86 120 47 480
ning Stämmer ganska bra 41 48 85 61 58 293

Stämmer precis 4 10 22 19 8 63
Totalt 225 321 253 337 141 1277

23.4. Bra med sammanhållen lärarutbildning * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Uppsala
Bra med samman- Stämmer inte alls 9 28 18 55
hållen lärar- Stämmer till viss del 72 111 103 286
utbildning Stämmer ganska bra 102 106 144 352

Stämmer precis 42 64 68 174
Totalt 225 309 333 867



23.4 Bra om laererudd låg på universitet ist. för seminariet * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Zahle
Nørre

Nissum
Bra om laererudd låg på universitet Stämmer inte alls 175 98 273
ist. för seminariet Stämmer till viss del 39 28 67

Stämmer ganska bra 25 14 39
Stämmer precis 14 1 15

Totalt 253 141 394

23.5. Bra med gemensamma kurser * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Bra med gemen- Stämmer inte alls 11 36 50 23 20 140
samma kurser Stämmer till viss del 40 93 88 63 60 344

Stämmer ganska bra 68 91 83 135 47 424
Stämmer precis 106 103 29 116 13 367

Totalt 225 323 250 337 140 1275

23.6. Tvärvetenskapliga kurser minskar djup * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Tvärvetenskapliga Stämmer inte alls 35 44 111 59 40 289
kurser minskar Stämmer till viss del 139 192 95 184 70 680
ämnesdjup Stämmer ganska bra 40 70 31 70 23 234

Stämmer precis 8 11 11 17 7 54
Totalt 222 317 248 330 140 1257

23.7. Bäst om verksamheterna själva hade ansvar * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Bäst om verksam- Stämmer inte alls 150 203 114 245 57 769
heterna själva hade Stämmer till viss del 62 95 103 74 64 398
ansvar Stämmer ganska bra 11 20 20 13 16 80

Stämmer precis 0 1 5 4 1 11
Totalt 223 319 242 336 138 1258

Crosstabs

Fråga 24 Varför denna högskola/universitet?

Case Processing Summary
Cases

Valid Missing Totalt
N Percent N Percent N Percent

24.1. Hög akademisk standard *
Utbildningsanstalt

1257 96,5% 46 3,5% 1303 100,0%

24.2. Rikt studentliv * Utbildningsanstalt 1257 96,5% 46 3,5% 1303 100,0%
24.3. Ligger nära min hemort * Utbildningsanstalt 1276 97,9% 27 2,1% 1303 100,0%
24.4. Utbildningen har bra rykte *
Utbildningsanstalt

1262 96,9% 41 3,1% 1303 100,0%

24.5. Bra lärare och god pedagogik *
Utbildningsanstalt

1250 95,9% 53 4,1% 1303 100,0%

24.6. Erbjuder stort utbud av kurser *
Utbildningsanstalt

872 66,9% 431 33,1% 1303 100,0%

24.6. Seminariet representerar en bestämd
livsanskuelse * Utbildningsanstalt

380 29,2% 923 70,8% 1303 100,0%

24.7. I jämförelse med andra valdes "univers" *
Utbildningsanstalt

1272 97,6% 31 2,4% 1303 100,0%

24.8. Har kamrater som läser här *
Utbildningsanstalt

1274 97,8% 29 2,2% 1303 100,0%

24.9. Kom inte in där jag önskade *
Utbildningsanstalt

1271 97,5% 32 2,5% 1303 100,0%



24.1. Hög akademisk standard * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Hög akademisk Stämmer inte alls 84 71 18 54 50 277
standard Stämmer till viss del 86 98 49 64 42 339

Stämmer ganska bra 43 128 128 129 43 471
Stämmer precis 3 23 53 88 3 170

Totalt 216 320 248 335 138 1257

24.2. Rikt studentliv * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Rikt studentliv Stämmer inte alls 96 90 46 90 43 365

Stämmer till viss del 74 89 44 49 23 279
Stämmer ganska bra 42 104 103 64 43 356
Stämmer precis 7 35 49 137 29 257

Totalt 219 318 242 340 138 1257

24.3. Ligger nära min hemort * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Ligger nära min Stämmer inte alls 12 64 78 107 52 313
hemort Stämmer till viss del 20 40 21 33 14 128

Stämmer ganska bra 31 35 48 49 23 186
Stämmer precis 161 180 104 154 50 649

Totalt 224 319 251 343 139 1276

24.4. Utbildningen har bra rykte * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Utbildningen har bra Stämmer inte alls 42 34 12 53 21 162
rykte Stämmer till viss del 72 60 19 81 27 259

Stämmer ganska bra 85 125 98 121 58 487
Stämmer precis 18 99 123 79 35 354

Totalt 217 318 252 334 141 1262

24.5. Bra lärare och god pedagogik * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Bra lärare och god Stämmer inte alls 38 50 24 57 20 189
pedagogik Stämmer till viss del 79 88 48 97 43 355

Stämmer ganska bra 76 137 120 131 60 524
Stämmer precis 18 44 56 47 17 182

Totalt 211 319 248 332 140 1250

24.6. Erbjuder stort utbud av kurser * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Uppsala
Erbjuder stort Stämmer inte alls 46 37 31 114
utbud av kurser Stämmer till viss del 73 82 56 211

Stämmer ganska bra 76 148 131 355
Stämmer precis 21 53 118 192

Totalt 216 320 336 872



24.6. Seminariet representerar en bestämd livsanskuelse * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Zahle
Nørre

Nissum
Seminariet representerar en bestämd Stämmer inte alls 93 54 147
livsanskuelse Stämmer till viss del 88 42 130

Stämmer ganska bra 45 37 82
Stämmer precis 16 5 21

Totalt 242 138 380

24.7. I jämförelse med andra valdes "univers" * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
I jämförelse med Stämmer inte alls 159 206 79 219 89 752
andra valdes Stämmer till viss del 42 55 56 55 15 223
lärosätet Stämmer ganska bra 10 34 49 32 21 146

Stämmer precis 10 26 66 34 15 151
Totalt 221 321 250 340 140 1272

24.8. Har kamrater som läser här * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Har kamrater som Stämmer inte alls 108 150 194 193 92 737
läser här Stämmer till viss del 42 71 19 55 19 206

Stämmer ganska bra 34 46 16 32 19 147
Stämmer precis 36 56 21 61 10 184

Totalt 220 323 250 341 140 1274

24.9. Kom inte in där jag önskade * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Kom inte in där jag Stämmer inte alls 194 262 226 279 134 1095
önskade Stämmer till viss del 8 16 2 22 2 50

Stämmer ganska bra 3 9 4 8 0 24
Stämmer precis 15 35 17 31 4 102

Totalt 220 322 249 340 140 1271

Crosstabs

Fråga 29 Föreningsmedlemskap

Case Processing Summary
Cases

Valid Missing Totalt
N Percent N Percent N Percent

29. Är du medlem i någon förening *
Utbildningsanstalt

1280 98,2% 23 1,8% 1303 100,0%

29a. Musik - Kör - Teater * Utbildningsanstalt 145 11,1% 1158 88,9% 1303 100,0%
29b. Idrottsförening eller liknande *
Utbildningsanstalt 439 33,7% 864 66,3% 1303 100,0%

29c. Humanitär förening * Utbildningsanstalt 137 10,5% 1166 89,5% 1303 100,0%
29d. Församling utanför Svenska kyrkan *
Utbildningsanstalt

60 4,6% 1243 95,4% 1303 100,0%

29e. Politiskt parti eller liknande *
Utbildningsanstalt

59 4,5% 1244 95,5% 1303 100,0%

29f. Fackförening * Utbildningsanstalt 402 30,9% 901 69,1% 1303 100,0%
29g. Aktiv i studentkåren * Utbildningsanstalt 39 3,0% 1264 97,0% 1303 100,0%
29h. Aktiv i Svenska kyrkan * Utbildningsanstalt 28 2,1% 1275 97,9% 1303 100,0%
29i. Annan förening * Utbildningsanstalt 147 11,3% 1156 88,7% 1303 100,0%



29. Är du medlem i någon förening * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Är du medlem i någon förening? Nej 65 82 69 109 31 356

Ja 161 239 184 230 110 924
Totalt 226 321 253 339 141 1280

29a. Musik - Kör - Teater * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Musik - Kör - Teater Ja 17 34 35 32 27 145
Totalt 17 34 35 32 27 145

29b. Idrottsförening eller liknande * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Idrottsförening eller liknande Ja 85 120 66 122 46 439
Totalt 85 120 66 122 46 439

29c. Humanitär förening * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Humanitär förening Ja 25 22 45 32 13 137
Totalt 25 22 45 32 13 137

29d. Församling utanför svenska/danska kyrkan * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Församl. utanför SE/DK kyrkan Ja 8 18 13 13 8 60
Totalt 8 18 13 13 8 60

29e. Politiskt parti eller liknande * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Politiskt parti eller liknande Ja 12 8 16 16 7 59
Totalt 12 8 16 16 7 59

29f. Fackförening * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Fackförening Ja 75 114 81 83 49 402
Totalt 75 114 81 83 49 402

29g. Aktiv i studentkåren * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Aktiv i studentkåren Ja 3 7 12 6 11 39
Totalt 3 7 12 6 11 39

29h. Aktiv i svenska/danska kyrkan * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Aktiv i SE/DK kyrkan Ja 4 4 1 6 13 28
Totalt 4 4 1 6 13 28



29i. Annan förening * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Annan förening Ja 24 30 31 48 14 147
Totalt 24 30 31 48 14 147

Crosstabs

Fråga 30 Åsikter om förskola/skola

Case Processing Summary
Cases

Valid Missing Totalt
N Percent N Percent N Percent

30.1. Skolan erbjuder duktiga för få utmaningar *
Utbildningsanstalt

1273 97,7% 30 2,3% 1303 100,0%

30.2. Det är för stora förändringar i skolan *
Utbildningsanstalt

1263 96,9% 40 3,1% 1303 100,0%

30.3. I förskolan bör "läsa skr..." vara dominerande
* Utbildningsanstalt

1275 97,9% 28 2,1% 1303 100,0%

30.4. Förskola och skola bör hållas isär *
Utbildningsanstalt

1275 97,9% 28 2,1% 1303 100,0%

30.5. Kristendomskunskap för litet utrymme *
Utbildningsanstalt

1273 97,7% 30 2,3% 1303 100,0%

30.6. Förskolans uppgift göra barnen skolmogna *
Utbildningsanstalt

1278 98,1% 25 1,9% 1303 100,0%

30.7. Grundskolans uppg. är förb. för gymnasiet *
Utbildningsanstalt 1277 98,0% 26 2,0% 1303 100,0%

30.8. Gymnasiets uppg. är förb. högskolan *
Utbildningsanstalt

1280 98,2% 23 1,8% 1303 100,0%

30.9. Undervisningen mer projektinriktad *
Utbildningsanstalt 1278 98,1% 25 1,9% 1303 100,0%

30.10. Eleverna bör få betyg tidigt i grundskolan *
Utbildningsanstalt

1284 98,5% 19 1,5% 1303 100,0%

30.11. Grundskolan bör vara helt betygsfri *
Utbildningsanstalt 1272 97,6% 31 2,4% 1303 100,0%

30.12. "Betyg" eller omdöme bör ges i förskolan *
Utbildningsanstalt

1287 98,8% 16 1,2% 1303 100,0%

30.13. Gymnasieskolan bör vara helt betygsfri *
Utbildningsanstalt 1287 98,8% 16 1,2% 1303 100,0%

30.14. Det är för lite "ordning och reda" i skolan *
Utbildningsanstalt

1281 98,3% 22 1,7% 1303 100,0%

30.15. Skolan alltför segregerad *
Utbildningsanstalt 1254 96,2% 49 3,8% 1303 100,0%

30.16. Elevernas betyg, bästa måttet på kvalitet *
Utbildningsanstalt

1284 98,5% 19 1,5% 1303 100,0%

30.17. Skolan är för mycket präglad av
omsorgsvärderingar. * Utbildningsanstalt

1259 96,6% 44 3,4% 1303 100,0%

30.1. Skolan erbjuder duktiga för få utmaningar * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
 Skolan erbjuder Stämmer inte alls 22 46 23 50 10 151
duktiga elever för få Stämmer till viss del 144 169 128 176 80 697
utmaningar Stämmer ganska bra 43 88 77 91 40 339

Stämmer precis 10 16 25 23 12 86
Totalt 219 319 253 340 142 1273



30.2. Det är för stora förändringar i skolan * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Det är för stora Stämmer inte alls 65 95 91 98 37 386
förändringar i skolan Stämmer till viss del 105 140 102 156 62 565

Stämmer ganska bra 39 61 53 62 36 251
Stämmer precis 7 21 6 20 7 61

Totalt 216 317 252 336 142 1263

30.3. I förskolan bör "läsa skr..." vara dominerande * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
I förskolan bör »läsa, Stämmer inte alls 87 153 61 185 14 500
skriva, räkna« vara Stämmer till viss del 73 105 141 106 74 499
dominerande Stämmer ganska bra 49 48 44 38 47 226

Stämmer precis 13 15 6 10 6 50
Totalt 222 321 252 339 141 1275

30.4. Förskola och skola bör hållas isär * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Förskola och skola Stämmer inte alls 121 97 61 143 36 458
bör hållas isär Stämmer till viss del 67 122 75 122 58 444

Stämmer ganska bra 23 54 61 47 27 212
Stämmer precis 12 46 57 29 17 161

Totalt 223 319 254 341 138 1275

30.5. Kristendomskunskap för litet utrymme * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Kristendomskunskap Stämmer inte alls 136 190 127 202 67 722
har för litet ut- Stämmer till viss del 70 87 86 89 47 379
rymme Stämmer ganska bra 9 31 26 39 22 127

Stämmer precis 4 13 12 10 6 45
Totalt 219 321 251 340 142 1273

30.6. Förskolans uppgift göra barnen skolmogna * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Förskolans uppgift Stämmer inte alls 42 53 83 65 32 275
är att göra barnen Stämmer till viss del 89 143 95 154 53 534
skolmogna Stämmer ganska bra 60 85 55 92 37 329

Stämmer precis 32 40 22 27 19 140
Totalt 223 321 255 338 141 1278

30.7. Grundskolans uppg. är förb. för gymnasiet * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Grundskolans upp- Stämmer inte alls 35 71 109 84 47 346
gift är att förbereda Stämmer till viss del 99 139 102 157 59 556
eleverna för gym- Stämmer ganska bra 70 85 31 76 29 291
 nasiet Stämmer precis 20 24 11 22 7 84
Totalt 224 319 253 339 142 1277



30.8. Gymnasiets uppg. är förb. högskolan * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Gymnasiets uppgift Stämmer inte alls 45 78 20 84 14 241
är att förbereda för Stämmer till viss del 103 144 80 155 34 516
högskolan Stämmer ganska bra 62 88 92 81 59 382

Stämmer precis 14 13 60 19 35 141
Totalt 224 323 252 339 142 1280

30.9. Undervisningen mer projektinriktad * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Undervisningen Stämmer inte alls 25 37 36 43 22 163
bör vara mer Stämmer till viss del 112 120 117 155 70 574
projektinriktad Stämmer ganska bra 71 122 74 113 36 416

Stämmer precis 14 42 27 30 12 125
Totalt 222 321 254 341 140 1278

30.10. Eleverna bör få betyg tidigt i grundskolan * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Eleverna bör få Stämmer inte alls 164 259 184 251 88 946
betyg tidigt i Stämmer till viss del 40 47 40 57 36 220
grundskolan Stämmer ganska bra 12 10 21 18 17 78

Stämmer precis 7 6 9 17 1 40
Totalt 223 322 254 343 142 1284

30.11. Grundskolan bör vara helt betygsfri * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Grundskolan bör Stämmer inte alls 105 155 142 189 85 676
vara helt betygsfri Stämmer till viss del 64 76 68 73 34 315

Stämmer ganska bra 22 36 23 35 8 124
Stämmer precis 33 47 21 42 14 157

Totalt 224 314 254 339 141 1272

30.12. "Betyg" eller omdöme bör ges i förskolan * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
»Betyg« eller om- Stämmer inte alls 181 274 203 279 102 1039
döme bör ges i Stämmer till viss del 28 39 34 49 26 176
förskolan Stämmer ganska bra 6 8 8 11 10 43

Stämmer precis 9 3 10 3 4 29
Totalt 224 324 255 342 142 1287

30.13. Gymnasieskolan bör vara helt betygsfri * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Gymnasieskolan Stämmer inte alls 182 271 191 289 113 1046
bör vara helt Stämmer till viss del 27 30 43 31 21 152
betygsfri Stämmer ganska bra 10 12 14 10 4 50

Stämmer precis 6 9 8 13 3 39
Totalt 225 322 256 343 141 1287



30.14. Det är för lite »ordning och reda« i skolan * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Det är för lite Stämmer inte alls 23 28 26 34 13 124
»ordning och reda« i Stämmer till viss del 99 130 120 142 66 557
skolan Stämmer ganska bra 63 92 70 102 32 359

Stämmer precis 39 71 38 62 31 241
Totalt 224 321 254 340 142 1281

30.15. Skolan alltför segregerad * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Skolan är alltför Stämmer inte alls 34 54 57 42 48 235
segregerad Stämmer till viss del 122 181 108 172 74 657

Stämmer ganska bra 53 64 64 87 15 283
Stämmer precis 8 18 19 32 2 79

Totalt 217 317 248 333 139 1254

30.16. Elevernas betyg, bästa måttet på kvalitet * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Elevernas betyg är Stämmer inte alls 145 219 175 204 88 831
bästa måttet på Stämmer till viss del 67 85 65 117 45 379
skolans kvalitet Stämmer ganska bra 10 15 15 16 9 65

Stämmer precis 3 2 0 4 0 9
Totalt 225 321 255 341 142 1284

30.17. Skolan är för mycket präglad av omsorgsvärderingar. * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Skolan är för mycket Stämmer inte alls 66 116 139 169 53 543
präglad av omsorgs- Stämmer till viss del 123 174 89 140 61 587
värderingar Stämmer ganska bra 23 21 23 23 21 111

Stämmer precis 3 2 2 4 7 18
Totalt 215 313 253 336 142 1259



Crosstabs

Fråga 31 Åsikter om lärarens arbete

Case Processing Summary
Cases

Valid Missing Totalt
N Percent N Percent N Percent

31.1. Samverkan i arbetslag nödvändig *
Utbildningsanstalt 1287 98,8% 16 1,2% 1303 100,0%

31.2. Läraren bör bestämma över undervisningen
* Utbildningsanstalt

1273 97,7% 30 2,3% 1303 100,0%

31.3. Läraren bör fokusera på bas- och
ämneskunsk. * Utbildningsanstalt 1282 98,4% 21 1,6% 1303 100,0%

31.4. Läraren bör ta stort ansvar för elev. hela
tillvaro * Utbildningsanstalt

1274 97,8% 29 2,2% 1303 100,0%

31.5. Lärarens arbete underlättas av etn. homog.
grpr * Utbildningsanstalt 1252 96,1% 51 3,9% 1303 100,0%

31.6. Läraren bör arbeta utifrån föräldrarnas
synpnktr * Utbildningsanstalt

1272 97,6% 31 2,4% 1303 100,0%

31.7. Läraren bör arbeta utifrån elevernas
synpnktr * Utbildningsanstalt 1284 98,5% 19 1,5% 1303 100,0%

31.8. Viktigast att fostra eleverna i demokr. och
toler. * Utbildningsanstalt

1276 97,9% 27 2,1% 1303 100,0%

31.9. Viktigt för mig bidra till skolans utveckling *
Utbildningsanstalt

1284 98,5% 19 1,5% 1303 100,0%

31.10. Viktigast fostra morgondagens medborgare
* Utbildningsanstalt

1277 98,0% 26 2,0% 1303 100,0%

31.11. Risken att bli utbränd som lärare är
överdriven * Utbildningsanstalt

1267 97,2% 36 2,8% 1303 100,0%

31.1. Samverkan i arbetslag nödvändig * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Samverkan i arbets- Stämmer inte alls 2 5 4 13 1 25
lag nödvändig Stämmer till viss del 28 59 49 84 30 250

Stämmer ganska bra 92 135 114 134 63 538
Stämmer precis 102 123 87 114 48 474

Totalt 224 322 254 345 142 1287

31.2. Läraren bör bestämma över undervisningen * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Läraren bör be- Stämmer inte alls 18 33 30 56 25 162
stämma över Stämmer till viss del 102 152 123 178 65 620
undervisningen Stämmer ganska bra 73 109 78 87 44 391

Stämmer precis 26 29 17 20 8 100
Totalt 219 323 248 341 142 1273

31.3. Läraren bör fokusera på bas- och ämneskunsk. * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Läraren bör fokusera Stämmer inte alls 103 165 129 184 57 638
på bas- och ämnes- Stämmer till viss del 92 134 100 123 59 508
kunskaper Stämmer ganska bra 20 21 19 27 20 107

Stämmer precis 6 3 4 11 5 29
Totalt 221 323 252 345 141 1282



31.4. Läraren bör ta stort ansvar för elev. hela tillvaro * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Läraren bör ta stort Stämmer inte alls 26 42 57 45 24 194
ansvar för elevernas Stämmer till viss del 101 138 120 161 66 586
hela tillvaro Stämmer ganska bra 60 89 55 93 40 337

Stämmer precis 35 50 21 40 11 157
Totalt 222 319 253 339 141 1274

31.5. Lärarens arbete underlättas av etn. homog. grpr * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Lärarens arbete Stämmer inte alls 94 127 45 125 34 425
underlättas av Stämmer till viss del 67 120 93 141 54 475
etniskt homogena Stämmer ganska bra 38 52 75 39 39 243
grupper Stämmer precis 18 12 39 30 10 109
Totalt 217 311 252 335 137 1252

31.6. Läraren bör arbeta utifrån föräldrarnas synpnktr * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Läraren bör arbeta Stämmer inte alls 115 155 143 156 78 647
utifrån föräldrarnas Stämmer till viss del 100 148 103 155 60 566
synpunkter Stämmer ganska bra 6 16 7 20 4 53

Stämmer precis 1 2 0 3 0 6
Totalt 222 321 253 334 142 1272

31.7. Läraren bör arbeta utifrån elevernas synpnktr * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Läraren bör arbeta Stämmer inte alls 4 10 20 9 6 49
utifrån elevernas Stämmer till viss del 93 126 133 146 79 577
synpunkter Stämmer ganska bra 92 141 89 144 45 511

Stämmer precis 34 46 12 43 12 147
Totalt 223 323 254 342 142 1284

31.8. Viktigast att fostra eleverna i demokr. och toler. * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Viktigast att fostra Stämmer inte alls 36 40 11 35 8 130
eleverna i demokrati Stämmer till viss del 104 152 111 157 59 583
och tolerans Stämmer ganska bra 64 94 91 110 62 421

Stämmer precis 19 36 36 39 12 142
Totalt 223 322 249 341 141 1276

31.9. Viktigt för mig bidra till skolans utveckling * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Viktigt för mig bidra Stämmer inte alls 3 5 6 10 4 28
till skolans ut- Stämmer till viss del 36 51 56 65 31 239
veckling Stämmer ganska bra 105 148 117 161 82 613

Stämmer precis 79 119 74 107 25 404
Totalt 223 323 253 343 142 1284



31.10. Viktigast fostra morgondagens medborgare * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Viktigast fostra Stämmer inte alls 13 23 5 23 7 71
morgondagens med- Stämmer till viss del 87 124 77 107 41 436
borgare Stämmer ganska bra 86 106 112 139 72 515

Stämmer precis 36 69 56 73 21 255
Totalt 222 322 250 342 141 1277

31.11. Risken att bli utbränd som lärare är överdriven * Utbildningsanstalt
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Risken att bli ut- Stämmer inte alls 117 169 68 193 30 577
bränd som lärare Stämmer till viss del 82 112 126 114 77 511
är överdriven Stämmer ganska bra 14 33 41 28 23 139

Stämmer precis 5 7 11 6 11 40
Totalt 218 321 246 341 141 1267

Crosstabs

Fråga 32 Åsikter om barnens/elevernas arbete

Case Processing Summary
Cases

Valid Missing Totalt
N Percent N Percent N Percent

32.1. Barn/elever bör arbeta självständigt *
Utbildningsanstalt 1286 98,7% 17 1,3% 1303 100,0%
32.2. Barn/elever bör ha stort inflytande *
Utbildningsanstalt 1283 98,5% 20 1,5% 1303 100,0%
32.3. Flickor/pojkar lär bäst i flick- resp pojkgr *
Utbildningsanstalt 1275 97,9% 28 2,1% 1303 100,0%
32.4. Barn/elever har största ansvaret för lärandet
* Utbildningsanstalt 1272 97,6% 31 2,4% 1303 100,0%
32.5. Betyg är bästa motivation *
Utbildningsanstalt 1281 98,3% 22 1,7% 1303 100,0%
32.6. Barn/elever bör mest arbeta i egen takt *
Utbildningsanstalt 1273 97,7% 30 2,3% 1303 100,0%
32.7. Barn/elever lär bäst i homogena grupper *
Utbildningsanstalt 1276 97,9% 27 2,1% 1303 100,0%
32.8. Leken bör ha stor plats i undervisningen *
Utbildningsanstalt 1278 98,1% 25 1,9% 1303 100,0%
32.9. Det viktigaste är ett gott socialt klimat *
Utbildningsanstalt 1286 98,7% 17 1,3% 1303 100,0%

32.1. Barn/elever bör arbeta självständigt * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Barn/elever bör Stämmer inte alls 22 24 16 28 12 102
 arbeta självständigt Stämmer till viss del 131 186 140 205 84 746

Stämmer ganska bra 60 104 83 102 42 391
Stämmer precis 10 8 16 10 3 47

Total 223 322 255 345 141 1286

32.2. Barn/elever bör ha stort inflytande * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Barn/elever bör ha Stämmer inte alls 6 6 10 10 4 36
stort inflytande Stämmer till viss del 75 126 144 141 79 565

Stämmer ganska bra 109 153 80 141 54 537
Stämmer precis 32 37 21 51 4 145

Total 222 322 255 343 141 1283



32.3. Flickor/pojkar lär bäst i flick- resp pojkgr * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Flickor/pojkar lär Stämmer inte alls 134 196 116 196 66 708
bäst i flick- resp. Stämmer till viss del 72 94 110 127 60 463
pojkgrupper Stämmer ganska bra 12 29 22 17 14 94

Stämmer precis 2 1 4 3 0 10
Total 220 320 252 343 140 1275

32.4. Barn/elever har största ansvaret för lärandet * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Barn/elever har Stämmer inte alls 52 76 93 83 47 351
största ansvaret för Stämmer till viss del 134 160 128 161 68 651
lärandet Stämmer ganska bra 31 58 25 71 22 207

Stämmer precis 5 25 5 24 4 63
Total 222 319 251 339 141 1272

32.5. Betyg är bästa motivation * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Betyg är bästa Stämmer inte alls 107 160 147 170 57 641
motivation Stämmer till viss del 98 131 82 125 66 502

Stämmer ganska bra 16 30 21 39 17 123
Stämmer precis 2 1 1 9 2 15

Total 223 322 251 343 142 1281

32.6. Barn/elever bör mest arbeta i egen takt * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Barn/elever bör mest Stämmer inte alls 4 3 14 4 9 34
arbeta i egen takt Stämmer till viss del 92 122 135 130 65 544

Stämmer ganska bra 78 127 77 136 57 475
Stämmer precis 48 66 25 71 10 220

Total 222 318 251 341 141 1273

32.7. Barn/elever lär bäst i homogena grupper * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Barn/elever lär bäst i Stämmer inte alls 45 55 38 92 21 251
homogena grupper Stämmer till viss del 98 160 127 159 66 610

Stämmer ganska bra 60 83 69 68 43 323
Stämmer precis 19 23 18 21 11 92

Total 222 321 252 340 141 1276

32.8. Leken bör ha stor plats i undervisningen * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Leken bör ha stor Stämmer inte alls 9 4 5 17 3 38
plats i under- Stämmer till viss del 62 91 52 94 42 341
visningen Stämmer ganska bra 83 116 133 143 63 538

Stämmer precis 68 109 63 88 33 361
Total 222 320 253 342 141 1278



32.9. Det viktigaste är ett gott socialt klimat * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Det viktigaste är ett Stämmer inte alls 1 2 3 3 0 9
gott socialt klimat Stämmer till viss del 23 16 32 28 19 118

Stämmer ganska bra 92 120 118 137 66 533
Stämmer precis 108 183 102 177 56 626

Total 224 321 255 345 141 1286

Crosstabs

Fråga 33 Åsikter om ledningen

Case Processing Summary
Cases

Valid Missing Totalt
N Percent N Percent N Percent

33.1. Ledningen avgörande för bra jobb *
Utbildningsanstalt

1280 98,2% 23 1,8% 1303 100,0%

33.2. Ledningen bör sköta administrationen *
Utbildningsanstalt 1271 97,5% 32 2,5% 1303 100,0%

33.3. Ledning. bör inte lägga sig lärarnas arbete *
Utbildningsanstalt

1267 97,2% 36 2,8% 1303 100,0%

33.4. Ledning. har stort ansvar för socialt klimat *
Utbildningsanstalt 1267 97,2% 36 2,8% 1303 100,0%

33.5. Viktigt den som leder har lärarutbildning *
Utbildningsanstalt

1269 97,4% 34 2,6% 1303 100,0%

33.6. Arbetslagen självständiga - bäst verksamhet
* Utbildningsanstalt

1251 96,0% 52 4,0% 1303 100,0%

33.7. Politiker skall ge resurserna, ej lägga sig i *
Utbildningsanstalt

1269 97,4% 34 2,6% 1303 100,0%

33.8. Bra med utvärdering av "utanför" experter *
Utbildningsanstalt

1273 97,7% 30 2,3% 1303 100,0%

33.9. Lärarna är bäst på att bedöma verksamh.
kvalitet * Utbildningsanstalt

1273 97,7% 30 2,3% 1303 100,0%

33.1. Ledningen avgörande för bra jobb * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Ledningen av- Stämmer inte alls 0 3 10 1 3 17
görande för ett bra Stämmer till viss del 64 110 98 116 67 455
jobb Stämmer ganska bra 112 156 113 157 61 599

Stämmer precis 47 53 33 65 11 209
Total 223 322 254 339 142 1280

33.2. Ledningen bör sköta administrationen * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Ledningen bör sköta Stämmer inte alls 46 44 64 65 23 242
administrationen Stämmer till viss del 100 151 107 150 64 572

Stämmer ganska bra 58 103 65 99 43 368
Stämmer precis 17 22 15 23 12 89

Total 221 320 251 337 142 1271

33.3. Ledning. bör inte lägga sig lärarnas arbete * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Ledningen bör inte Stämmer inte alls 53 69 69 85 30 306
lägga sig lärarnas Stämmer till viss del 111 159 135 171 74 650
arbete Stämmer ganska bra 41 79 39 61 30 250

Stämmer precis 14 15 9 15 8 61
Total 219 322 252 332 142 1267



33.4. Ledning. har stort ansvar för socialt klimat * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Ledningen har stort Stämmer inte alls 13 31 7 31 3 85
ansvar för socialt Stämmer till viss del 91 131 36 130 19 407
klimat Stämmer ganska bra 74 120 128 111 81 514

Stämmer precis 41 39 80 62 39 261
Total 219 321 251 334 142 1267

33.5. Viktigt den som leder har lärarutbildning * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Viktigt att den som Stämmer inte alls 13 31 15 22 13 94
leder har lärar- Stämmer till viss del 35 82 64 85 44 310
utbildning Stämmer ganska bra 92 112 107 116 51 478

Stämmer precis 80 95 67 111 34 387
Total 220 320 253 334 142 1269

33.6. Arbetslagen självständiga - bäst verksamhet * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Arbetslagen själv- Stämmer inte alls 54 96 60 118 23 351
ständiga = bäst Stämmer till viss del 115 154 126 154 77 626
verksamhet Stämmer ganska bra 46 64 51 56 37 254

Stämmer precis 4 5 2 6 3 20
Total 219 319 239 334 140 1251

33.7. Politiker skall ge resurserna, ej lägga sig i * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Politiker skall ge Stämmer inte alls 25 36 43 43 20 167
resurserna, ej lägga Stämmer till viss del 86 136 119 134 63 538
sig i Stämmer ganska bra 56 89 59 96 41 341

Stämmer precis 53 59 31 63 17 223
Total 220 320 252 336 141 1269

33.8. Bra med utvärdering av "utanför" experter * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Bra med utvärdering Stämmer inte alls 16 38 26 26 24 130
av utanförstående Stämmer till viss del 80 127 105 127 57 496
experter Stämmer ganska bra 81 106 85 111 49 432

Stämmer precis 42 52 38 71 12 215
Total 219 323 254 335 142 1273

33.9. Lärarna är bäst på att bedöma verksamh. kvalitet * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Lärarna är bäst på att Stämmer inte alls 10 19 33 25 18 105
bedöma verksam- Stämmer till viss del 73 104 130 119 85 511
hetens kvalitet Stämmer ganska bra 95 142 65 124 26 452

Stämmer precis 42 57 26 68 12 205
Total 220 322 254 336 141 1273



Crosstabs

Fråga 34 Åsikter om valfrihet och privatisering

Case Processing Summary
Cases

Valid Missing Totalt
N Percent N Percent N Percent

34.1. Bra med privata förskolor och skolor *
Utbildningsanstalt 1284 98,5% 19 1,5% 1303 100,0%

34.2. Valfriheten ger större föräldrainflytande *
Utbildningsanstalt

1267 97,2% 36 2,8% 1303 100,0%

34.3. Föräldr. inflyt. ökar tack vare de priv.
alternati. * Utbildningsanstalt 1265 97,1% 38 2,9% 1303 100,0%

34.4. Privata alt. ökar lärares karriärmöjligheter *
Utbildningsanstalt

1251 96,0% 52 4,0% 1303 100,0%

34.5. De privata alt. gynnar löneutvecklingen *
Utbildningsanstalt 1233 94,6% 70 5,4% 1303 100,0%

34.6. Konkurrens gynnar pedagogisk utveckling *
Utbildningsanstalt

1255 96,3% 48 3,7% 1303 100,0%

34.7. Valfrih. ökar klyftan mellan barn med olika
bakgrund * Utbildningsanstalt 1244 95,5% 59 4,5% 1303 100,0%

34.8. Privata alt. ökar klyftan mellan barn med
olika bakgrund * Utbildningsanstalt

1254 96,2% 49 3,8% 1303 100,0%

34.9. Jag kan tänka mig arbeta i ett
bemanningsföretag * Utbildningsanstalt

1247 95,7% 56 4,3% 1303 100,0%

34.10. Jag kan bara tänka mig arbeta i offentlig
tjänst * Utbildningsanstalt

1248 95,8% 55 4,2% 1303 100,0%

34.11. Jag kan inte arbeta i en skola med religös
grund * Utbildningsanstalt

1251 96,0% 52 4,0% 1303 100,0%

34.12. Jag kan arbeta i en skola även om den har
religös grund * Utbildningsanstalt

1258 96,5% 45 3,5% 1303 100,0%

34.1. Bra med privata förskolor och skolor * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Bra med privata Stämmer inte alls 28 41 4 46 3 122
förskolor och skolor Stämmer till viss del 76 114 44 131 23 388

Stämmer ganska bra 65 91 105 85 56 402
Stämmer precis 50 77 103 82 60 372

Total 219 323 256 344 142 1284

34.2. Valfriheten ger större föräldrainflytande * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Valfriheten ger Stämmer inte alls 11 18 9 28 6 72
större föräldra- Stämmer till viss del 89 147 75 127 38 476
inflytande Stämmer ganska bra 85 116 110 137 64 512

Stämmer precis 28 38 59 48 34 207
Total 213 319 253 340 142 1267

34.3. Föräldr. inflyt. ökar tack vare de priv. alternati. * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Föräldrars inflytande Stämmer inte alls 32 34 17 48 10 141
ökar tack vare de Stämmer till viss del 102 161 81 138 56 538
privata alternativen Stämmer ganska bra 63 102 108 116 56 445

Stämmer precis 18 22 46 37 18 141
Total 215 319 252 339 140 1265



34.4. Privata alt. ökar lärares karriärmöjligheter * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Privata alternativ Stämmer inte alls 30 49 36 49 21 185
ökar lärares karriär- Stämmer till viss del 90 134 82 130 58 494
möjligheter Stämmer ganska bra 71 112 96 108 50 437

Stämmer precis 21 25 29 51 9 135
Total 212 320 243 338 138 1251

34.5. De privata alt. gynnar löneutvecklingen * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
De privata alternativ Stämmer inte alls 24 42 43 47 26 182
gynnar löne- Stämmer till viss del 75 136 100 127 71 509
utvecklingen Stämmer ganska bra 78 111 74 106 29 398

Stämmer precis 32 28 23 54 7 144
Total 209 317 240 334 133 1233

34.6. Konkurrens gynnar pedagogisk utveckling * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Konkurrens gynnar Stämmer inte alls 63 103 54 103 28 351
pedagogisk ut- Stämmer till viss del 95 138 92 137 56 518
veckling Stämmer ganska bra 43 59 79 74 42 297

Stämmer precis 9 17 23 26 14 89
Total 210 317 248 340 140 1255

34.7. Valfrih. ökar klyftan mellan barn med olika bakgrund * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Valfriheten ökar Stämmer inte alls 19 21 26 26 26 118
klyftan mellan barn Stämmer till viss del 68 86 111 91 50 406
med olika bakgrund Stämmer ganska bra 67 110 69 91 42 379

Stämmer precis 55 98 41 126 21 341
Total 209 315 247 334 139 1244

34.8. Privata alt. ökar klyftan mellan barn med olika bakgrund * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Privata alternativ Stämmer inte alls 13 22 26 20 26 107
ökar klyftan mellan Stämmer till viss del 59 82 105 79 49 374
barn med olika Stämmer ganska bra 72 111 72 96 41 392
bakgrund Stämmer precis 68 107 45 140 21 381
Total 212 322 248 335 137 1254

34.9. Jag kan tänka mig arbeta i ett bemanningsföretag * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Jag kan tänka mig Stämmer inte alls 133 159 193 191 109 785
arbeta i ett beman- Stämmer till viss del 53 95 34 84 21 287
ningsföretag Stämmer ganska bra 18 43 12 40 6 119

Stämmer precis 8 22 1 22 3 56
Total 212 319 240 337 139 1247



34.10. Jag kan bara tänka mig arbeta i offentlig tjänst * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Jag kan bara tänka Stämmer inte alls 80 144 66 146 34 470
mig arbeta i offentlig Stämmer till viss del 52 73 61 63 31 280
tjänst Stämmer ganska bra 34 63 76 87 50 310

Stämmer precis 44 40 38 44 22 188
Total 210 320 241 340 137 1248

34.11. Jag kan inte arbeta i en skola med religös grund * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Jag kan inte arbeta i Stämmer inte alls 40 61 30 53 38 222
en skola med religös Stämmer till viss del 61 93 68 87 46 355
grund Stämmer ganska bra 59 72 93 101 40 365

Stämmer precis 51 92 57 96 13 309
Total 211 318 248 337 137 1251

34.12. Jag kan arbeta i en skola även om den har religös grund * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Jag kan arbeta i en Stämmer inte alls 151 187 181 240 89 848
skola även om den Stämmer till viss del 36 78 39 51 28 232
har religös grund Stämmer ganska bra 11 25 17 24 14 91

Stämmer precis 15 31 11 24 6 87
Total 213 321 248 339 137 1258

Crosstabs

Fråga 35 Åsikter om föräldrar

Case Processing Summary
Cases

Valid Missing Totalt
N Percent N Percent N Percent

35.1. Föräldrar bör ha stort inflytande i
förskola/skola * Utbildningsanstalt 1266 97,2% 37 2,8% 1303 100,0%
35.2. Valfrih. har medfört att föräldrar fått större
inflytande * Utbildningsanstalt 1260 96,7% 43 3,3% 1303 100,0%
35.3. Föräld. inflyt. utövas bäst genom aktivt val
av skola * Utbildningsanstalt 1257 96,5% 46 3,5% 1303 100,0%
35.4. Föräldrar bör ingå i skolans
verksamhetsledning * Utbildningsanstalt 1261 96,8% 42 3,2% 1303 100,0%
35.5. Föräldrar bör delta i beslut rörande
verksamheten * Utbildningsanstalt 1263 96,9% 40 3,1% 1303 100,0%
35.6. Föräldrar har inte rätt att tala om för mig
hur undervisa * Utbildningsanstalt 1258 96,5% 45 3,5% 1303 100,0%
35.7. Betyg ger föräldrarna bästa informationen *
Utbildningsanstalt 1266 97,2% 37 2,8% 1303 100,0%
35.8. Det är föräldrarnas ansvar att barnen sköter
sig i skolan * Utbildningsanstalt 1260 96,7% 43 3,3% 1303 100,0%
35.9. Föräldrarna ansvarar för samverkan hem -
skola * Utbildningsanstalt 1249 95,9% 54 4,1% 1303 100,0%

35.1. Föräldrar bör ha stort inflytande i förskola/skola * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Föräldrar bör ha Stämmer inte alls 37 58 45 54 13 207
stort inflytande i Stämmer till viss del 124 189 160 207 86 766
förskola/skola Stämmer ganska bra 42 63 38 62 35 240

Stämmer precis 7 11 11 18 6 53
Total 210 321 254 341 140 1266



35.2. Valfrih. har medfört att föräldrar fått större inflytande * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Valfriheten har med- Stämmer inte alls 16 29 21 24 12 102
fört att föräldrar fått Stämmer till viss del 118 171 133 171 57 650
större inflytande Stämmer ganska bra 67 105 86 116 65 439

Stämmer precis 9 14 13 27 6 69
Total 210 319 253 338 140 1260

35.3. Föräld. inflyt. utövas bäst genom aktivt val av skola * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Föräldrainflytande Stämmer inte alls 39 65 21 72 24 221
utövas bäst genom Stämmer till viss del 112 148 111 141 53 565
aktivt val av skola Stämmer ganska bra 50 96 92 90 50 378

Stämmer precis 9 10 27 33 14 93
Total 210 319 251 336 141 1257

35.4. Föräldrar bör ingå i skolans verksamhetsledning * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Föräldrar bör ingå i Stämmer inte alls 37 66 24 64 20 211
skolans verksamhets- Stämmer till viss del 99 140 108 153 55 555
ledning Stämmer ganska bra 59 95 91 90 51 386

Stämmer precis 16 18 31 31 13 109
Total 211 319 254 338 139 1261

35.5. Föräldrar bör delta i beslut rörande verksamheten * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Föräldrar bör delta i Stämmer inte alls 26 50 84 51 48 259
beslut rörande Stämmer till viss del 119 167 128 179 77 670
verksamheten Stämmer ganska bra 54 83 33 82 13 265

Stämmer precis 12 20 7 29 1 69
Total 211 320 252 341 139 1263

35.6. Föräldrar har inte rätt att tala om för mig hur undervisa * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Föräldrar har inte Stämmer inte alls 37 64 42 79 23 245
rätt att tala om för Stämmer till viss del 103 152 104 134 65 558
mig hur undervisa Stämmer ganska bra 40 69 57 83 32 281

Stämmer precis 30 35 48 43 18 174
Total 210 320 251 339 138 1258

35.7. Betyg ger föräldrarna bästa informationen * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Betyg ger föräldrarna Stämmer inte alls 105 146 146 174 62 633
bästa informationen Stämmer till viss del 75 135 79 126 59 474

Stämmer ganska bra 28 37 22 33 17 137
Stämmer precis 1 4 6 8 3 22

Total 209 322 253 341 141 1266



35.8. Det är föräldrarnas ansvar att barnen sköter sig i skolan * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Det är föräldrarnas Stämmer inte alls 8 19 2 22 2 53
ansvar att barnen Stämmer till viss del 107 175 95 179 47 603
sköter sig i skolan Stämmer ganska bra 77 98 87 102 58 422

Stämmer precis 15 26 67 40 34 182
Total 207 318 251 343 141 1260

35.9. Föräldrarna ansvarar för samverkan hem - skola * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Föräldrarna ansvarar Stämmer inte alls 36 70 41 74 29 250
för samverkan hem – Stämmer till viss del 105 148 120 153 72 598
skola Stämmer ganska bra 54 74 67 79 30 304

Stämmer precis 13 24 23 28 9 97
Total 208 316 251 334 140 1249

Crosstabs

Fråga 36 Åsikter om framtida yrkesliv

Case Processing Summary
Cases

Valid Missing Totalt
N Percent N Percent N Percent

36.1. Jag arbetar som lärare fram till pension *
Utbildningsanstalt 1249 95,9% 54 4,1% 1303 100,0%

36.2. Jag gör karriär inom utbildningssystemet *
Utbildningsanstalt

1247 95,7% 56 4,3% 1303 100,0%

36.3. Jag kommer att arbeta där lärarutb. ej är
merit * Utbildningsanstalt 1230 94,4% 73 5,6% 1303 100,0%

36.4. Jag kommer att använda lärarutb. utanför
utbild.systemet * Utbildningsanstalt

1245 95,5% 58 4,5% 1303 100,0%

36.5. Jag kommer att studera med
lärarutbildningen som grund * Utbildningsanstalt

1251 96,0% 52 4,0% 1303 100,0%

36.6. Jag satsar främst på att bilda familj *
Utbildningsanstalt

1242 95,3% 61 4,7% 1303 100,0%

36.7. Jag kommer att arbeta deltid som lärare *
Utbildningsanstalt

1245 95,5% 58 4,5% 1303 100,0%

36.8. Jag arbetar som lärare i 10 år, sedan gör jag
annat * Utbildningsanstalt

1244 95,5% 59 4,5% 1303 100,0%

36.9. Jag kommer inte att arbeta som lärare *
Utbildningsanstalt

1255 96,3% 48 3,7% 1303 100,0%

36.1. Jag arbetar som lärare fram till pension * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Jag arbetar som Stämmer inte alls 24 84 106 75 19 308
lärare fram till Stämmer till viss del 80 103 77 129 52 441
pension Stämmer ganska bra 74 99 51 108 44 376

Stämmer precis 25 29 16 29 25 124
Total 203 315 250 341 140 1249

36.2. Jag gör karriär inom utbildningssystemet * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Jag gör karriär inom Stämmer inte alls 104 143 91 144 59 541
utbildningssystemet Stämmer till viss del 71 123 100 133 52 479

Stämmer ganska bra 25 40 44 50 26 185
Stämmer precis 6 7 14 10 5 42

Total 206 313 249 337 142 1247



36.3. Jag kommer att arbeta där lärarutb. ej är merit * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Jag kommer att Stämmer inte alls 127 184 98 217 91 717
arbeta där lärarut- Stämmer till viss del 67 101 99 86 38 391
bildning ej är merit Stämmer ganska bra 6 19 37 24 9 95

Stämmer precis 5 5 9 5 3 27
Total 205 309 243 332 141 1230

36.4. Jag kommer att använda lärarutb. utanför utbild.systemet * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Jag kommer att an- Stämmer inte alls 25 37 47 35 53 197
vända lärarutbild- Stämmer till viss del 93 140 90 121 57 501
ning utanför utbild- Stämmer ganska bra 60 99 76 114 28 377
ningssystemet Stämmer precis 26 41 33 67 3 170
Total 204 317 246 337 141 1245

36.5. Jag kommer att studera med lärarutbildningen som grund * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Jag kommer att Stämmer inte alls 71 107 64 108 73 423
studera med lärar- Stämmer till viss del 77 137 86 144 51 495
utbildningen som Stämmer ganska bra 46 55 73 59 15 248
grund Stämmer precis 13 19 27 24 2 85
Total 207 318 250 335 141 1251

36.6. Jag satsar främst på att bilda familj * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Jag satsar främst på Stämmer inte alls 87 99 73 119 26 404
att bilda familj Stämmer till viss del 77 141 84 141 71 514

Stämmer ganska bra 32 51 56 52 36 227
Stämmer precis 7 23 34 26 7 97

Total 203 314 247 338 140 1242

36.7. Jag kommer att arbeta deltid som lärare * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Jag kommer att Stämmer inte alls 121 190 139 180 80 710
arbeta deltid som Stämmer till viss del 62 90 69 105 43 369
lärare Stämmer ganska bra 21 26 30 40 15 132

Stämmer precis 2 6 11 12 3 34
Total 206 312 249 337 141 1245

36.8. Jag arbetar som lärare i 10 år, sedan gör jag annat * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Jag arbetar som Stämmer inte alls 101 141 86 162 73 563
lärare i 10 år, sedan Stämmer till viss del 70 122 105 128 50 475
gör jag annat Stämmer ganska bra 24 40 31 39 11 145

Stämmer precis 9 13 23 11 5 61
Total 204 316 245 340 139 1244



36.9. Jag kommer inte att arbeta som lärare * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Jag kommer inte att Stämmer inte alls 193 295 216 320 131 1155
arbeta som lärare Stämmer till viss del 12 14 25 14 8 73

Stämmer ganska bra 1 5 5 4 1 16
Stämmer precis 1 4 2 3 1 11

Total 207 318 248 341 141 1255

Crosstabs

Fråga 37 Framtidsvision / 38 Kontakt

Case Processing Summary
Cases

Valid Missing Totalt
N Percent N Percent N Percent

37. Om tio år så ..... * Utbildningsanstalt 1230 94,4% 73 5,6% 1303 100,0%
38. Får vi kontakta dig i slutet av din
lärarutbildning * Utbildningsanstalt

1269 97,4% 34 2,6% 1303 100,0%

37. Om tio år så ..... * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Om Studerar jag 4 4 5 11 0 24
tio Reser jag jorden runt 6 7 6 1 2 22
år så Bor på landet och odlar 3 8 6 8 6 31
... Är hemma med egna barn 22 29 3 34 2 90

Är fortf. nöjd med att vara lärare 127 194 116 182 102 721
Driver jag en egen förskola 3 9 12 11 3 38
Arb. utomlands men inte som lärare 4 1 3 4 1 13
Är jag biståndsarbetare 0 3 0 1 0 4
Är politiker 1 3 7 7 1 19
Arbetar i en ideell organisation 3 1 8 1 1 14
Är jag arbetslös 2 0 0 2 0 4
Driver ett eget företag, ej skola 1 5 7 6 0 19
Arbetar utomlands som lärare 11 16 23 31 8 89
Annat 17 35 47 31 12 142

Total 204 315 243 330 138 1230

38. Får vi kontakta dig i slutet av din lärarutbildning * Utbildningsanstalt Crosstabulation
Utbildningsanstalt Totalt

Gävle Karlstad Zahle Uppsala
Nørre

Nissum
Får vi kontakta dig i slutet av din nej 87 142 77 53 41 400
lärarutbildning? ja 132 176 169 293 99 869
Total 219 318 246 346 140 1269



BILAGA 3
Missivbrev Uppsala

17 oktober 2002

Finn Calander
Lektor i pedagogik
Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet
E-post: finn.calander@ilu.uu.se
Tel: 070–205 5988

Hej lärarstuderande!

I detta brev finner du en enkät som jag ber dig att besvara. Enkäten riktas till samtliga nyantagna lärarstuderande vid fyra orter.
Den ingår i forskningsprojektet LÄROM som betyder Lärarutbildningar: Rekrytering och yrkesidentitet under omstrukturering.
Projektet  genomförs i samarbete mellan Högskolan i Gävle, Karlstads universitet, Uppsala universitet och Köpenhamns
universitet. Det är treårigt och finansieras av Vetenskapsrådet. Syftet är att undersöka om, och i så fall hur, rekryteringen av lärar-
studerande har förändrats från 1970-talet till idag och jämföra rekryteringsmönster över tid, men också mellan olika lärarutbild-
ningsanordnare såväl svenska som danska.

Utbildningssystemet har förändrats de senaste åren. I de olika verksamheterna känns det som att åka berg-och-dal-bana – än så går
det upp, än så går det ner i hög hastighet med häftiga svängar. Lärarens arbete i förskolan, grundskolan, fritidshemmet och gym-
nasieskolan har debatterats under flera år och »skolan« var en av valets stora frågor. Också lärarutbildningen har förändrats och
debatterats. Du är en person som har valt att börja på lärarutbildningen i Uppsala. Därför är dina erfarenheter av och synpunkter
på »skolan« och läraryrket intressanta. Enkäten ger dig chansen att göra din röst hörd.

Resultaten från LÄROM kan öka vår förståelse av lärarutbildningen i stort och kan även ge kunskaper som kan användas för att ut-
veckla den. Kvaliteten i resultaten är dock helt beroende av att du besvarar enkäten. Dessutom ger du då också ett viktigt bidrag
till utvärderingen av lärarutbildningen här i Uppsala. Etiska regler skyddar dig som uppgiftslämnare. Du har rätt att få information
om undersökningen och dess syften. Enkäten ifylls anonymt och dina svar behandlas konfidentiellt. Uppgifterna kommer endast
att användas i forskningssammanhang. Det är naturligtvis frivilligt att delta.

Jag ber dig därför att besvara enkäten – jag tror det kan vara ganska roligt – och skicka den till Pedagogiska institutionen i det
bifogade svarskuvertet. Min e-postadress och telefonnummer finner du ovan. Kontakta mig gärna om det är något du undrar över
(om jag inte svarar på telefon så lämna ett meddelande via mobilsvar eller SMS så kontaktar jag dig så fort jag kan).

Med vänliga hälsningar

Finn Calander, projektansvarig i Uppsala

PS. Information m.m. om LÄROM finner du också på http://www.ped.uu.se/larom/. DS.



BILAGA 4
Påminnelsebrev Uppsala

19 november 2002

Finn Calander
Lektor i pedagogik
ILU/Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet
E-post: finn.calander@ilu.uu.se
Tel: 070–205 5988

Påminnelse ...

Hej lärarstuderande.

I oktober ombads du som »nybörjare« på lärarutbildningen att fylla i en enkät. Antingen fick du din enkät på ILU eller
hem med posten och den hade på första sidan samma logotyp som detta brev.

Vad jag kan se har du ännu inte besvarat enkäten. Som du säkert förstår är datakvaliteten beroende av att så många som
möjligt gör det.

Jag har full förståelse för att du och dina kurskamrater har mycket att göra och att en enkät (en bland flera andra i höst
har jag förstått) inte är en högprioriterad uppgift. Jag ber dig ändå om att offra trettio minuter på att fylla i enkäten
(bifogar en ny om den gamla kommit bort) och posta den i det bifogade svarskuvertet (inget porto behövs, mottagaren
betalar).

Om du har några frågor eller annat du skulle vilja förmedla, tveka inte att kontakta mig!

Med vänliga hälsningar

[Underskrift]

Finn Calander



BILAGA 5

Tabeller över internt bortfall (Uppsala)

Tabell 1. Internt bortfall frågorna 1–4, 8–19 (2003–01–11). N=349170

Fråga nr 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Missing cases 2 3 3 9 23 24 0 14 3 5 2 4 19 4 53 198

Andel (%) 0,6 0,9 0,9 2,6 6,6 6,9 0,0 4,0 0,9 1,4 0,6 1,1 5,5 1,1 15,2 56,9

Tabell 2. Internt bortfall fråga 20 (2003–01–11). N=349
Fråga nr 20:1 20:2 20:3 20:4 20:5 20:6 20:7 20:8 20:9

Missing cases 5 3 9 9 7 5 8 9 3
Andel (%) 1,4 0,9 2,6 2,6 2,0 1,4 2,3 2,6 0,9

Tabell 3. Internt bortfall fråga 21 (2003–01–11). N=349
Fråga nr 21:1 21:2 21:3 21:4 21:5 21:6 21:7 21:8 21:9

Missing cases 4 4 4 7 3 4 6 8 4
Andel (%) 1,1 1,1 1,1 2,0 0,9 1,1 1,7 2,3 1,1

Tabell 4. Internt bortfall fråga 23 (2003–01–11). N=349
Fråga nr 23:1 23:2 23:3 23:4 23:5 23:6 23:7

Missing cases 9 9 12 16 12 19 13
Andel (%) 2,6 2,6 3,4 4,6 3,4 5,5 3,7

Tabell 5. Internt bortfall fråga 24 (2003–01–11). N=349
Fråga nr 24:1 24:2 24:3 24:4 24:5 24:6 24:7 24:8 24:9

Missing cases 14 9 6 15 17 13 9 8 9
Andel (%) 4,0 2,6 1,7 4,3 4,9 3,7 2,6 2,3 2,6

Tabell 6. Internt bortfall frågorna 22, 25–29, 37 (2003–01–11). N=349171

Fråga nr 22 25 26 27 28 29 37
Missing cases 9 3 1 3 6 10 19

Andel (%) 2,6 0,8 0,3 0,9 1,7 2,9 5,5

Tabell 7. Internt bortfall i fråga 30 (2003–01–11). N=349
Fråga nr 30:1 30:2 30:3 30:4 30:5 30:6 30:7 30:8 30:9

Missing cases 9 13 10 8 9 11 10 10 8
Andel (%) 2,6 3,7 2,9 2,3 2,6 3,2 2,9 2,9 2,3

Fråga nr 30:10 30:11 30:12 30:13 30:14 30:15 30:16 30:17
Missing cases 6 10 7 6 9 16 8 13

Andel (%) 1,7 2,9 2,0 1,7 2,6 4,6 2,3 3,7

Tabell 8. Internt bortfall i fråga 31 (2003–01–11). N=349
Fråga nr 31:1 31:2 31:3 31:4 31:5 31:6 31:7 31:8 31:9 31:10 31:11

Missing cases 4 8 4 10 13 15 7 8 6 7 8
Andel (%) 1,1 2,3 1,1 2,9 3,7 4,3 2,0 2,3 1,7 2,0 2,3

Tabell 9. Internt bortfall i fråga 32 (2003–01–11). N=349
Fråga nr 32:1 32:2 32:3 32:4 32:5 32:6 32:7 32:8 32:9

Missing cases 4 6 6 10 6 8 9 7 4
Andel (%) 1,1 1,7 1,7 2,9 1,7 2,3 2,6 2,0 1,1

Tabell 10. Internt bortfall i fråga 33 (2003–01–11). N=349
Fråga nr 33:1 33:2 33:3 33:4 33:5 33:6 33:7 33:8 33:9

Missing cases 10 12 17 15 15 15 13 14 13
Andel (%) 2,9 3,4 4,9 4,3 4,3 4,3 3,7 4,0 3,7

Tabell 11. Internt bortfall i fråga 34 (2003–01–11). N=349
Fråga nr 34:1 34:2 34:3 34:4 34:5 34:6 34:7 34:8 34:9 34:10 34:11 34:12

Missing cases 5 9 10 11 15 9 15 14 11 9 12 10
Andel (%) 1,4 2,6 2,9 3,2 4,3 2,6 4,3 4,0 3,2 2,6 3,4 2,9

                                                                

170. Frågorna 5–7 var ej kodade vid denna tidpunkt.

171. Fråga 38 var ej kodad vid denna tidpunkt.



Tabell 12. Internt bortfall i fråga 35 (2003–01–11). N=349
Fråga nr 35:1 35:2 35:3 35:4 35:5 35:6 35:7 35:8 35:9

Missing cases 8 11 13 11 8 10 8 6 15
Andel (%) 2,3 3,2 3,7 3,2 2,3 2,8 2,3 1,7 4,3

Tabell 13. Internt bortfall i fråga 36 (2003–01–11). N=349
Fråga nr 36:1 36:2 36:3 36:4 36:5 36:6 36:7 36:8 36:9

Missing cases 8 12 17 12 14 11 12 9 8
Andel (%) 2,3 3,4 4,9 3,4 4,0 3,2 3,4 2,6 2,3

Tabell 14. Fråga 38. Får vi kontakta dig i slutet av din lärarutbildning

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid nej 53 15,2 15,3 15,3

ja 293 84,0 84,7 100,0
Total 346 99,1 100,0

Missing System 3 ,9
Total 349 100,0



BILAGA 6

Tabeller över internt bortfall (Gävle)

Tabell 1. Internt bortfall frågorna 1 – 11 (2003–06–24)
Fråga nr 1. 2. 3. 4. 5a. 5b. 5c. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Valid 226 224 226 210 229 229 229 229 229 209 218 229 223
Missing
cases 3 5 3 19 0 0 0 0 0 20 11 0 6

Andel
(%)

1,3 2,1 1,3 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 4,8 0,0 2,6

Tabell 2. Internt bortfall frågorna 12 – 19 (2003–06–24)
 Fråga nr 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Valid 227 226 226 221 220 223 168 89
Missing cases 2 3 3 8 9 6 61 140
Andel (%) 0,8 1,3 1,3 3,4 3,9 2,6 26,6 61,1

Tabell 3. Internt bortfall frågor 22, 25 – 29, 37 – 38 (2003–06–24)
 Fråga nr 22. 25. 26. 27. 28. 29. 37. 38.

Valid 226 227 227 227 222 226 204 219
Missing cases 3 2 2 2 7 3 25 10
Andel (%) 1,3 0,8 0,8 0,8 3,1 1,3 11,0 4,4

Tabell 4. Internt bortfall fråga 20 (2003–06–24)
 Fråga nr 20.1. 20.2. 20.3. 20.4. 20.5. 20.6. 20.7. 20.8. 20.9.

Valid 227 227 225 227 226 225 223 222 226
Missing cases 2 2 4 2 3 4 6 7 3
Andel (%) 0,8 0,8 1,7 0,8 1,3 1,7 2,6 3,1 1,3

Tabell 5. Internt bortfall fråga 21 (2003–06–24)
Fråga nr 21.1. 21.2. 21.3. 21.4. 21.5. 21.6. 21.7. 21.8. 21.9. 21.10.

Valid 227 226 225 222 226 226 227 226 225 226
Missing
cases

2 3 4 7 3 3 2 3 4 3

Andel (%) 0,8 1,3 1,7 3,1 1,3 1,3 0,8 1,3 1,7 1,3

Tabell 6. Fortsättning på internt bortfall fråga 21 (2003–06–24)
 Fråga nr 21.11. 21.12. 21.13. 21.14.

Valid 227 226 224 226
Missing cases 2 3 5 3
Andel (%) 0,8 1,3 2,2 1,3

Tabell 7. Internt bortfall fråga 23 (2003–06–24)
Fråga nr 23.1. 23.2. 23.3. 23.4. 23.5. 23.6. 23.7.

Valid 222 223 225 225 225 222 223
Missing cases 7 6 4 4 4 7 6
Andel (%) 3,1 2,6 1,7 1,7 1,7 3,1 2,6

Tabell 8. Internt bortfall fråga 24 (2003–06–24)
Fråga nr 24.1. 24.2. 24.3. 24.4. 24.5. 24.6. 24.7. 24.8. 24.9.

Valid 216 219 224 217 211 216 221 220 220
Missing
cases

13 10 5 12 18 13 8 9 9

Andel (%) 5,7 4,4 2,1 5,2 7,9 5,7 3,5 3,9 3,9

Tabell 9. Internt bortfall fråga 30 (2003–06–24)
Fråga nr 30.1. 30.2. 30.3. 30.4. 30.5. 30.6. 30.7. 30.8. 30.9. 30.10.

Valid 219 216 222 223 219 223 224 224 222 223
Missing cases 10 13 7 6 10 6 5 5 7 6
Andel (%) 4,4 5,7 3,1 2,6 4,4 2,6 2,2 2,2 3,1 2,6



Tabell 10. Fortsättning på internt bortfall fråga 30 (2003–06–24)
Fråga nr 30.11. 30.12. 30.13. 30.14. 30.15. 30.16. 30.17.

Valid 224 224 225 224 217 225 215
Missing
cases 5 5 4 5 12 4 14

Andel (%) 2,2 2,2 1,7 2,2 5,2 1,7 6,1

Tabell 11. Internt bortfall fråga 31 (2003–06–24)
Fråga nr 31.1. 31.2. 31.3. 31.4. 31.5. 31.6. 31.7. 31.8. . 31.9. 31.10. 31.11.

Valid 224 219 221 222 217 222 223 223 223 222 218
Missing
cases

5 10 8 7 12 7 6 6 6 7 11

Andel (%) 2,2 4,4 3,5 3,1 5,2 3,1 2,6 2,6 2,6 3,1 4,8

Tabell 12. Internt bortfall fråga 32 (2003–06–24)
Fråga nr 32.1. 32.2. 32.3. 32.4. 32.5. 32.6. 32.7. 32.8. 32.9.

Valid 223 222 220 222 223 222 222 222 224
Missing cases 6 7 9 7 6 7 7 7 5
Andel (%) 2,6 3,1 3,9 3,1 2,6 3,1 3,1 3,1 2,2

Tabell 13. Internt bortfall fråga 33 (2003–06–24)
Fråga nr 33.1. 33.2. 33.3. 33.4. 33.5. 33.6. 33.7. 33.8. 33.9.

Valid 223 221 219 219 220 219 220 219 220
Missing
cases 6 8 10 10 9 10 9 10 9

Andel (%) 2,6 3,5 4,4 4,4 3,9 4,4 3,9 4,4 3,9

Tabell 14. Internt bortfall fråga 34 (2003–06–24)
Fråga nr 34.1. 34.2. 34.3. 34.4. 34.5. 34.6. 34.7. 34.8. 34.9.

Valid 219 213 215 212 209 210 209 212 212
Missing
cases

10 16 14 17 20 19 20 17 17

Andel (%) 4,4 7,0 6,1 7,4 8,7 8,3 8,7 7,4 7,4

Tabell 15. Fortsättning på internt bortfall fråga 34 (2003–06–24)
Fråga nr 34.10. 34.11. 34.12.

Valid 210 211 213
Missing cases 19 18 16
Andel (%) 8,3 7,9 7,0

Tabell 16. Internt bortfall fråga 35 (2003–06–24)
Fråga nr 35.1. 35.2. 35.3. 35.4. 35.5. 35.6. 35.7. 35.8. 35.9.

Valid 210 210 210 211 211 210 209 207 208
Missing
cases 19 19 19 18 18 19 20 22 21

Andel (%) 8,3 8,3 8,3 7,9 7,9 8,3 8,7 9,6 9,2

Tabell 17. Internt bortfall fråga 36 (2003–06–24)
 Fråga nr 36.1. 36.2. 36.3. 36.4. 36.5. 36.6. 36.7. 36.8. 36.9.

Valid 203 206 205 204 207 203 206 204 207
Missing
cases

26 23 24 25 22 26 23 25 22

Andel (%) 11,4 10.0 10,4 10,9 9,6 11,3 10,0 10,9 9,6



BILAGA 7

Missivbrev (Gävle)

27 november 2002

Carola Jonsson
Assistent
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Högskolan i Gävle
E-post: cjn@hig.se
Tel: 026 – 64 82 53

Hej lärarstuderande!

Tisdag den 26/11 delades en enkät ut till alla nyantagna distansstudenter på lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle.
Eftersom du inte var närvarande vid detta tillfälle sänder jag enkäten och information om projektet som den ingår i till
dig.

I detta brev finner du en enkät som jag ber dig att besvara. Enkäten riktas till samtliga nyantagna lärarstuderande vid fyra
orter. Den ingår i forskningsprojektet LÄROM som betyder Lärarutbildningar: Rekrytering och yrkesidentitet under
omstrukturering. Projektet  genomförs i samarbete mellan Högskolan i Gävle, Karlstads universitet, Uppsala universitet
och Köpenhamns universitet. Det är treårigt och finansieras av Vetenskapsrådet. Syftet är att undersöka om, och i så fall
hur, rekryteringen av lärarstuderande har förändrats från 1970-talet till idag och jämföra rekryteringsmönster över tid,
men också mellan olika lärarutbildningsanordnare såväl svenska som danska.

Utbildningssystemet har förändrats de senaste åren. I de olika verksamheterna känns det som att åka berg-och-dal-bana –
än så går det upp, än så går det ner i hög hastighet med häftiga svängar. Lärarens arbete i förskolan, grundskolan,
fritidshemmet och gymnasieskolan har debatterats under flera år och »skolan« var en av valets stora frågor. Också
lärarutbildningen har förändrats och debatterats. Du är en person som har valt att börja på lärarutbildningen i Gävle.
Därför är dina erfarenheter av och synpunkter på »skolan« och läraryrket intressanta. Enkäten ger dig chansen att göra
din röst hörd.

Resultaten från LÄROM kan öka vår förståelse av lärarutbildningen i stort och kan även ge kunskaper som kan användas
för att ut veckla den. Kvaliteten i resultaten är dock helt beroende av att du besvarar enkäten. Dessutom ger du då också
ett viktigt bidrag till utvärderingen av lärarutbildningen här i Gävle. Etiska regler skyddar dig som uppgiftslämnare. Du
har rätt att få information om undersökningen och dess syften. Enkäten ifylls anonymt och dina svar behandlas konfi-
dentiellt. Uppgifterna kommer endast att användas i forskningssammanhang. Det är naturligtvis frivilligt att delta.

Jag ber dig därför att besvara enkäten – jag tror det kan vara ganska roligt – och skicka den till Institutionen för
Pedagogik, didaktik och psykologi i det bifogade svarskuvertet senast den 9/12. Min e-postadress och telefonnummer
finner du ovan. Kontakta mig gärna om det är något du undrar över (om jag inte svarar på telefon så lämna ett
meddelande via telesvar så kontaktar jag dig så fort jag kan).

Med vänliga hälsningar

Carola Jonsson, ansvarig för enkätundersökningen i Gävle

PS. Information m.m. om LÄROM finner du också på http://www.ped.uu.se/larom/. DS.



BILAGA 8
Påminnelsebrev (Gävle)

5 november 2002

Carola Jonsson 
Assistent
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Högskolan i Gävle
E-post: cjn@hig.se
Tel: 026 – 64 82 53

Hej lärarstuderande!

Måndag den 4/11 delades en enkät ut till alla nyantagna studenter på den reguljära lärarutbildningen vid Högskolan i
Gävle. Eftersom du inte var närvarande vid detta tillfälle sänder jag enkäten och information om projektet som den ingår
i till dig.

I detta brev finner du en enkät som jag ber dig att besvara. Enkäten riktas till samtliga nyantagna lärarstuderande vid fyra
orter. Den ingår i forskningsprojektet LÄROM som betyder Lärarutbildningar: Rekrytering och yrkesidentitet under
omstrukturering. Projektet  genomförs i samarbete mellan Högskolan i Gävle, Karlstads universitet, Uppsala universitet
och Köpenhamns universitet. Det är treårigt och finansieras av Vetenskapsrådet. Syftet är att undersöka om, och i så fall
hur, rekryteringen av lärarstuderande har förändrats från 1970-talet till idag och jämföra rekryteringsmönster över tid,
men också mellan olika lärarutbildningsanordnare såväl svenska som danska.

Utbildningssystemet har förändrats de senaste åren. I de olika verksamheterna känns det som att åka berg-och-dal-bana –
än så går det upp, än så går det ner i hög hastighet med häftiga svängar. Lärarens arbete i förskolan, grundskolan,
fritidshemmet och gymnasieskolan har debatterats under flera år och »skolan« var en av valets stora frågor. Också
lärarutbildningen har förändrats och debatterats. Du är en person som har valt att börja på lärarutbildningen i Gävle.
Därför är dina erfarenheter av och synpunkter på »skolan« och läraryrket intressanta. Enkäten ger dig chansen att göra
din röst hörd.

Resultaten från LÄROM kan öka vår förståelse av lärarutbildningen i stort och kan även ge kunskaper som kan användas
för att ut veckla den. Kvaliteten i resultaten är dock helt beroende av att du besvarar enkäten. Dessutom ger du då också
ett viktigt bidrag till utvärderingen av lärarutbildningen här i Gävle. Etiska regler skyddar dig som uppgiftslämnare. Du
har rätt att få information om undersökningen och dess syften. Enkäten ifylls anonymt och dina svar behandlas konfi-
dentiellt. Uppgifterna kommer endast att användas i forskningssammanhang. Det är naturligtvis frivilligt att delta.

Jag ber dig därför att besvara enkäten – jag tror det kan vara ganska roligt – och skicka den till Institutionen för
Pedagogik, didaktik och psykologi i det bifogade svarskuvertet senast den 19/11. Min e-postadress och telefonnummer
finner du ovan. Kontakta mig gärna om det är något du undrar över (om jag inte svarar på telefon så lämna ett
meddelande via telesvar så kontaktar jag dig så fort jag kan).

Med vänliga hälsningar
Carola Jonsson, ansvarig för enkätundersökningen i Gävle

PS. Information m.m. om LÄROM finner du också på http://www.ped.uu.se/larom/. DS.



BILAGA 9

Internt bortfall (Karlstad)

Tabell 1.Fördelning av studenter mellan de 4 intagningsfälten
Enkätfråga Valid Missing Totalt Enkätfråga Valid Missing Totalt
Total antal svar 326 0 326 2. Födelseår 321 5 326
1. Kön 325 1 326 3. Civilstånd 324 2 326
4. Antal barn 317 9 326 5a. Arbete: Make/makas/sambos

yrke
326 0 326

5a. Arbete: Make/makas/sambos
yrke, kodat

0 326 326 5b. Studier:
Make/makas/sambos
studieinriktning

326 0 326

5b. Studier:
Make/makas/sambos
studieinriktning, kodat

0 326 326 5c. Annan verksamhet 326 0 326

5c. Annan verksamhet, kodat 0 326 326 6. Fars yrke 326 0 326
6a. Fars yrke, kodat 0 326 326 7. Mors yrke 326 0 326
7a. Mors yrke, kodat 0 326 326 8. Pappas utbildning 302 24 326
8a. Pappas utbildning 326 0 326 9. Mammas utbildning 308 18 326
9a. Mammas utbildning 326 0 326 10. Hemort under grundskolan 326 0 326
11. Kommuntyp 314 12 326 12. Födelseort 323 3 326
12a. Födelseort 326 0 326 13. Pappas födelseort 323 3 326
13a. Pappas födelseort 326 0 326 14. Mammas födelseort 325 1 326
14a. Mammas födelseort 326 0 326 15. Vilket språk behärskar du

bäst
326 0 326

15a. Vilket språk behärskar du
bäst?

326 0 326 16. Vilken typ av lärare avser du
att utbilda dig till

322 4 326

16a. Vilken typ av lärare avser
du att utbilda dig till

326 0 326 17. Vilken gymnasieutbildning
har du

325 1 326

17a. Annan gymnasieutbildning 326 0 326 18. Medelbetyg från gymnasiet 257 69 326
19. Om högskoleprov, resultat 153 173 326 20.1. Trivdes bra i grundskolan 324 2 326
20.2. Skötsam i skolan 325 1 326 20.3. Duktig i grundskolan 324 2 326
20.4. Bra lärare i grundskolan 324 2 326 20.5. Ville att lektionerna gick

fort i grundskolan
324 2 326

20.6. Under skoltiden,
kamraterna viktigast

325 1 326 20.7. Bra lärare i gymnasiet 322 4 326

20.8. Ville att lektionerna gick
fort i gymnasiet

323 3 326 20.9. Har bara ljusa minnen från
skoltiden

326 0 326

21.1. Har sedan tidig skoltid
velat bli lärare

324 2 326 21.2. Läraryrket är ett
framtidsyrke

324 2 326

21.3. Kamrater
rekommenderade läraryrket

322 4 326 21.4. Mina föräldrar tyckte det
skulle passa mig

324 2 326

21.5. Tycker om att arbeta med
barn/ungdomar

324 2 326 21.6. Utbildning är av stor vikt 323 3 326

21.7. Information från
lärarutbildningen var viktigt

324 2 326 21.8. Lärarutbildning i brist på
bättre

324 2 326

21.9. Utbildningen öppnar
många möjligheter

323 3 326 21.10. Mitt huvudämne
fascinerar mig

317 9 326

21.11. Vill arbeta med ungas
kunskapsutveckling

321 5 326 21.12. Vill arbeta med ungas
sociala fostran

324 2 326

21.13. Vill fostra unga till
demokratiska människor

323 3 326 21.14. Läraryrket innebär
självständighet

322 4 326

22. Vet du nu ämnen som skall
ingå i din examen

324 2 326 22b. Ämne nr 2 326 0 326

22c. Ämne nr 3 326 0 326 22d. Ämne nr 4 326 0 326
22e. Ämne nr 5 326 0 326 23.1. Lärarutbildning har låg

status
319 7 326

23.2. Pedagogiska kunskaper
viktigast

326 0 326 23.3. Lärarutb. är en akademisk
utbildning

321 5 326

23.4. Bra med sammanhållen
lärarutbildning

309 17 326 23.5. Bra med gemensamma
kurser

323 3 326

23.6. Tvärvetenskapliga kurser
minskar djup

317 9 326 23.7. Bäst om verksamheterna
själva hade ansvar

319 7 326

24.1. Hög akademisk standard 320 6 326 24.2. Rikt studentliv 318 8 326
24.3. Ligger nära min hemort 319 7 326 24.4. Utbildningen har bra rykte 318 8 326



(Tabell 1 forts.)
Enkätfråga Valid Missing Totalt Enkätfråga Valid Missing Totalt
24.5. Bra lärare och god
pedagogik

319 7 326 24.6. Erbjuder stort utbud av
kurser

320 6 326

24.7. I jämförelse med andra
valdes »univers«

321 5 326 24.8. Har kamrater som läser
här

323 3 326

24.9. Kom inte in där jag
önskade

322 4 326 25. Sökte du andra utbildningar 325 1 326

26. Sökte du annan ort 325 1 326 27. Hur finansierar du dina
studier

325 1 326

28. Har du studerat annat efter
gymnasiet

321 5 326 28a. Har du studerat annat efter
gymnasiet, ämne

326 0 326

28d. Studieanordnare 3 326 0 326 29. Är du medlem i någon
förening

321 5 326

29a. Musik – Kör – Teater 34 292 326 29b. Idrottsförening eller
liknande

120 206 326

29c. Humanitär förening 22 304 326 29d. Församling utanför Svenska
kyrkan

18 308 326

29e. Politiskt parti eller liknande 8 318 326 29f. Fackförening 114 212 326
29g. Aktiv i studentkåren 7 319 326 29h. Aktiv i Svenska kyrkan 322 4 326
29i. Annan förening 30 296 326 29ii. Annan förenings namn 326 0 326
30.1. Skolan erbjuder duktiga
för få utmaningar

319 7 326 30.2. Det är för stora
förändringar i skolan

317 9 326

30.3. I förskolan bör »läsa skr…«
vara dominerande

321 5 326 30.4. Förskola och skola bör
hållas isär

319 7 326

30.5. Kristendomskunskap för
litet utrymme

321 5 326 30.6. Förskolans uppgift göra
barnen skolmogna

321 5 326

30.7. Grundskolans uppg. är
förb. för gymnasiet

319 7 326 30.8. Gymnasiets uppg. är förb.
högskolan

323 3 326

30.9. Undervisningen mer
projektinriktad

321 5 326 30.10. Eleverna bör få betyg
tidigt i grundskolan

322 4 326

30.11. Grundskolan bör vara
helt betygsfri

314 12 326 30.12. »Betyg« eller omdöme
bör ges i förskolan

324 2 326

30.13. Gymnasieskolan bör vara
helt betygsfri

322 4 326 30.14. Det är för lite »ordning
och reda« i skolan

321 5 326

30.15. Skolan alltför segregerad 317 9 326 30.16. Elevernas betyg, bästa
måttet på kvalitet

321 5 326

30.17. Skolan är för mycket
präglad av omsorgsvärderingar.

313 13 326 31.1. Samverkan i arbetslag
nödvändig

322 4 326

31.2. Läraren bör bestämma
över undervisningen

323 3 326 31.3. Läraren bör fokusera på
bas- och ämneskunsk.

323 3 326

31.4. Läraren bör ta stort ansvar
för elev. hela tillvaro

319 7 326 31.5. Lärarens arbete
underlättas av etn. homog. grpr

311 15 326

31.6. Läraren bör arbeta utifrån
föräldrarnas synpnktr

321 5 326 31.7. Läraren bör arbeta utifrån
elevernas synpnktr

323 3 326

31.8. Viktigast att fostra
eleverna i demokr. och toler.

322 4 326 31.9. Viktigt för mig bidra till
skolans utveckling

323 3 326

31.10. Viktigast fostra
morgondagens medborgare

322 4 326 31.11. Risken att bli utbränd
som lärare är överdriven

321 5 326

32.1. Barn/elever bör arbeta
självständigt

322 4 326 32.2. Barn/elever bör ha stort
inflytande

322 4 326

32.3. Flickor/pojkar lär bäst i
flick- resp pojkgr

320 6 326 32.4. Barn/elever har största
ansvaret för lärandet

319 7 326

32.5. Betyg är bästa motivation 322 4 326 32.6. Barn/elever bör mest
arbeta i egen takt

318 8 326

32.7. Barn/elever lär bäst i
homogena grupper

321 5 326 32.8. Leken bör ha stor plats i
undervisningen

320 6 326

32.9. Det viktigaste är ett gott
socialt klimat

321 5 326 33.1. Ledningen avgörande för
bra jobb

322 4 326

33.2. Ledningen bör sköta
administrationen

320 6 326 33.3. Ledning. bör inte lägga sig
lärarnas arbete

322 4 326

33.4. Ledning. har stort ansvar
för socialt klimat

321 5 326 33.5. Viktigt den som leder har
lärarutbildning

320 6 326

33.6. Arbetslagen självständiga –
bäst verksamhet

319 7 326 33.7. Politiker skall ge
resurserna, ej lägga sig i

320 6 326

33.8. Bra med utvärdering av
»utanför« experter

323 3 326 33.9. Lärarna är bäst på att
bedöma verksamh. kvalitet

322 4 326

34.1. Bra med privata förskolor
och skolor

323 3 326 34.2. Valfriheten ger större
föräldrainflytande

319 7 326



(Tabell 1 forts.)
Enkätfråga Valid Missing Totalt Enkätfråga Valid Missing Totalt
34.3. Föräldr. inflyt. ökar tack
vare de priv. alternati.

319 7 326 34.4. Privata alt. ökar lärares
karriärmöjligheter

320 6 326

34.5. De privata alt. gynnar
löneutvecklingen

317 9 326 34.6. Konkurrens gynnar
pedagogisk utveckling

317 9 326

34.7. Valfrih. ökar klyftan
mellan barn med olika bakgrund

315 11 326 34.8. Privata alt. ökar klyftan
mellan barn med olika bakgrund

322 4 326

34.9. Jag kan tänka mig arbeta i
ett bemanningsföretag

319 7 326 34.10. Jag kan bara tänka mig
arbeta i offentlig tjänst

320 6 326

34.11. Jag kan inte arbeta i en
skola med religös grund

318 8 326 34.12. Jag kan arbeta i en skola
även om den har religös grund

321 5 326

35.1. Föräldrar bör ha stort
inflytande i förskola/skola

321 5 326 35.2. Valfrih. har medfört att
föräldrar fått större inflytande

319 7 326

35.3. Föräld. inflyt. utövas bäst
genom aktivt val av skola

319 7 326 35.4. Föräldrar bör ingå i skolans
verksamhetsledning

319 7 326

35.5. Föräldrar bör delta i beslut
rörande verksamheten

320 6 326 35.6. Föräldrar har inte rätt att
tala om för mig hur undervisa

320 6 326

35.7. Betyg ger föräldrarna bästa
informationen

322 4 326 35.8. Det är föräldrarnas ansvar
att barnen sköter sig i skolan

318 8 326

35.9. Föräldrarna ansvarar för
samverkan hem - skola

316 10 326 36.1. Jag arbetar som lärare
fram till pension

315 11 326

36.2. Jag gör karriär inom
utbildningssystemet

313 13 326 36.3. Jag kommer att arbeta där
lärarutb. ej är merit

309 17 326

36.4. Jag kommer att använda
lärarutb. utanför utbild.systemet

317 9 326 36.5. Jag kommer att studera
med lärarutbildningen som
grund

318 8 326

36.6. Jag satsar främst på att
bilda familj

314 12 326 36.7. Jag kommer att arbeta
deltid som lärare

312 14 326

36.8. Jag arbetar som lärare i 10
år, sedan gör jag annat

316 10 326 36.9. Jag kommer inte att arbeta
som lärare

318 8 326

37. Om tio år så ..... 315 11 326 37a. Om tio år gör jag något
annat nämligen:

326 0 326

38. Får vi kontakta dig i slutet
av din lärarutbildning

318 8 326
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