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Förord  
 

Detta är en rapport inom projektet Karlstadsstudenter om studier och studentliv. I 
projektet analyseras studenters syn på studentliv och studier vid Karlstads universitet. 
Ett stort antal studier har genomförts sedan 2000 med enkäter bland studenter vid 
universitetet, på Campus, på musikhögskolan Ingesund och bland distansstudenter.  

I föreliggande studie har vi frågat studenter som läser till Ämneslärare. Programmet 
ges på både campus och på distans och dessutom sker detta genom samläsning. Syftet 
med studien är som i tidigare studier att ta reda på vad studenterna tycker om sin 
utbildning och vilka förslag man har till förbättringar av studierna. Speciellt intressant 
är för just detta program att studera hur samläsning av program på campus och på 
distans kan fungera. Vi redovisar de empiriska resultaten så utförligt att läsaren själv 
skall kunna dra slutsatser. Vi hoppas att resultaten från undersökningarna används för 
utveckling av kurser och program vid Karlstads universitet. 

 

Karlstad, våren 2015 

 

Lars Haglund och Lena E Johansson    
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Ämneslärarutbildningen på Karlstads universitet 
Den föregående lärarutbildningsreformen från 2001 innebar startpunkten för en kraftig 
expansion med ökande studentvolymer för utbildningar mot yngre barn. En satsning 
som påbörjades år 2000 och som visade sig ha stor effekt på antalet sökande, var 
införande av studier på distans via så kallade lärcentra. Distansalternativen var 
inledningsvis enbart riktade för studier mot ”tidigarelärare”.  

För ämneslärarutbildningen har utvecklingen under 2000-talet varit den motsatta och 
studentvolymerna har i det närmaste halverats. Lärarutbildningsnämnden beslutade att 
även utveckla Ämneslärarprogrammet mot s.k. nätburen utbildning, LUN 2011-09-06. 

Den nya ämneslärarutbildningen på campus startade hösten 2011 och 2012 startade 
den nätburna distributionsformen. 

Antal nybörjare på ämneslärarprogrammet 2004-2014 samt prognos 2014-2018. 

 
Intern resultatredovisning M Eriksson 
 

En av de stora utmaningarna, bestod bland annat i att utveckla adekvata 
undervisningsformer och stödstrukturer. För många kurser innebar det en samverkan 
mellan campusstudenter och nätburna studenter. Särskilda satsningar gjordes för att 
stödja lärarna i denna process. 

Under hösten 2014 genomfördes en studentundersökning för att se vad studenterna 
tycker om sina kurser. Ett fokus i enkäten var samläsning och teknik. 
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Samläsning mellan campus och distans – fungerar det? 
Vid Karlstads universitet kan du bli ämneslärare på campus och distans. Väljer du 
campus läser du tillsammans med andra studenter i Karlstad, väljer du distans är 
huvuddelen av utbildningen nätbaserad. Båda formerna har inslag av varandra. Du 
söker antingen till campus eller till distans, men samläsning förekommer1. Denna 
enkät har tagit fasta på de former av samläsning som kan förekomma och ställt frågor 
om det.  
 
Studentsynpunkter: 

”Lärarna är bra och kan sin sak. De flesta av dem är också tekniska nog för att få 
mötena i Adobe Connect att fungera smidigt. All information jag sökt har varit lätt att 
hitta på kau.se och itslearning. Jag förväntade mig mer krångel med att studera på 
distans men det har inte varit några problem med det.” 

”Itslearning funktionen är fantastisk. Jag kan ta del av föreläsningar och anteckningar 
i samma utsträckning som campusstudenter. Adobeträffen funderara bra, med bra 
kvalitet på den elektroniska utrustningen och lärare som har varit väl förberedda.” 

 
Ämneslärarutbildningen har valt att erbjuda studier på campus och på distans, bland annat 
för att skapa större studiegrupper. hur tycker du att denna samläsningsform fungerar 

 
 
Drygt 80 procent av studenterna tycker att samläsningsformen fungerar bra eller 
mycket bra. Distansstudenterna är något mer nöjda än campusstudenterna. 

1 Med blended learning avses en lärmiljö som integrerar analoga och digitala tekniker i utformningen av undervisning och 
bedömning.  Strategi för utveckling av blended learning vid Karlstads universitet. C2014/462. Denna definition specifikt har 
inte varit föremål för genomlysning i enkäten. 
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Naturämnen, Matematik och Historia är de ämnen där studenterna är mest nöjda med 
samläsningen. De ämnen där studenterna är minst nöjda med samläsningsformen är 
också mest missnöjda när det gäller störningar på grund av tekniken och de anser inte 
att de får så mycket hjälp av lärarna att hantera tekniken. 

 
 
Fördelat på olika ämnen. 
Ämneslärarutbildningen har valt att erbjuda studier på campus och på distans, bland annat 
för att skapa större studiegrupper. Hur tycker du att denna samläsningsform fungerar? 
Samläsning Mycket 

bra 
Bra Varken 

eller 
Mindre 
bra 

Dåligt 

Naturämnen 56 % 33 % 6 %   6 % 
Matematik 37 % 50 % 3 % 10 %   
Historia 32 % 45 % 15 % 2 % 6 % 
Totalt 31 % 50 % 12 % 5 % 3 % 
Samhällskunskap 29 % 58 % 4 % 8 %  
Engelska 19 % 62 % 19 %     
Svenska 17 % 55 % 17 % 10 %   
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Har tekniska problem påverkat undervisningen? 
Att utveckla adekvata undervisningsformer innebär en stor utmaning för stödstrukturer 
och inte minst lärarna.  

Vissa former av samläsning kräver tekniskt understöd och lärarna har valt olika former 
och metoder. Vi vill undersöka om studenterna uppfattar att användningen av teknik 
stör undervisningen. Ett antal frågor om teknik, undervisning och stöd formulerades. 

Studentsynpunkter: 

”En känsla av ett modernt universitet med hög grad av tillmötesgående av personal 
runt omkring. Plattformen its är toppen och stor eloge till it-folket!” 

  Nedan redovisas tre frågor översiktligt 

 
Ungefär 25 procent av studenterna tycker att tekniken i varierande grad påverkar 
undervisningen. Men en övervägande del av studenterna störs inte eller har inte så 
stora problem med detta.  

Vid en jämförelse mellan campus och distans uppvisas inga större skillnader, 13 
procent på campus och 11 procent på distans tycker att de tekniska problemen har tagit 
tid från undervisningen. 

Startår  
Fler tekniska problem uppger studenter som startade 2012 än 2014. Av de som startade 
2012 anger 92 % att de upplevt problem. Bland de som startade 2013 är motsvarande 
andel 79 % och bland de som just startat programmet är andelen 66 %. Antingen är de 
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tekniska problemen något som uppträder längre fram i utbildningen eller så har man 
lärt sig att bemästra dessa problem allteftersom man fått mer erfarenheter att driva 
samläsningen. 
Nedan redovisas resultaten uppdelat på olika ämne. 

Det har tagit tid från undervisningen att lösa tekniska problem (strul) på grund av 
samläsning? 

Tekniska problem p.g.a. 
samläsning 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
till stor del 

Varken 
eller 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

Svenska 21 % 18% 25% 18% 18% 
Engelska 20% 20% 35% 15% 10% 
Samhällskunskap 17% 21% 8% 29% 25% 
Totalt 12% 13% 25% 25% 26% 
Historia 9% 9% 37% 24% 22% 
Naturämnen 6% 11% 11% 33% 39% 
Matematik   10% 13% 30% 47% 
Lärarna har ägnat tid åt att lösa tekniska problem under föreläsningstid. 

I vilken utsträckning har 
din lärare ägnat tid åt att 
lösa tekniska problem 

Mycket 
hög grad Hög grad Varken 

eller Liten grad Mycket 
liten grad 

Svenska 8% 16% 36% 32% 8% 
Engelska 6% 22% 28% 33% 11% 
Historia 5% 24% 26% 33% 12% 
Samhällskunskap 4% 13% 30% 44% 9% 
Totalt 4% 17% 25% 41% 12% 
Naturämnen   12% 18% 53% 18% 
Matematik   4% 15% 58% 23% 
Lärarna har hjälpt dig att hantera tekniska frågor för att klara utbildningen? 

Hjälpt dig med tekniska 
frågor för att klara 
utbildningen 

Mycket 
hög grad Hög grad Varken 

eller Liten grad Mycket 
liten grad 

Matematik 7% 11% 32% 25% 25% 
Naturämnen 6% 29% 41% 12% 12% 
Totalt 5% 20% 38% 19% 19% 
Historia 5% 23% 38% 18% 18% 
Samhällskunskap   29% 38% 13% 21% 
Engelska   25% 40% 25% 10% 
Svenska   16% 32% 28% 24% 
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Lärare och lärprocesser  
Lärarnas kunnighet och stöd är viktiga och centrala för studenternas bedömning av 
kvaliteten på utbildningen. Vi vet att interaktion och återkoppling från lärarna är 
betydelsefulla för att studenterna skall lyckas med sina studier.  
 

Lärarna är kunniga 
Tre fjärdedelar, 75 procent, av studenterna instämmer helt med att deras lärare är 
kunniga. Distansstudenterna något mer nöjda än campusstudenterna. De två ämnen där 
studenterna är särskilt nöjda är Naturämnen och Samhällskunskap. 

Studentsynpunkter: 

”Hur extremt kunniga, akademiskt då framförallt, alla lärare varit.” 

”Lärarna har varit engagerade och kunniga. Oftast har det varit kul och givande.” 

 

Ta ställning till följande påståenden om lärarnas insatser inom Ämneslärarprogrammet? 

 
Lärarna är kunniga – Jämförelse med tidigare studier 
När det gäller denna fråga är våra Ämneslärarstudenter mycket mer nöjda än studenter 
i våra tidigare campusundersökningar. Dessa visar att omkring 40 % av studenterna på 
campus instämmer helt med att lärarna är kunniga. Bland distansstudenter i tidigare 
studier har andelen varit ungefär 60 %, men bland dessa har Ämneslärarstudenter även 
tidigare haft en hög andel, 80 % var i den tidigare mätningen helt nöjda med lärarnas 
kunnighet. 
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Fördelat på olika ämne. 

Lärare kunniga Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar 
avstånd 
från delvis 

Tar 
avstånd 
från helt 

Naturämnen 89% 11%       
Samhällskunskap 83% 17%       
Svenska 79% 21%       
Engelska 76% 14% 10%     
Totalt 75% 23% 2% 1%   
Historia 63% 37%       
Matematik 60% 33% 3% 3%   

 

Lärarna är stödjande 
Att vara student på högskolan ställer rent allmänt ganska höga krav på självständighet 
och förmåga att organisera sitt eget arbete/studier. Att vara distansstudent skiljer sig 
delvis från att studera på campus. Det ger studenten delvis en större frihet och de 
utvecklar ofta en betydande grad av självständighet men ensamheten kan också 
innebära påfrestningar i studiesituation som gör att de studerande har särskilda behov 
av stöd och hjälp i studierna. (J A Bååth) 

Distansstudenterna är i vår studie mer nöjda med stödet än campusstudenterna även 
om det mellan ämnena är en betydande variation. 

De studenter som är mest nöjda med lärarnas stöd finner vi på Samhällskunskaps- och 
Matematikämnet. 
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Studentsynpunkter: 

”Jag har haft många bra lärare, de har verkligen varit tillmötesgående och 
hjälpsamma.” 
 
”Oftast mycket trevliga lärare som är mycket kompetenta. Utbildningen känns 
relevant och de didaktiska bitarna kommer med bra. Jag skulle dock önska än mer 
didaktik.” 

Lärarna är stödjande 

 

Lärarna är stödjande – Jämförelse med tidigare studier 
I de tidigare campusstudierna ligger andelen som instämmer helt med påståendet på 
omkring 30 %. Distansstudenter i allmänhet tidigare ligger ungefär på samma nivå 
som resultaten från Ämneslärarstudenterna i år. I mätningen 2012 var de 
Ämneslärarstudenter som då läste på distans utomordentligt nöjda 57 % instämde helt 
på påståendet. Våra lärarstudenter 2014 är tydligen något mindre nöjda med stödet 
från lärare. Samma tendens finns i vår undersökning att distansstudenter är mer nöjda 
än studenter på campus.  

Startår 
De som nyligen startat på programmet är mest nöjda med lärarnas stöd. Bland de som startat i 
år anger 51 % att de är helt nöjda med stödet. Motsvarande andel minskar ju längre man läst 
på programmet till 18 % bland de som startade sina studier 2011. 
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Fördelat på olika ämnen. 

Lärarna är stödjande 
Lärare stödjande 
 
 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar 
avstånd 

från delvis 

Tar 
avstånd 
från helt 

Samhällskunskap 58% 33% 8%     
Matematik 47% 47% 7%     
Totalt 43% 42% 10% 4% 1% 
Engelska 38% 38% 19% 5%   
Historia 38% 47% 9% 7%   
Naturämnen 33% 50% 11% 6%   
Svenska 24% 48% 17% 10%   
 

Lärarnas IT-kompetens 
Vi lever i ett uppkopplat samhälle där allt fler, oavsett ålder, använder digital teknik 
varje dag. Onlinemarknaden håller på att förändra lärresurserna, undervisningen och 
lärandet. Under de närmaste tio åren beräknas marknaden för e-lärande att öka 
femtonfalt så att den står för en tredjedel av hela utbildningsmarknaden. (EU-
kommissionen 20130925) 

Hur uppfattar våra studenter lärarnas IT-kompetens? Frågan om IT-kompetens har 
tidigare bara ställts till distansstudenter. Där har vi sett en andel som instämmer helt 
med att lärarna har en god kompetens inom IT som varierat kring 30 %. Våra 
ämneslärarstudenter är alltså mindre nöjda med lärarna vad gäller IT-kompetens. 

Distansstudenterna något mer nöjda än campusstudenterna. Relativt stora skillnader 
mellan olika ämnen. Naturämnesstudenterna mest nöjda. 
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Studentsynpunkter: 
”….en del lärare har varit dåligt förberedda gällande tekniken, då har det hänt att det 
tagit tid från undervisningen. Men, alla lär vi oss under tidens gång, det har fungerat 
bra i stort!” 

 
Lärarna har god IT-kompetens 

 

Lärarna har god IT-kompetens – Jämförelse med tidigare studier 
Motsvarande andel i den tidigare mätningen bland Ämneslärarstudenter 2012 visade i 
stort sett samma andel som är nöjda, 17 %. Här det inte blivit någon förbättring sedan 
ht2012. 
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Fördelat på olika ämnen. 
 
Lärarna har god IT-kompetens 

Lärare med IT komp Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar 
avstånd 

från delvis 

Tar 
avstånd 
från helt 

Naturämnen 39% 61%       
Svenska 18% 36% 39% 4% 4% 
Totalt 17% 51% 22% 8% 2% 
Matematik 17% 57% 23% 3%   
Engelska 14% 29% 38% 14% 5% 
Samhällskunskap 13% 50% 21% 17%   
Historia 9% 61% 17% 11% 2% 
 

Lärarna ger återkoppling 
Frågan om återkoppling har i årets undersökning delats upp i två delar, dels om 
återkopplingen kommer inom rimlig tid och dels om kvaliteten på återkopplingen är ett 
stöd i lärandet.  

Återkoppling inom rimlig tid 
Tre fjärdedelar av studenterna, 72 procent, Instämmer helt/eller delvis i att 
återkopplingen kommer inom rimlig tid. Ju högre ålder som studenten har desto mer 
nöjd är man med att få återkoppling i tid. I den yngsta åldersgruppen anger 21 % att de 
är helt nöjda med detta och sedan ökar denna andel upp till 60 % i den äldsta 
åldersgruppen.  

Distansstudenterna i årets studie är betydligt mer nöjda än campusstudenterna med 
båda frågorna.  

De tre ämnen där studenterna är mest nöjda både med tidsaspekten och kvaliteten i 
återkopplingen är Naturämnen, Matematik och Samhällskunskap. 

Studentsynpunkter 

”De allmänna kurserna var förberedande och bra. Lärarna på de kurserna var 
hjälpsamma och gjorde bra återkopplingar.” 

”Återkoppling från lärare har jag uppfattat som minimal men det kanske måste vara 
så i större grupper.” 
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Återkopplingen från lärarna kommer inom rimlig tid 

 

Återkopplingen från lärarna kommer inom rimlig tid – Jämförelse med tidigare studier 
Frågan har bara ställts till distansstudenter tidigare. Den har då formulerats något 
annorlunda, lärarna ger snabb respons, och där har vi tidigare 30 % som instämmer 
helt. Det är alltså ungefär samma resultat som i årets mätning.  

 

Fördelat på olika ämnen. 

Återkoppling i tid Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar 
avstånd 

från 
delvis 

Tar avstånd 
från helt 

Naturämnen 47% 29% 18% 6%   
Matematik 37% 30% 23% 10%   
Samhällskunskap 33% 38% 17% 13%   
Totalt 31% 41% 17% 10% 1% 
Svenska 28% 45% 21% 7%   
Historia 24% 52% 13% 11%   
Engelska 24% 43% 19% 10% 5% 
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Återkoppling är ett stöd för mitt lärande 
Har stödet den utformning att studenterna uppfattar det som en hjälp att klara av 
studierna? Nästan 50 procent Instämmer helt i detta, även här är distansstudenterna 
mer nöjda än campusstudenterna.  

Studentsynpunkter: 

”Det stödet och kunnandet som de första lärarna visade gjorde att man trots den höga 
arbetsbelastningen orkade fortsätta. Just nu känns det mycket tyngre att 
överhuvudtaget orka med.” 

 
Återkopplingen från lärarna är ett stöd för mitt lärande 
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Fördelat på olika ämnen. 

Återkopplingen från lärarna är ett stöd för mitt lärande 

Återkoppling ett stöd Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar avstånd 
från delvis 

Tar avstånd 
från helt 

Naturämnen 65% 24%   12%   
Matematik 63% 17% 13% 3% 3% 
Samhällskunskap 58% 33% 4%   4% 
Totalt 48% 34% 10% 6% 2% 
Engelska 40% 30% 15% 10% 5% 
Svenska 38% 41% 14% 7%   
Historia 33% 50% 13% 4%   

Kursvärderingar 
Vad studenterna tycker om kursvärderingar är signifikant viktigt för hur de ser på 
kvaliteten på utbildningen. Av de som startat i år instämmer 32 % i att 
kursvärderingarna fungerar väl. Motsvarande andel är 29 % bland de som startade 
2013 och 16 % bland de som startade 2012. Distansstudenterna betydligt mer nöjda än 
campusstudenterna.  Mest nöjda studenter finns på Samhällskunskap och Naturämnet. 

 
Kursvärderingar fungerar väl 
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Fördelat på olika ämnen. 
 
Kursvärderingar 
fungerar väl 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar avstånd 
från delvis 

Tar avstånd 
från helt 

Samhällskunskap 46% 17% 33%   4% 
Naturämnen 44% 19% 38%     
Totalt 32% 28% 30% 4% 6% 
Historia 30% 33% 24% 9% 4% 
Engelska 29% 38% 24%   10% 
Svenska 21% 41% 38%     
Matematik 21% 14% 35% 14% 17% 
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Studiernas genomförande 
Frågor om tempo och stress har vi ställt i alla undersökningar. I årets studie tycker 
nästan 10 procent att tempot är mycket för högt och 38 procent att det är något för 
högt. Av årets ämneslärarstudenter verkar fler tycka att tempot är något för högt 
jämfört med tidigare. Ett ämne har betydligt fler stressade studenter än övriga. 

Studentsynpunkter: 

”Tyvärr väldigt högt tempo ibland, blir väldigt svårt att hänga med då. Speciellt om 
man har familj och inte kan ägna hur många timmar som helst per dag åt studierna.” 

”Jag upplever att det är lite för högt tempo. Nu är jag lite äldre och lär mig kanske 
lite långsammare och jobbar några timmar i veckan. Upplever att jag inte hinner med 
att läsa allt och göra alla rekommenderade uppgifter, fast nästan...” 

”Det har varit en progression genom utbildningen som har följt ett stabilt tempo.” 

Studietempo 
Vad tycker du om studietempot på ämneslärarutbildning

 
 

Vad tycker du om studietempot på ämneslärarutbildningen? – Jämförelse med tidigare 
studier 

Andelen av årets studenter som anger att de tycker at studietempot är för högt är i stort 
sett desamma som vi ser i tidigare studier på campus. Andelen verkar vara något högre 
än de vi ser i tidigare enkäter bland distansstudenter allmänt. Om vi jämför med 
resultaten i den tidigare studien bland Ämneslärarstudenter tycker dagens studenter att 
studietempot är högre. I denna tidigare studier tyckte ingen student att tempot var 
mycket för högt och 70 % tyckte att tempot i studierna var lagom. 
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De som börjat sina studier nyligen tycker att studietempot är högt. Bland dessa 
studenter anger 57 % att studietempot är mycket eller något för högt. Av de som 
startade 2013 anger motsvarande till 41 %. De som startade 2012 eller tidigare har en 
andel här om 28 %.  
 

 

Fördelat på olika ämnen. 

Vad tycker du om studietempot på ämneslärarutbildningen? 

Studietempo Mycket för 
högt 

Något för 
högt Lagom Något för 

lågt 
Mycket för 

lågt 
Svenska 24% 55% 21%     
Historia 9% 33% 44% 11% 4% 
Totalt 8% 38% 46% 6% 2% 
Matematik 7% 43% 47%   3% 
Naturämnen 6% 50% 44%     
Samhällskunskap 4% 21% 58% 17%   
Engelska   38% 57% 5%   

 

Stress i studierna 
Frågor om tempo och stress kan också relateras till tiden som studentera kan lägga ner 
på sina studier. Ämneslärarstudenterna upplever en ganska hög stressnivå jämfört med 
resultat i tidigare studier. 

Campus och distansstudenterna ligger ganska lika, distansstudenterna är något mer 
stressade. Mest stressade är studenterna på Svenska, Matematik och Naturämnet. 
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Studentsynpunkter: 

”Snälla snälla snälla skrota överlappande delkurser.. man kan läsa två kurser helt 
parallellt, sure, men att ha en delkurs som varar i två månader och samtidigt smyga in 
två veckor utav nästa delkurs under den perioden är tortyr! Största anledningen till att 
man är sönderstressad!” 

Upplever du stress i dina ämneslärarstudier? 

 
Upplever du stress i dina ämneslärarstudier? – Jämförelse med tidigare studier 

I campusstudierna tidigare ligger andelen som anger att de besväras av stress under 20 
%. Likaså bland distansstudierna tidigare. Andelen som anger att de besväras av stress 
var i studien bland Ämneslärarstudenter 7 % i den tidigare studien 2012. 
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Fördelat på olika ämnen. 
 
Upplever du stress i dina ämneslärarstudier? 

Stress 
Besvärande 

stress ganska 
ofta 

Ibland för 
stressigt 

I allmänhet 
inte stressigt 

Definitivt inte 
stressad 

Svenska 48% 45% 7%   
Matematik 37% 47% 10% 7% 
Naturämnen 33% 56% 11%   
Totalt 31% 48% 19% 3% 
Historia 30% 39% 27% 5% 
Samhällskunskap 25% 33% 38% 4% 
Engelska 15% 65% 20%   
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Förutsättningar för studiernas genomförande 
Studenternas tidsinsats i sina studier 
I årets studie svarar 47 procent av studenterna att de lägger ner mer än 30 timmar på 
sina studier per vecka. Inga stora skillnader mellan campus och distans. De ämnen där 
studenterna lägger ner mycket tid är även de ämnen där studenterna uppger högt tempo 
och stress. 

Studentsynpunkter: 

”Det är SÅ tråkigt att vi ska läsa och "ta in" alldeles för mycket litteratur på för kort 
tid. Den är väldigt intressant och viktigt, vilket jag förstår, men om man ska lära sig 
det man läser så måste det finnas mer tid.” 

 

Hur mycket tid ägnar du dig åt studierna en normal vecka, (föreläsningar, seminarier, 
grupparbeten, egen läsning och övrig studietid)? 

 

Hur mycket tid ägnar du dig åt studierna en normal vecka, (föreläsningar, seminarier, 
grupparbeten, egen läsning och övrig studietid)? – Jämförelse med tidigare studier – 
Jämförelse med tidigare studier2 
 
I studien av campusstudenter 2012 var den genomsnittliga studietiden per vecka 
omkring 38 timmar. Studien av distansstudenter 2012 gav ett motsvarande svar, och 
bland Ämneslärarstudenterna var resultatet 35 timmar i denna tidigare studie. Samtliga 
dessa studier använde den mer detaljerade formen att ställa frågor om studietid. Om vi 

2 I de tidigare studierna har mer detaljerade frågor om studietider använts. För en normaldag har antal timmar i 
föreläsning/seminarier, i grupparbete, med egen läsning och dessutom har en fråga ställt om normal studietid 
under en helg. I en studie 2003 ställdes dessa mer ingående frågor till samma individer som fick en motsvarande 
fråga som i årets enkät. Den gången visade det sig att den enkla frågan om studietid som helhet underskattade 
tidsinsatsen med omkring 9-10 timmar per vecka.  
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antar att bias i den senaste studien är omkring 10 timmar per vecka är den 
genomsnittliga studietiden bland Ämneslärarstudenterna 2014 omkring 37-38 timmar 
per vecka. 

Fördelat på olika ämnen 

Hur mycket tid ägnar du dig åt studierna en normal vecka, (föreläsningar, seminarier, 
grupparbeten, egen läsning och övrig studietid)? 

Studietid 0-10 tim 11-20 tim 21-30 tim 31-40 tim mer än 40 
tim 

Svenska   7% 17% 45% 31% 
Matematik 7% 14% 25% 32% 21% 
Totalt 7% 16% 31% 32% 15% 
Naturämnen 6% 17% 33% 33% 11% 
Engelska 19% 19% 24% 29% 10% 
Samhällskunskap 4% 21% 50% 21% 4% 
Historia 7% 17% 33% 33% 11% 
 

Förvärvsarbete parallellt med studierna  
Ungefär hälften, 51 procent, av studenterna uppger att de förvärvsarbetar under en 
typisk vecka, varav hälften arbetar mer än 10 timmar per vecka. Distansstudenterna 
förvärvsarbetade i högre grad, 68 procent, jämfört med campusstudenterna. 

Naturämnena har flest studenter som förvärvsarbetar och mer än hälften arbetar mer än 
20 timmar per vecka. 

Studentsynpunkter: 

”Påbörjade utbildningen HT 2014… jag har inte hittat en bra balans mellan 
yrkearbete, privatliv och studier än. Men har ändå en förhoppning att den 
tidsekvationen med vissa omprioriteringar och förhandlingar med t.ex. arbetsgivaren 
& familj ska få en lösning kanske redan nästa månad. Tror också man lär sig studera 
mera effektivt med tiden om man bara överlever "stålbadet" nu i början.” 
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Förvärvsarbetar du parallellt med studierna? (Om ja, försök att ange genomsnitt per vecka) – 
Jämförelse med tidigare studier 
I campusstudien 2012 arbetade var tredje student vid sidan av studierna. Dessa 
studenter arbetade i genomsnitt ungefär 10 timmar per vecka. I studien bland 
distansstudenter svarade fler än 3 av 5 att de förvärvsarbetar, i genomsnitt 13 
timmar/per vecka. Ämneslärarstudenterna arbetade då mer än genomsnittligt, 4 av 5 
arbetade vid sidan av studierna. Denna andel verkar ha minskat i årets studie. 

 
Förvärvsarbetar du parallellt med studierna? (Om ja, försök att ange genomsnitt per vecka) 

 

 

Fördelat på olika ämnen. 

Förvärvsarbetar du parallellt med studierna? (Om ja, försök att ange genomsnitt per vecka) 

Förvärvsarbete 1-5 tim 6-10 tim 11-20 tim mer än 20 tim Ej 
förvärvsarbete 

Engelska 10% 5% 10% 15% 60% 
Historia 16% 13% 11% 4% 56% 
Samhällskunskap 17% 8% 13% 8% 54% 
Totalt 14% 11% 11% 13% 51% 
Svenska 17% 17% 10% 7% 48% 
Matematik 10% 10% 17% 17% 47% 
Naturämnen 17% 11% 6% 44% 22% 
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Närträffar 
Några frågor i enkäten vänder sig till distansstudenterna och handlar om närträffar och 
tentamen på lärcentrum.  

Att genomföra en nätbaserad programutbildning med inslag av närträffar på 
universitetet är fortfarande den vanligaste formen av distansutbildning på Karlstads 
universitet. En närträff kan ha flera olika syften och fylla många olika behov för 
utbildningen och studenterna. 

Studentsynpunkter 

”Även om det är jättekul att komma på närträffarna, träffa lärare och studenter har 
jag ibland upplevt att det inte gett mig något. Vissa grejer som vi har fått göra, känns 
det som läraren har "kastat ihop" bara för att vi ska få komma dit. Och jag har även 
upplevt att saker vi har gjort under närträffarna nödvändigtvis inte hade behövts göra 
på universitetet.” 

 

Vilken inställning har studenterna till närträffar och hur många genomfördes under 
VT2014. Av de som svarat var det 45 procent som studerade vt-14.  

Majoriteten av studenterna har svarat att de har 2-3 närträffar under terminen 

Hur många närträffar (tillfällen) var det under VT 2014 på Karlstads universitet 

 

 
Vi vet att för många studenter innebär närträffar relativt stora kostnader med resor och 
hotellövernattningar. Hur ser då studenterna på dessa aktiviteter, hur angelägna är de 
och hur värderar de innehållet.  

Två tredjedelar av studenterna anser att det är angeläget att delta och är mycket 
positiva till att träffa studiekamrater, något mindre positiva till innehållet. 
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De ämnen där studenterna mest uppskattar närträffar är på Naturämnen, Svenska, 
Samhällskunskap och Matematik. 

Studentsynpunkter: 

”Det skulle utan vidare gå att minska antalet dagar på en närträff, till en dag per närträff 
(undantaget programstarten). Innehållet på närträffarna är inte oviktigt på något sätt, men en 
hel del av det skulle kunna gå lika bra att ha på distans. Vi som studerar köper hellre 
kurslitteratur för hotellpengarna.” 

”Närträffarnas kvalité är varierande. Närträffar som bara innehåller vanliga föreläsningar 
är totalt värdelöst, detta kunde lika gärna gjorts via AC. Närträffar borde utnyttjas till sådant 
som endast kan göras när studenter är fysiskt närvarande.” 

 

 

 

Tentamen på lärcentrum 
Den nya organisationen för tentamen på lärcentrum infördes januari 2014 och har inte 
slagit igenom för alla studenter ännu. Karlstads universitet erbjuder distansstudenter 
att tentera på ca 35 platser runt om i Sverige.  

Av de som svarat på frågan så uppger drygt 40 procent att det fungerar bra och ca 10 
procent är kritiska och övriga hade ingen erfarenhet. 

Studentsynpunkter: 
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”När det gäller tentamen på lärcentra så medförde förändringen av orter för distans 
att jag fick längre till tentamensorten och då svårare att ta mig dit om kollektivtrafiken 
inte fungerar.” 

”Jag hade ett litet problem med tentamen på lärcentra som inte var hela världen och 
det håller på att lösa sig tack vare kontakt med dem som har hand om distanstentamen 
på Karlstads Universitet. Så det kommer nog fungera bra i framtiden.” 

”.. När det gäller tentamen på lärcentra kommer det att bli i ett annat lands lärcentra 
som Kau samarbetar med. Det underlättar för mig att inte behöva åka till Sverige för 
att skriva tentamen.” 
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Allmänna attityder till utbildningen 
Studentenkäterna har kontinuerligt mätt studenternas inställning till kvaliteten i 
utbildningen samt om man rekommenderar andra att söka till Karlstads universitet. 

I genomsnitt instämmer 50 procent av studenterna att kvaliteten på utbildningen är hög 
och 81 procent instämmer helt/delvis. En något högre andel av kvinnorna på 
programmet instämmer helt i påståendet att utbildningskvaliteten är hög än de manliga 
studenterna. Bland kvinnorna anger 55 % att de instämmer helt i påståendet och 42 % 
av männen.   

Distansstudenterna betydligt mer nöjda än campusstudenterna. Samhällskunskap och 
Naturämnen ligger över genomsnittet. 

Studentsynpunkter: 

”Mina studier på andraämnet har hållit en bra kvalité, tempot har varit högt men inte 
orimligt. Didaktiken läses parallellt med ämnet vilket jag tycker är bra. Inom …ämnet 
var didaktiken integrerad, vilket var bra när vi själva exempelvis fick göra 
lektionsplaneringar eller hålla muntligt anförande.” 

Kvaliteten på utbildningen 
Ta ställning till följande påstående om studierna på Karlstads universitet 
Kvaliteten på utbildningen är hög 

 
 
Kvaliteten på utbildningen är hög – Jämförelse med tidigare studier 
I undersökningarna på campus senare år är andelen som instämmer helt i påståendet att 
utbildningskvaliteten är hög just under 30 %. Distansstudenterna i allmänhet ligger 
högre, på lite drygt 40 %. I studien av Ämneslärarstudenter 2012 var andelen som 
instämde helt 30 %. I årets studie är alltså studenterna klart mer nöjda med 
utbildningskvaliteten än i tidigare studier. 
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Startår 
Bland de som startade sina studier på programmet nyligen anger 62 % att de är helt nöjda med 
utbildningens kvalitet. Av de startade 2013 anger 41 % motsvarande, och bland de som 
startade 2012 är motsvarande andel 24 %. 

 

 

Fördelat på olika ämnen. 

Kvaliteten är hög Instämmer helt Instämmer 
delvis Varken eller Tar avstånd 

från delvis 
Samhällskunskap 67% 33%     
Naturämnen 67% 33%     
Totalt 50% 41% 4% 3% 
Engelska 48% 38%   14% 
Historia 46% 41% 7% 4% 
Svenska 41% 55%     
Matematik 37% 43% 17% 3% 
 

Rekommenderar andra att läsa Ämneslärarutbildningen vid Karlstads 
universitet 
Att rekommendera andra att läsa till Ämneslärare på Karlstads universitet är ett annat 
mått på hur nöjda studenterna är med sin utbildning. 

Nästan 60 procent instämmer helt med att de vill rekommendera andra att läsa på 
Karlstads universitet. Något fler distansstudenter anser så. Naturämnen, 
samhällskunskap och svenska har flest studenter som gärna rekommenderar 
utbildningen till andra. 
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Studentsynpunkter 

”Bra initiativ att ha en distansutbildning. Mycket hög kvalité på denna utbildning och 
våra proffsiga kurslärare. Kommer att varmt rekommendera Karlstads universitet till 
andra som vill läsa på distans.” 

 

Jag rekommenderar andra att söka till Ämneslärarutbildningen vid Karlstads universitet 

 

Jag rekommenderar andra att söka till Ämneslärarutbildningen vid Karlstads universitet – 
Jämförelse med tidigare studier 
I tidigare campusstudier är andelen som rekommenderar studier i Karlstad helt 
omkring 60 %. Motsvarande andel visar enkäten till Ämneslärarstudenter 2012. 
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Fördelat på olika ämnen. 
Jag rekommenderar andra att söka till Ämneslärarutbildningen vid Karlstads universitet 

Rekommenderar andra Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis Varken eller 

Tar 
avstånd 

från 
delvis 

Tar 
avstånd 
från helt 

Naturämnen 83% 17%       
Samhällskunskap 71% 21% 8%     
Svenska 62% 35% 3%     
Totalt 58% 29% 7% 4% 2% 
Engelska 57% 29% 5% 10%   
Historia 44% 39% 7% 7% 4% 
Matematik 40% 33% 20% 7%   
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Vad är viktigast för studenterna? 
Vi har liksom i tidigare enkäter inte ställt frågor kring vad som var mest viktigt för 
studenterna. Enkäterna har vi hållit så korta som möjligt, bl. a för att ge utrymme och 
ork att svara på de viktiga öppna frågorna, och alltså har vi inte frågat om vad som är 
viktigast. Ett försök att väga vilka av faktorer i våra utbildningar som är av mest vikt 
för studenterna har istället gjorts genom några enkla multipla regressioner. De 
beroende variablerna har då varit studenternas helhetsbedömning av studierna i form 
av svar på frågan om hur man upplever utbildningskvaliteten och frågan om man 
rekommenderar andra att studera vid Karlstads universitet. De oberoende variablerna, 
prediktorerna är ett urval av frågorna om studierna. Vi har analyserat hela gruppen av 
studenter men också gjort separata analyser för studenter på campus och studenter på 
distans. I analysen av hela gruppen studenter har bara faktorer som gäller samtliga 
studenter tagits med. Höga betakoefficienter i regressionerna antyder att sambandet är 
tydligt mellan en viss kvalitetsfaktor och att man sedan blir nöjd med utbildningen, 
d.v.s. att det bör vara så att just denna faktor hänger ihop med att man tycker att 
utbildningen är bra. 

Först testar vi sambandet mellan följande kvalitetsvariabler: kursvärderingar fungerar 
väl, studietempo, återkoppling i tid, studentsupport, lärare med IT komp, lärare 
stödjande och lärare kunniga, och att man anser att kvaliteten i utbildningen är hög 
som beroende variabel. En enkel regression ger ett förklaringsvärde (R2) på 49 
procent.  

De olika egenskaperna i utbildningen visar följande koppling till utbildningskvalitet 
som helhet: 

Samtliga studenter 

Kvalitetsvariabler Beta 
Kursvärderingar fungerar väl ,365 
Lärare stödjande ,290 
Studietempo ,240 
Lärare kunniga ,159 
Lärare med IT komp ,064 
Studentsupport -,010 
Återkoppling i tid -,111 
 

Det som studenter förknippar med utbildning med hög kvalitet är alltså i första hand 
att kursvärderingar fungerar väl, att lärarna är stödjande, att tempot i studierna är högt 
och att lärarna är kunniga. Dessa tendenser öppnar för intressanta tolkningar. Varför 
skulle kursvärderingar vara så viktiga? Kanske är det så att utbildningar med väl 
fungerande kursvärderingar är utbildningar där lärarna bryr sig och där studenterna 
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upplever att synpunkter från studenthåll tas på allvar och vägs in vid uppläggningen av 
studierna. Utbildningar av den här typen värderas högt bland studenter. Sedan ser vi att 
studier med högt tempo värderas högt av studenterna. Intressant är också att i 
avvägningen mellan kunniga och stödjande lärare verkar stödet vara mycket viktigt. 

Motsvarande analyser med variabeln om man rekommenderar andra att studera i 
Karlstad som beroende variabel visar ett förklaringsvärde (R2) på 33 procent.  

Vi har också analyserat studenter som läser på campus nu och jämfört med 
motsvarande analyser bland de som läser på distans nu. Analyserna av distansstudierna 
har vi kompletterat med några av frågorna kring själva distansformen. 

En analys av utbildningskvaliteten och kopplingen till olika kvalitetsfaktorer bland de 
som läser på campus visade ett förklaringsvärde (R2) på 54 procent.  

 De olika egenskaperna i utbildningen på campus visar följande koppling till 
utbildningskvalitet som helhet: 

Studenter som läser på campus  

Kvalitetsvariabler Beta 
Kursvärderingar fungerar väl ,449 
Lärare kunniga ,282 
Lärare med IT komp ,190 
Studietempo ,154 
Lärare stödjande ,138 
Studentsupport -,142 
Återkoppling i tid -,349 
 
Även i gruppen studenter på campus är väl fungerande kursvärderingar starkt kopplat 
till att man tycker att utbildningen som helhet är bra. I den här gruppen verkar lärarnas 
kunnighet vara relativt sett mer viktig än stödet från läraren. 

Motsvarande analyser av distansstudenter med frågor om distansstudierna inkluderade 
gav ett förklaringsvärde (R2) om 66 procent.  

De olika egenskaperna i utbildningen på distans visar följande koppling till 
utbildningskvalitet som helhet: 
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Studenter som läser på distans  

Kvalitetsvariabler Beta 
Lärare stödjande ,420 
Kursvärderingar fungerar väl ,314 
Studietempo ,269 
Studentsupport ,166 
Lärare kunniga ,145 
Återkoppling i tid ,096 
Närträffar värdefulla ,053 
Lärare med IT komp -,011 
Tentamen på lärcentra -,030 
Närträffar studiekamrater -,202 

 
Här kan vi göra mycket intressanta jämförelser mellan studiegrupperna. I gruppen 
distansstudenter värderas lärarnas stöd som mycket viktigt. Rangordningen av vad som 
är viktigt blir relativt olik i de olika typerna av studier. 

 

 

 

 

 
 

  

35 
 



  



Ris och ros från studenter3 
 En överväldigande majoritet av studenterna är nöjda men det finns också de som är 
mer tveksamma eller missnöjda. Vi samlat ett urval av synpunkter från de cirka 10 
procent studenter som mest missnöjda och nöjda med utbildningskvaliteten som 
helhet. De missnöjda har svarat att de är tveksamma eller missnöjda med kvaliteten 
på utbildningen som helhet.  

De mest missnöjda studenterna: 

• Det har varit osmidigt och kämpigt vissa gånger och det har verkat som att de 
ansvariga lärarna och anställda inte lägger stor vikt vid att eleverna stannar kvar 
och fullbordar sin utbildning.  

• De som jobbar med olika frågor på universitetet t.ex. administratörer, 
kursansvariga och VFU-ansvariga har inte varit särskilt hjälpsamma när man 
har behövt dem i olika ärenden. 

• …en utbildning där vi i 7-9an ALLTID har varit försökskaniner och de första 
som läser just den här kursen, kurser som efter våra klagomål görs om nästa år.  

• Det är något skamligt att man gjort föreläsningar obligatoriska genom att göra 
om dom till seminarium. Om deltagarantalet är för lågt på föreläsningarna så 
kanske det är kvalitén det är fel på. Det hjälper inte att tvinga dit folk som inte 
får ut särskilt mycket av att vara där utan föredrar att sitta och läsa i sina böcker 
hemma istället. 

• Under hela vår utbildning har fokuseringen varit på att göra studierna 
vetenskapliga, detta medför att utbildningen kommer allt för långt bort från 
verkliga livet och den utbildning jag valt. 

• Det är mycket …teori och skulle vara bättre med mer …didaktik. 
• Utbildningens fokus är allt för teoretisk! Det är ett yrkesprogram, ett hantverk! 

Jag kan inte lära mig köra bil genom att läsa mig till det.   
• Vi får aldrig vara i skolan. En lektion i veckan? seriöst? ibland två. Vi ska bli 

lärare och får knappt vara i skolan. Detta tycker jag är ytterst märkligt och 
väldigt beklagligt.  

• Väldigt mycket självstudier utan stöd från lärare. Några lärare, som tur är ett 
fåtal, har inte haft den önskvärda kompetensen.  

• Mängden schemalagd undervisning, hade gärna fått vara mer.  
• Tempot är fruktansvärt lågt.  
• Tyvärr väldigt högt tempo ibland, blir väldigt svårt att hänga med då. Speciellt 

om man har familj och inte kan ägna hur många timmar som helst per dag åt 
studierna. 

3  För att ta fram de 10 procent mest nöjda har vi analyserat frågorna om: lärare stödjande, lärare kunniga, lärare med IT 
komp, återkoppling i tid, hjälp med teknik och kursvärderingar fungerar väl. Med hjälp av en faktoranalys har vi konstaterat 
att svaren är mer eller mindre helt endimensionella. Faktorvärden för denna nya variabel har vi använt för att ta ut de mest 
nöjda studenterna. 
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• Utbildningen är ojämn, vissa ämnen högre belastning, andra på kvartsfart.  Den 
känns spretig - många ämnen på sina egna små öar som inte riktigt bildar en 
helhet.  

• Ta bort ämneskombinationerna, eftersom det rådet brist på NO lärare så kan 
man kombinera SO med NO, så fler kan välja fritt bland ämnena.  

Det finns mycket varierande synpunkter från dessa mest missnöjda studenter. 
Många tar upp balansen mellan teori och användning, där man ser utbildningen 
som alltför forskningsorienterad. En hel del har synpunkter på att det är lite av 
undervisning inom programmen.  

De mest nöjda studenterna: 
Här är ett urval av svar från dessa studenter på frågan vad som varit bäst i 
studierna. 

• Bra lärare, inspirerande universitet. 
• Jag tycker det mesta har fungerat bra och det har varit ett lagom tempo. 

Närträffarna har varit mycket givande och intressanta. Duktiga pedagogiska, 
kunniga lärare och labhandledare. 

• Jag upplever att till stor del har lärarna gjort bra föreläsningar som vi kan titta 
på, alla är mycket kunniga och de flesta väldigt pedagogiska, så vi lär oss hur 
en bra lärare kan vara, genom att uppleva det. Det är genomtänkt och bra 
strukturerat. Det följer en bra progression och hänger ihop. Mycket nöjd! 

• Lärarna och studiegrupperna, otroligt bra människor 
• Mycket! Lärarna, Itsplattformen, snabb hjälp vid it-problem 
• Kurslärarna på kursen har varit helt outstanding (första terminen för 

ämneslärare i matematik). De har en kompetens och ett driv som ligger mycket 
högt. Händer att jag fortfarande funderar på hur de kan vara så där bra.    

• Det fanns bra tillgänglig hjälp för mig med läsnedsättning. 
• Intressanta och lärorika uppgifter. Bra upplägg, Its är mycket lätt att hantera. 
• Jag har gått utbildning vid ett annat universitet och även en annan högskola 

tidigare. Kan bara gratulera till vad ni har lyckats att åstadkomma i Karlstad. Ni 
har utmärkta lokaler (tänker bl.a. på hur väl teknikanpassade de är). Utmärkt 
service, såsom matställen, campusbokhandel och mycket mer. Mycket trevlig 
personal och atmosfär bland studenterna, man känner sig glad varje gång man 
kommer dit (jag läser på distans).   

• Undervisningen i historiedidaktik. Övrig historieundervisning har också varit 
mycket bra hittills. 

• Upplägget fungerar väldigt bra. 
• Variation bland kurserna. 

Många av svaren från de nöjda studenterna handlar om lärarnas insatser i 
utbildningen. Undervisningens uppläggning får också många plus i utvärderingen. 
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Sammanfattande slutsatser 
Ämneslärarutbildningen har de senaste åren redovisat ett ökat söktryck. Till stor del 
beror det på de nya former av s.k. nätburen undervisning som erbjuds studenterna. Den 
vanliga traditionella undervisningen genomförs parallellt med nätundervisning. Det är 
samma program/kurser och samma lärare som undervisar. Det ger lärarna möjlighet att 
sammanföra studiegrupper och samplanera olika undervisningsmoment.  

Samläsning och teknik 
Hur har detta arbetssätt fungerat ur ett studentperspektiv? Det var vår första fråga till 
studenterna. Hur tycker du att denna samläsningsform fungerar? Vi uppfattar att 
studenterna i huvudsak är positiva och nöjda med detta studiesätt, 31 procent svarade 
att det fungerar mycket bra och 50 procent att det fungerar bra. Endast 8 procent var 
kritiska. Ganska likartade svar från olika ämnen. 
 
För att sammanföra undervisning med olika distributionsformer i ett stort antal ämnen 
behövs olika tekniska lösningar. Lärarna är i detta avseende inte en homogen grupp 
utan de gör olika val utifrån sina ämnen och har olika förutsättningar och kompetenser 
för att genomföra detta. Vi undrar om studenterna upplever att användningen av teknik 
stör undervisningen. Vi vet att denna förändring av undervisningsformerna inte har 
varit smärtfri för lärare eller för studenter. Ungefär 25 procent av studenterna tycker att 
det har påverkat undervisningen i hög eller mycket hög grad. Mellan 20 - 50 procent 
tycker att det har haft påverkan i liten eller mycket liten grad. Med tanke på att denna 
förändringsprocess pågår så uppfattar vi inte studenterna som överväldigande negativa 
även om det finns områden för universitetet att utveckla och förbättra. Vi såg också att 
det som läst fler år på utbildningen var mer kritiska än de som startade 2014. 

Lärarna 
Lärarnas kunnighet och stöd är viktiga för hur studenterna värderar sin utbildning och 
frågorna har vi ställt i samtliga studier, med lite olika utformning. Studenterna i denna 
studie är mycket nöjda med lärarnas kunnighet och stöd. När det gäller kunnighet så är 
ämneslärarstudenterna de mest nöjda studenterna på hela universitetet, mellan 70-80 
procent instämmer helt med att lärarna är kunniga. När det gäller stödet är resultaten i 
nivå med tidigare studier, mellan 40-50 procent instämmer helt att lärarna är stödjande. 
Återkoppling inom rimlig tid är också i nivå med tidigare studier, genomsnittet ligger 
på 30 procent. Här skiljer sig campus och distans åt och distansstudenterna är betydligt 
mer nöjda. Om återkopplingen är ett stöd för lärandet är en ny fråga för i år och mellan 
40-50 procent av studenterna instämmer helt med att det är så. Den kompetens hos 
lärarna som studenterna inte är lika nöjd med och det resultat som ligger betydligt 
under genomsnittet vid jämförelsen med tidigare distansstudier är lärarnas IT-
kompetens, endast 17 procent instämmer helt med att de tycker den är god jämfört 
med genomsnittet 30 procent i tidigare studier för distansstudenter. Inom samtliga 
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områden är distansstudenterna mer nöjda än campusstudenterna, särskilt när det gäller 
återkopplingen där är distansstudenterna betydligt mer nöjda än campusstudenterna. 

Tempo, stress och arbete 
När det gäller tempo och stress så ser vi att studenterna i denna studie upplever ett 
högre tempo och mer stress än i tidigare studier. Tio procent av studenterna tycker att 
tempot är mycket för högt vilket inga studenter tyckte i en tidigare undersökning. Här 
är det skillnad mellan olika ämnen. Jämfört med tidigare verkar man också ha skruvat 
upp studietempot. Stressen har ökat och studenterna lägger några timmar mer i veckan 
på studierna. Något färre jobbar vid sidan av studierna. De studenter som känner sig 
mest stressade är också de som läger ner mest tid på utbildningen. 
 
Ungefär hälften av studenterna uppger att de förvärvsarbetar i genomsnitt. 
Distansstudenterna arbetar i högre utsträckning, 68 procent. Av de som arbetar uppger 
hälften att de arbetar mer än 10 timmar per vecka.  

Närträffar och tentamen 
Inställningen till närträffar bland distansstudenterna är positiv men de påpekar 
samtidigt att resor och hotellvistelse är kostsamt och ser gärna att lärarna inte 
genomför närträffar i onödan. De anser att det är viktigt med kvalitet i genomförandet 
och att innedagarna bör innehålla moment som inte kan göras på distans. Tentamen på 
distans har inte fullt ut slagit igenom för studenterna men av de som svarat på frågan 
anser 40 procent att det har fungerat bra, och 10 procent är kritisk. 
 
Kvalitet och rekommendationer 
Över 90 procent av våra studenter är helt eller delvis nöjda med kvaliteten på den 
utbildning de får. Som helhet verkar våra studenters nöjdhet med kvaliteten ha ökat 
något de sista åren. En hög andel studenter, 87 procent, rekommenderar andra att läsa 
ämneslärarutbildningen på Karlstads universitet. Studenterna är mer nöjda här än 
studenter som svarat i våra campusundersökningar. 
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Studentundersökningarnas bakgrund och uppläggning 
Att lyssna på studenterna 
I ett utbildningssystem där konkurrens mellan studieorter blir allt viktigare kommer 
studium av studenterna som kunder alltmer i fokus. En viktig nyckel till att utveckla 
den högre utbildningen är att lyssna på nuvarande och f d studenter/kunder. Strävan är 
att involvera nuvarande och före detta studenter som en aktiv part i kvalitetsarbetet. 
För att veta hur man kan förbättra kvaliteten i en verksamhet måste man känna till hur 
studenterna upplever tjänsten som produceras både som konsument av själva 
utbildningstjänsten men också som faktisk medproducent i tjänsteprocessen. Av 
särskild vikt är det att studenter på distans blir hörda och lyssnade på eftersom de inte i 
lika stor utsträckning tar plats i de fora för studentmedverkan som finns på campus. 

Frågeområden i enkäten  
Ett stort antal enkäter har genomförts till studenter på campus och till studenter som 
läser på distans. Nätenkäter med frågor till distansstudenter har genomförts 2007, 
2010, 2011 och 2012. Enkätformuläret i distansstudien har utvecklats från ett antal 
studier på campus i Karlstad mellan åren 2000 och 2007 (Haglund et al, 2003, 
Haglund, 2005 och Haglund, 2006). Huvuddelen av frågorna i de tidigare enkäterna är 
identiska mellan campusstudien och distansstudien. Årets enkät till studenter som läser 
till Ämneslärare har genomförts i samma form för både studenter på Campus och på 
distans. Ett viktigt syfte med studien är att se hur det fungerar att samläsa ett program 
med studenter både på campus och på distans. I enkäten ingår 18 frågor varav två 
ställdes enbart till de som läser eller läst programmet på distans. Det är 34 variabler i 
enkäten. Huvuddelen av dessa är enkla flervalsfrågor och dessa kompletteras med 6 
öppna frågor. Formuläret i enkäten återfinns sist i rapporten.  

Vi har jämfört svar från studenter i olika åldersgrupper, men olika kön och som startat 
sina studier olika, dvs som läst olika länge på programmet. Vi kommenterar de fall då 
vi ser en tendens. 

Jämförelser med resultat från tidigare studier. Våra jämförelser baseras på senare 
studentstudier. Under 2012 genomfördes den senaste stora studien på campus där 
studenter från två fakulteter, fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och Information 
plus fakulteten för Samhälls- och Livsvetenskaper, deltog. Samma år genomfördes den 
senaste större enkäten bland distansstudenter på universitetet. Där ingick också 
studenter som studerade till Ämneslärare. Dessa 30 studenters svar har vi analyserat 
för jämförelse nedan. Sedan finns fler enkäter från tidigare år som vi också kan 
jämföra med. I dessa har vi campusstudenter från andra delar av universitet.  
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Datainsamling 
Enkäten har distribuerats till alla via lärplattformen itslearning som används 
vid Karlstads universitet. Det har också funnits möjlighet att svara på enkäten 
via en direktlänk på Studentnätet.  

Insamlingen har gjorts genom verktyget Survey and Report. Kodningen är 
alltså direkt. Sedan har databasen överförts till SPSS för vidare statistiska 
analyser.  

Utbildningsfunktioner 
 Kunniga lärare 
 Stödjande lärare 
 IT- kompetens 
 Återkoppling 
 Kursvärderingar 
 Studentsupport 
 Närträffar 
 LärCenter 
 Samläsning 

Nöjd med 
utbildningens 
kvalitet 

Rekommendera 
studier vid Kau 

     Öppna frågor 
 Särskilt bra 
 Mindre bra 
 Saknats  

Studietempo 

Studiestress 

Studietid 

Förvärvsarbete      Bakgrund 
 Kön 
 Ålder 

   Huvudämne 
 

Tekniska 
problem 

     Studieform 
 Distans 
 Campus 
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Studenterna i undersökningarna 
 

Antal studenter som svarat på enkäten: 
Antal förstagångsregistrerade studenter per inriktning vid ämneslärarprogrammet (LAALP) 
som ej har registrerade studieavbrott eller studieuppehåll HT 2014. 
Ämne Antal svar 

(från 
enkäten) 

Antal stud. 
sammantaget 
(2011, 2012, 
2013, 2014)  

Svarsandel 
alla 

Historia 47 83  57 % 
Samhällskunskap 24 44  55 % 
Svenska 29 70  41 % 
Engelska 21 68  31 % 
Matematik 30 43  70 % 
Naturämnen 
(Biologi, Kemi, 
NA) 

18 30  60 % 

Spanska, Teknik,  
Religion, 
Geografi, Idrott.  
Under 10 svar per 
ämne kommer inte 
att redovisas 
separat 

20 87  23 % 

Totalt  189 425  44 % 
 
 

I analyserna har vi redovisat resultat för ämnen med minst 10 svar. Ämnena 
Naturkunskap, Biologi och Kemi har vi grupperat under gruppen Naturämnen.  
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Bakgrundsfaktorer 
Vilket år började du din utbildning? 

 

 I den tidigare enkäten till distansstudenter som läser till Ämneslärare som 
genomfördes 2012 hade flertalet startat sina studier 2012. Det är alltså delvis samma 
grupp studenter som ingått i de båda undersökningarna. 

Kön 
Andelen kvinnliga studenter är större än andelen manliga studenter, det gäller både 
campus och distans. År 2012 var andelen män 30 % och i årets studie var det 47 %. 
Om det stämmer även i reella tal så har andelen manliga studenter ökat på 
ämneslärarprogrammet. 

Studentsynpunkter: 

”Att man inte kan ange annat kön än man eller kvinna i denna enkäten, kom igen det 
är 2014!” 
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Ålder 
Campusstudenter är något yngre än distansstudenterna. Studenterna blir yngre jämfört 
med tidigare år. 

År 2012 var 27 % av distansstudenterna på ämneslärarutbildningen under 24 år jämfört 
med i år då 44 % är yngre än 24 år. 
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Bilaga 1. Enkät Programuppföljning 2014 - Ämneslärarprogrammet 
Till dig som läser ämneslärarutbildning! 

Vi genomför en Programuppföljning för studenter på Ämnelärarprogrammet. Vi vill 
ha dina synpunkter för att utveckla och förbättra utbildningen. Det är mycket viktigt 
för oss att du kan ta dig tid att svara på våra frågor, (det tar ca 5-7 min).  

Vi kommer att redovisa resultatet för er i slutet av terminen. 

Hälsningar Lars Lorinius, programledare   

1. Vilket ämne på Ämneslärarutbildningen antogs du till när du började din 
utbildning? 

• Historia 
• Samhällskunskap 
• Svenska 
• Engelska 
• Matematik 
• Biologi 
• Spanska 
• Kemi 
• Naturkunskap 
• Teknik 
• Religion 
• Geografi 
• Idrott 
•  
2. Vilket år började du din utbildning? 

• HT 2011 
• HT 2012 
• HT 2013 
• HT 2014 
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3. Vilken utbildningsform antogs du till och hur studerar du idag? 

Campus 
Campus men har bytt till distans 
Distans 
Distans men har bytt till campus 

 
4. Ämneslärarutbildningen har valt att erbjuda studier på campus och på distans, bland 
annat för att skapa större studiegrupper. 

  Mycket 
bra Bra Varken 

eller 
Mindre 
bra Dåligt 

hur tycker du att denna samläsningsform 
fungerar      

Kommentar 

5. Ta ställning till följande påstående 

  
Instämmer 
helt 

Instämmer 
till stor del 

Varken 
eller 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

Jag har tagit del av 
information innan 
studierna  att samläsning 
mellan campus och distans kan 
förekomma? 

     

Det har tagit tid från 
undervisningen att lösa 
tekniska problem (strul) på 
grund av samläsningen? 

     

Om jag har tekniska problem 
som påverkar mina studier så 
vänder jag mig till 
Studentsupporten? 

     

Kommentar 
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6. Ta ställning till följande påståenden om lärarnas insatser inom 
Ämneslärarprogrammet? 

  
Instämmer 
helt 

Instämmer delvis 
Varken 
eller 

Tar avstånd 
från delvis 

Tar 
avstånd 
från helt 

Lärarna är stödjande      

Lärarna är kunniga      

Lärarna har god IT-
kompetens      

Återkopplingen från 
lärarna kommer inom 
rimlig tid 

     

Återkopplingen från 
lärarna är ett stöd för mitt 
lärande 

     

 

7. I vilken utsträckning har din lärare 

  
Mycket hög 
grad 

Hög 
grad 

Varken 
eller 

Liten 
grad 

Mycket 
liten grad 

ägnat tid åt att lösa tekniska 
problem under föreläsningstid      

hjälpt dig att hantera tekniska frågor 
för att klara utbildningen      

 

8. Vad tycker du om studietempot på ämneslärarutbildningen? 

  Mycket för högt Något för högt Lagom Något för lågt Mycket för lågt 

Studietempo      
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9. Upplever du stress i dina ämneslärarstudier? 

  
Ja. jag upplever en 
besvärande stress 
ganska ofta 

Ja ibland kan 
det vara för 
stressigt 

Nej det är i 
allmänhet inte 
stressigt 

Nej, jag är 
definitivt inte 
stressad 

Stress i 
studierna     

 

10. BESVARAS ENBART OM DU VALT DISTANSSTUDIER (2 FRÅGOR).  
 
Hur många närträffar (tillfällen) var det under VT 2014 på Karlstads universitet 

1 
2 
3 
4 eller fler 
Studerade inte på Kau VT2014. 

Kommentar 

11. BESVARAS ENBART AV DISTANSSTUDENTERNA. 
Hur värderar du följande aktiviteter?  

  Instämmer 
helt 

Instämmer 
till stor del  

Varken 
eller 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

Det är angeläget för mig 
som student att delta på 
närträffarna på Karlstads 
universitet 

     

Innehållet på närträffarna är 
värdefullt      

Bra att träffa studiekamrater 
på universitetet      

Tentamen på lärcentra 
fungerar bra för mig      

Kommentar 
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14. Ta ställning till följande påstående om studierna på Karlstads universitet 

  Instämmer 
helt Instämmer delvis Varken 

eller 

Tar 
avstånd 
ifrån 
delvis 

Tar 
avstånd 
ifrån helt 

Kvaliteten på utbildningen är 
hög      

Kursvärderingarna fungerar väl      

Jag rekommenderar andra att 
söka till 
Ämneslärarutbildningen vid 
Karlstads universitet 

     

 

15. Vad har varit särskilt bra i dina studier på ämneslärarprogrammet på Karlstads 
universitet? 

16. Vad har varit mindre bra, har saknats eller skulle du vilja ändra på? 

17. Kön Kvinna 
Man 

18. Din ålder 

-21 år 
22-24 år 
25-34 år 
35 - 44 år 
45 år - 
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Ämneslärarutbildning - 
Programuppföljning 2014

Lars Haglund & Lena E Johansson

Ämneslärarutbildning -  
Programuppföljning 2014

Detta är en rapport inom projektet Karlstadsstudenter om studier och studentliv. 
I projektet analyseras studenters syn på studentliv och studier vid Karlstads 
universitet. Ett stort antal studier har genomförts sedan 2000 med enkäter bland 
studenter vid universitetet, på Campus, på musikhögskolan Ingesund och bland 
distansstudenter.

I föreliggande studie har vi frågat studenter som läser till Ämneslärare. Programmet 
ges på både campus och på distans och dessutom sker detta genom samläsning. 
Syftet med studien är som i tidigare studier att ta reda på vad studenterna tycker 
om sin utbildning och vilka förslag man har till förbättringar av studierna. Speciellt 
intressant är för just detta program att studera hur samläsning av program på 
campus och på distans kan fungera. Resultaten från undersökningarna används 
för utveckling av kurser och program vid Karlstads universitet.
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