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Sammanfattning

I Lärarundersökningen 2003 redovisas resultaten från en enkätundersökning
riktad till lärare vid svenska universitet och högskolor våren 2002. Syftet
med rapporten är att försöka ge en belysning av lärarnas arbetssituation,
framförallt av förhållanden som är förenade med arbetstid och undervisning.
Nedan ges en generell sammanfattning av resultatet av undersökningen.
Dessutom sammanfattas de viktigaste resultaten i enskilda rutor i anslutning
till de olika avsnitten
Trivs trots hög arbetsbelastning

Den bild som undersökningen förmedlar rörande arbetstid är att många
lärare har långa arbetsveckor. Många lärare uppger också att de har för
mycket att göra under en normal arbetsvecka, att de ofta arbetar övertid och
tar lördagar och/eller söndagar i anspråk för att hinna med arbetet. Detta
styrker den bild som framkommit i tidigare undersökningar av lärarnas arbetsbelastning.
Trots långa arbetsveckor och hög arbetsbelastning trivs majoriteten av lärarna på arbetsplatsen. Två faktorer som särskilt kan sättas i samband med
trivsel är möjligheterna att påverka sina arbetstider och arbetsuppgifterna,
något som de flesta uppger att de är nöjda med.
Flertalet lärare anser att deras arbete i hög grad är uppdelat på många
samtidiga arbetsuppgifter. Men många, speciellt lärare inom medicin/odontologi/farmaci, tycker att detta är positivt.
Forskning inom tjänsten viktigt

Nio av tio lärare tycker att forskning inom tjänsten är viktigt. Många lärare
uttrycker emellertid samtidigt missnöje med att inte få tillräcklig tid till
forskning. Hindren är framför allt bristen på sammanhängande tid och
forskningsmedel. Många äldre, manliga adjunkter tycker emellertid inte att
möjlighet till egen forskning är viktigt.
Majoriteten vill undervisa

Undervisning inom den grundläggande högskoleutbildningen är ett dominerande inslag i många lärares vardag. Även om vissa lärare anser att undervisning är ett hinder för att kunna forska, uppger en klar majoritet att det är
viktigt att själv undervisa. Tre av fem är nöjda med möjligheterna att undervisa inom grundutbildningen. Det finns dock en grupp som inte är tillfredsställda med möjligheterna att undervisa. Lärare i denna grupp finns framför

4

allt inom civilingenjörsutbildningarna, tekniska och naturvetenskapliga utbildningar och på SLU:s utbildningar.
Så gott som samtliga lärare anser att det är viktigt att vara entusiastisk,
intresserad och väl förberedd i undervisningen och de allra flesta uppger
också att detta är fallet. I synnerhet säger de sig vara entusiastiska för sitt
ämne. De flesta lärare bedömer att deras pedagogiska kompetens är hög.
Drygt hälften av de lärare som undervisar inom den grundläggande utbildningen skulle dock vilja vidareutveckla sin pedagogiska skicklighet om de
erbjöds en sådan möjlighet.
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Inledning

Syftet med Lärarundersökningen är att beskriva högskolelärarnas situation,
att redogöra för den bild som lärarna förmedlar av den, i första hand av förhållanden förenade med arbetstid och undervisning. Viktiga frågor rörande
arbetstid är hur mycket lärarna arbetar per vecka, hur arbetstiden fördelas på
olika arbetsuppgifter och vilka möjligheter lärarna har att påverka sina arbetstider och arbetsuppgifter.
Frågor som är betydelsefulla beträffande undervisning är lärarnas bedömning av förutsättningarna för undervisning, hur målen för högskoleutbildning uppfylls och hur man uppfattar studenternas behov av lärarstöd.
Då några av frågorna i andra undersökningar ställts till studenter kan
jämförelsen mellan studenters och lärares uppfattning vara av intresse.

23 000 högskolelärare
Idag finns ungefär 23 000 lärare och forskare inom den svenska högskolan,
forskarstuderande undantagna. Av de fem tjänstekategorier som ingår i denna undersökning1 – professor, lektor, adjunkt, forskarassistent och annan
forskande och undervisande personal2 – är adjunkter den största och forskarassistenter den minsta (tabell 1).
Fördelningen av kvinnor och män skiljer sig mellan de olika tjänstekategorierna. Bland adjunkter finner man den jämnaste fördelningen – 52 procent är kvinnor, medan denna andel är minst bland professorer – 14 procent.
Tabell 1. Antal anställda fördelade efter kön och tjänstekategori 2001.
Annan forsk.
och und.
pers.
1 810

Samtliga

Professor

Lektor

Adjunkt

Forskarass.

8 398

493

1 822

3 865

408

Män

13 826

3 068

4 335

3 445

611

2 367

Totalt

22 224

3 561

6 157

7 310

1 019

4 177

Kvinnor

Källa: Statistiskt meddelande ”Universitet och högskolor – Personal vid universitet och högskolor
2001”, UF 23 SM 0201, Högskoleverket och SCB.

1

Gäst- och timlärare ingår inte i denna undersökning.
Till ”annan forskande och undervisande personal” hör bl.a. amanuenser och
forskare.
2
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I Lärarundersökningen är det de svarandes egna svar om vilken tjänstekategori de tillhör som ligger till grund i analyserna. I de få fall där dessa
uppgifter saknats, så har registerdata använts3.

Tidigare rapporter om högskolelärarnas arbetssituation
Studier som tagit upp lärares arbetstid har funnit att många lärare har långa
arbetsveckor (UHÄ 1991, SCB 2002a, SCB 2002b). Arbetsveckor uppemot
50 timmar är inte ovanligt, i synnerhet bland professorer. Många lärare
uppger även att arbetsbelastningen är hög och uttrycker sitt missnöje över en
stressig arbetssituation.
Samtidigt som lärarnas arbete skildras som arbetstyngt och stressigt, så
kännetecknas det av stor frihet avseende möjligheterna att kunna påverka sin
arbetssituation, i form av arbetstider och arbetsuppgifter. Nio av tio lärare
uppgav i SCB:s studie 2002 att de själva ”alltid” eller ”för det mesta” kan
bestämma när olika arbetsuppgifter ska utföras, likaså är det nio av tio som
”alltid” eller ”för det mesta” är med och bestämmer uppläggningen av sitt
arbete.
Att arbetet är varierat var något som många lärare framhåller (UHÄ
1991). Detta har både en positiv sida – ett omväxlande arbete, och en negativ – en splittrad arbetssituation.
På en mer övergripande nivå så är undervisning inom grundutbildningen,
forskning och administration de tre huvudsakliga arbetsuppgifterna bland
lärare totalt sett (Lärarbarometern 1998, SCB 2002b). I vilken grad man
undervisar respektive forskar varierar mellan olika tjänstekategorier. Adjunkter och lektorer som har undervisning som huvuduppgift är naturligtvis
de som undervisar en förhållandevis stor del av sin arbetstid, medan forskare
och forskarassistenter inte oväntat ägnar en stor del av sin arbetstid åt forskning.
Det som tidigare framkommit i fråga om hur lärare vill förändra sammansättningen av arbetsuppgifter, visar att forskning av många prioriteras och
att administrativa uppgifter främst kan avstås. (UHÄ 1991). Många vill
också minska sin undervisning, men detta innebär inte att det finns ett ointresse av att undervisa, utan studentkontakten betonas av lärarna som viktig.

Pedagogiska meriter
Vikten av pedagogiska meriter och pedagogisk utbildning har förändrats
under senare år. Befordringsreformen, med avsikt att skapa en enda karriärväg, ger möjligheten för lektorer med tillräcklig vetenskaplig och pedagogisk
kompetens att inom ramen för sin anställning befordras till professor. På
3

Valet mellan registerdata eller egen angivelse som uppgift om tjänstekategori har i
praktiken mycket liten betydelse för resultaten.
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motsvarande sätt ska adjunkter med tillräcklig vetenskaplig och pedagogisk
kompetens (eller särskilda pedagogiska färdigheter) kunna befordras till
lektorer. Ett syfte med reformen var att stärka undervisningen i grundutbildning och forskarutbildning genom att framhålla de pedagogiska meriternas roll vid befordran (se HSV 2002a).
Betydelsen av pedagogisk utbildning får en allt mer framträdande roll. Ett
tecken på detta är att det från den 1 januari 2003 införs ett behörighetskrav
i högskoleförordningen beträffande anställning tills vidare som lektor och
adjunkt (SFS 1993:100). Utöver vetenskaplig kompetens och pedagogisk
skicklighet ska läraren ha ”genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på
annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper”. Behörighetskravet högskolepedagogisk kompetens ska emellertid anses uppfyllt i det fall ”anställningens
innehåll föranleder det eller om det annars finns särskilda skäl”.

Mål för grundläggande högskoleutbildning
Målet för utbildningspolitiken är att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som präglas av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa (prop. 2002/03:1). Förutom att främja den långsiktiga ekonomiska
tillväxten, ska god utbildning öka möjligheterna för den enskilda att hävda
sig på en föränderlig arbetsmarknad och delta aktivt i samhällslivet. För att
fler människor ska få högskoleutbildning ska rekryteringen till högskolan
breddas.
Samtidigt ska högskolans utbildningar hålla hög kvalitet och vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet. Det skall
också finnas ett nära samband mellan forskning och utbildning. Vidare ska
grundläggande högskoleutbildning, utöver att ge studenterna kunskaper och
färdigheter, ge förmåga att göra kritiska bedömningar, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen inom det
område utbildningen avser. Forskarutbildningen skall utöver detta ge de
kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt bedriva forskning
(SFS 1992:1434).
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Undersökningen

Urval och datainsamling
Undersökningen genomfördes som en postenkät till ett urval på 5 120 undervisande och forskande anställda inom högskolan, vilka enligt Registret
över högskolans personal arbetade på ett universitet eller högskola i oktober
2001. Den population som var målet för undersökningen innehöll 32 106
personer, vilken stratifierades på sju tjänstekategorier (professor, forskarassistent, lektor, adjunkt, gäst- och timlärare, annan forskande och undervisande personal, samt forskarstuderande) och kön, så sammanlagt bildades fjorton strata. I varje stratum drogs ett slumpmässigt urval – inkomna svar räknades upp med vikter som tar hänsyn till varierande urvalssannolikheter och
svarsfrekvenser i olika strata. Syftet med stratifieringen var att kunna redovisa resultat för de sju tjänstekategorierna.
Enkäten skickades ut vecka 16, 2002 – tre påminnelser följde – insamlingen avslutades vecka 31, 2002. Datainsamlingen sköttes av Statistiska
centralbyrån (SCB).
Enkäten bifogas i bilaga 2.

Svarsfrekvens och bortfall
Den totala svarsfrekvensen för enkäten ligger på 66 procent. I denna rapport
ingår emellertid inte forskarstuderande, som har en annorlunda ställning
bland högskolans personal, bl.a. genom att deras huvudsakliga uppgift är att
forskarutbilda sig. Därför är många av frågorna som här tas upp mindre
aktuella för många av de forskarstuderande. Senare under 2003 kommer
Högskoleverket att publicera en Doktorandspegel som bygger på resultaten
från en enkätundersökning till landets forskarstuderande. Genom att där
också använda information från Lärarundersökningens enkät, kan bilden
förtydligas och kompletteras i frågor som är särskilt viktiga ur forskarstuderandes perspektiv. Informationen om doktorander kommer på så sätt att
ingå i ett mer relevant sammanhang.
Dessutom exkluderas gäst- och timlärare. Redan före insamlandet av
uppgifter fanns tveksamheter om gäst- och timlärare skulle ingå i undersökningen, eftersom registret över högskolepersonal har vissa brister avseende
denna speciella kategori4. Dessa medför att många av dem som borde ingå
som gäst- och timlärare i urvalet inte gör det. Detta tillsammans med alltför
4

Antalet gäst- timlärare är underskattade, då de timlärare som inte ämneskodats i
registret kategoriseras som arvodister. Lärosätena, särskilt de större, vet ofta inte
vilka arvodister som har bedrivit undervisning.
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få inkomna svar ger skäl till att utelämna denna grupp, då de inte kan anses
representera gäst- och timlärare i stort.
För de kategorier som ingår i rapporten – professor, lektor, adjunkt, forskarassistent och annan forskande och undervisande personal – är svarsfrekvensen 67 procent.
Svarsfrekvensen är högre bland kvinnor än bland män, 72 respektive 63
procent. Svarsfrekvensen var högst bland kvinnliga lektorer, av vilka 76 procent besvarade enkäten, och lägst bland män tillhörande annan forskande
och undervisande personal, av vilka 58 procent besvarade enkäten.
Det partiella bortfallet varierar mellan frågorna, men är överlag ganska
lågt. I några fall misstänks dock frågornas konstruktion ha lett till missförstånd, vilket resulterat i större partiellt bortfall eller färre giltiga svar. För
denna rapport gäller detta fråga 23 som rör procentuell fördelning av arbetstid på olika arbetsuppgifter, där endast 82 procent av svaren kunnat
användas, främst p.g.a. att den sammanlagda fördelningen för många inte
summerat till 100 procent.

Resultatredovisning
Utöver att se på den totala bilden bland samtliga lärare kommer även resultat för tjänstekategorier (se ovan) och utbildningsområden att redovisas. Vid
frågor om arbetssituation ligger tyngdpunkten på tjänstekategori, medan
utbildningsområde kommer mer i blickfånget då undervisningsfrågor tas
upp. Att tjänstekategori och utbildningsområde har valts som redovisningsgrupper bygger på antagandet att den variation som kan finnas i svaren på
de frågor som ställs, till stor del beror på just tjänstekategori och utbildningsområde.
Avsikten är att beskriva varje kategori/område snarare än att jämföra dem.
Några analyser huruvida de skillnader man kan se mellan kategorier/områden är statistiskt signifikanta, eller inte, har inte genomförts (om en
skillnad med viss procents sannolikhet beror på slumpen), utan dessa skillnader får ses som tecken på att det kan finnas olikheter.

Utbildningsområden
Lärarna har fått ange inom vilket område de huvudsakligen undervisar
(18 områden), vilket ligger till grund för indelningen i 10 olika utbildningsområden:
 humaniora och teologi
 samhällsvetenskap och juridik
 matematik och naturvetenskap
 civilingenjörsutbildning
 annan teknisk utbildning
 lärarutbildning
10






medicin, odontologi och farmaci
vård- och receptarieutbildning
SLU-utbildningar
övriga utbildningar

Vissa fördelar sin undervisning så att de uppger att de huvudsakligen undervisar inom mer än ett område. Nära 13 procent uppger två områden och
2 procent tre eller fyra områden. Det är särskilt vanligt att de som undervisar inom lärarutbildningen också undervisar inom andra utbildningsområden samt att många som utbildar blivande civilingenjörer även undervisar
inom annan teknisk utbildning och vice versa. De som uppger mer än ett
utbildningsområde ingår i dessa då resultaten redovisas för enskilda områden, eftersom det inte går att urskilja om svaren speciellt avser ett särskilt
utbildningsområde. I totalen ingår de däremot endast som en person.
Somliga utbildningsområden skiljer sig markant beträffande sammansättningen av lärare – vilket till del kan förklara eventuella skillnader i de resultat som framträder. Exempelvis inom tre områden, lärarutbildning, vårdoch receptarieutbildning och de utbildningar som faller under ”övriga utbildningar” är det vanligt att adjunkter undervisar. Inom medicin, odontologi och farmaci finns det istället påfallande många undervisande professorer
(figur 1).
Figur 1. Fördelning av tjänstekategorier bland lärare totalt och utifrån utbildningsområde.
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Dessa olikheter i sammansättningen av tjänstekategorier, men framförallt
könstraditionella utbildningsval, bidrar till att könssammansättningen bland
dem som undervisar varierar mellan olika utbildningsområden. Kvinnor
dominerar stort inom vård- och receptarieutbildningar (81 procent), likaså
är det vanligare att kvinnor undervisar inom lärarutbildning (55 procent).
Det är däremot övervägande manlig dominans inom övriga områden. Tyd-
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ligast är denna inom civilingenjörsutbildning och annan teknisk utbildning
där runt 85 procent av lärarna är män.
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Arbetstid och arbetsuppgifter

Lärares arbetstidsavtal
Bör man förvänta sig att lärare arbetar runt 40 timmar per vecka?
Den totala årsarbetstiden enligt det centrala avtalet om löne- och anställningsförmåner (ALFA 5, 3 §) ser ut som följer:
 1 700 klocktimmar för arbetstagare med 35 semesterdagar (40 år–)
 1 732 klocktimmar för arbetstagare med 31 semesterdagar (30–39 år)
 1 756 klocktimmar för arbetstagare med 28 semesterdagar (–29 år)
Hur dessa timmar fördelas bestäms i lokala avtal och planeringen av årsarbetstiden ska ske i samråd med den enskilde läraren. Lärare uppger också
ofta att de har stor frihet att själva bestämma när de ska utföra sitt arbete
(UHÄ 1991, SCB 2002a). Sålunda kan man anta att en arbetsvecka på 40
timmar utgör mer ett riktmärke som man kan förhålla sig till då det gäller
högskolelärares arbetstid.

En ”normal” arbetsvecka
Att högskolelärare har långa arbetsveckor har tidigare uppmärksammats. I
en undersökning från 1991 (UHÄ 1991) framkom att många arbetade 50
timmar eller mer per vecka, något som även konstaterades år 2002 (SCB
2002a).
Även i Lärarundersökningen så uppger många av lärarna att de har långa
arbetsveckor. På frågan ”Hur många timmar arbetar du i realiteten per vecka
(inom ramen för din anställning/dina anställningar inom högskolan)?” så framkommer det att den genomsnittliga arbetsveckan uppgår till 48 timmar
(medianen) bland samtliga lärare och forskare5. Den angivna genomsnittliga
arbetsveckan är längre bland män (50 timmar) än bland kvinnor (45 timmar).
Drygt 15 procent uppger att de arbetar mindre än 40 timmar per vecka,
vilket är något vanligare bland kvinnor än bland män. Det är betydligt vanligare att män uppger riktigt långa arbetsveckor på 55 timmar eller mer – 23
procent män mot 14 procent kvinnor (se tabell 1 i bilaga 1).
Skillnader mellan män och kvinnor beror till del på vilken slags anställning man har. En omständighet som påverkar arbetsveckans längd är givetvis i vilken mån man arbetar heltid (inom högskolan). Totalt sett är det
drygt 17 procent som uppger att anställningen eller anställningarna inom
5

”Lärare och forskare” kommer för enkelhetens skull att enbart benämnas som ”lärare” i texten som följer även då vi inte enbart studerar dem som undervisar. I dessa
fall ingår en grupp på 5 procent som inte bedriver undervisning.
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högskolan inte omfattar en heltidsanställning. Deltidsanställning är något
vanligare bland kvinnor (21 procent) än bland män (15 procent). Denna
olikhet är dock allt för liten för att ha en någon avgörande betydelse för
skillnaden mellan mäns och kvinnors arbetsveckolängd totalt sett. Då man
enbart ser på dem som är heltidsanställda inom högskolan, så är det framförallt män som uppger långa arbetsveckor på 55 timmar eller mer (tabell
1).
En viktigare faktor i samband med arbetsveckans längd är vilken tjänstekategori man tillhör. Det har tidigare visats att särskilt professorer och lektorer har långa arbetsveckor (UHÄ 1991, SCB 2002a). Detta förhållande
framkommer även i Lärarundersökningen, då professorer och lektorer i högre utsträckning uppger långa arbetsveckor bland dem som arbetar heltid
inom högskolan (tabell 2). Eftersom män i större utsträckning än kvinnor är
professorer och lektorer, påverkar detta naturligtvis resultaten avseende kön
totalt sett.
Tar man hänsyn till att män och kvinnor fördelar sig olika mellan tjänstekategorier genom att se på var och en av kategorierna för sig, så finner
man att skillnader mellan män och kvinnor inte alls blir lika uppenbara. För
professorer, lektorer och adjunkter är fördelningen av arbetade timmar per
vecka nästan identisk mellan män och kvinnor. Bland forskarassistenter och
annan forskande och undervisande personal finns en viss förskjutning mot
att fler män uppger arbetsveckor på minst 55 timmar.
Tabell 2. Arbetade timmar per vecka inom ramen för anställningen/anställningarna inom högskolan. Procentuell fördelning totalt och utifrån tjänstekategori bland dem som arbetar heltid inom högskolan.
Timmar
per vecka
1 – 39

Totalt
6

Samtliga heltid
Män
Kvinnor
5
6

Totalt
5

Professor
Män
Kvinnor
4
6

Totalt
6

Lektor
Män
6

Kvinnor
5

40 – 44

22

20

25

7

8

6

18

18

16

45 – 49

21

21

22

11

11

12

23

23

22

50 – 54

30

29

31

35

35

33

31

29

35

55 –

22

25

16

42

42

42

23

24

23

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Timmar
per vecka

Adjunkt

Annan forskande och undervisande personal

Forskarassistent

Totalt
6

Män
6

Kvinnor
6

Totalt
4

Män
4

Kvinnor
5

Totalt
6

Män
6

Kvinnor
8

40 – 44

31

32

31

26

22

32

28

29

28

45 – 49

26

27

25

27

30

23

20

21

17

50 – 54

27

25

29

23

22

24

31

29

35

55 –

10

10

9

20

23

15

14

16

12

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1 – 39
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Mellan olika utbildningsområden förekommer det vissa skillnader i arbetsveckans längd, men även här tycks det finnas en inverkan av tjänstekategori. Tittar man på de utbildningsområden med högst respektive lägst andel
lärare med arbetsveckor på minst 55 timmar (för att få ett begrepp om hur
detta kan variera), så finner man att så långa arbetsveckor är vanligast bland
dem som undervisar inom medicin, odontologi och farmaci (28 procent
arbetar minst 55 timmar per vecka), medan detta är ovanligare särskilt bland
dem som undervisar inom vård- och receptarieutbildning (12 procent) (se
tabell 2 i bilaga 1). Det är också inom dessa utbildningsområden som man
finner relativt många respektive få professorer och lektorer (se figur 1 ovan).
Varför uppger många lärare så långa arbetsveckor? Det är sannolikt inte
enbart ett utslag av att man trivs med sitt arbete och tycker om det man gör
(se nedan). Långa arbetsveckor kan tyckas stå i kontrast till att många lärare
uppger att de i stor utsträckning kan påverka sina arbetstider och arbetsuppgifter, något vi återkommer till. Kan möjligheterna att påverka arbetet, t.ex.
att kunna koncentrera sin undervisning till vissa delar av terminen, leda till
att vissa perioder kännetecknas av en större arbetsbelastning som gör att 40
timmar inte räcker för att hinna med det man förutsatt sig få gjort under
veckan?
Det är rimligt att anta att arbetsbelastningen varierar under året – att
tunga perioder av undervisning, ansökningsskrivande etc. ibland följs av
lättare perioder. Men av svaren att döma rörande övertid och arbetsbelastning (se nedan) dominerar de tyngre perioderna och kommer därför att
utgöra den normala arbetssituationen.
•
•
•

Lärare uppger att de i genomsnitt arbetar 48 timmar per vecka.
Det är främst professorer och lektorer som uppger långa arbetsveckor.
Manliga professorer, lektorer och adjunkter säger sig inte arbeta mer än
sina kvinnliga motsvarigheter.

”Övertid” och sjukdomsnärvaro
Långa arbetsveckor kan ibland vara ett resultat av att man inte hinner utföra
arbetsuppgifter under normal arbetstid, med övertidsarbete som följd. På
frågan ”Hur ofta arbetar du övertid för att hinna med arbetet?” så svarar drygt
hälften av samtliga lärare att de arbetar övertid flera gånger per vecka. Därtill
kommer 28 procent som arbetar övertid någon gång per vecka.
Enligt planeringen av årsarbetstiden ska en lärares samtliga arbetsuppgifter rymmas inom årsarbetstiden. Övertid utöver den totala årsarbetstiden
ska normalt inte förekomma. Det är därför intressant att fyra av fem lärare
anser att de arbetar övertid minst en gång per vecka. Huruvida detta är
övertid i formell mening är oklart, men det viktiga i sammanhanget är att
lärarna själva uppfattar det som om de arbetar övertid.
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Även helgerna får tas i anspråk för att arbetet ska hinnas med. Tre av fem
uppger att så sker flera gånger per månad vid frågan ”Hur ofta händer det att
du får ta lördagar eller söndagar i anspråk för att hinna med arbetet?”.
Dessa resultat är i linje med de från SCB:s undersökning av förhållanden
bland anställda inom högskolan våren 2002 (SCB 2002a). I den undervisande personalen arbetar tre av fem mer än tjänstens officiella omfattning.
SCB:s undersökning fann även att nära åtta av tio lärare minst en dag i
veckan har så mycket att göra så att de tvingas dra in på lunchen, arbeta över
eller ta med jobb hem. I en jämförelse med Arbetsmiljöundersökningen
2001 konstaterar man att detta är vanligare på universitet och högskolor
jämfört med den arbetande befolkningen generellt, där motsvarande andel
är 34 procent (Arbetsmiljöverket och SCB 2001). Det framgår även i Arbetsmiljöundersökningen att 30 procent i den arbetande befolkningen arbetar övertid minst en gång varje vecka, men att detta är betydligt vanligare
bland manliga högskolelärare, där motsvarande andel är 69 procent.
Att arbeta vid sjukdom för att hinna med arbetet är inte helt ovanligt. På
frågan ”Har du under de senaste 12 månaderna varit sjuk, men arbetat istället
för att sjukskriva dig för att hinna med arbetet?” svarar 17 procent ”ja, flera
gånger”, 42 procent ”ja, någon gång”, medan 41 procent inte har arbetat
sjuk. Detta är sannolikt inte bara ett utslag av arbetsbelastning utan även ett
resultat av det ansvar lärare känner gentemot studenter. En inställd föreläsning berör ofta många studenter och det kan vara svårt att hitta ett nytt
undervisningstillfälle.
I SCB:s undersökning uppgav sju av tio i den undervisande personalen
inom högskolan att de under de senaste 12 månaderna hade gått till jobbet
en eller flera gånger trots att de borde ha sjukskrivit sig (SCB 2002a). Denna
andel finner man även i den arbetande befolkningen generellt.
•
•
•

Fyra av fem lärare uppger att de arbetar övertid en eller flera gånger
per vecka för att hinna med arbetet.
Tre av fem uppger att de flera gånger per månad tar lördagar eller
söndagar i anspråk för att hinna med arbetet.
Tre av fem har en eller flera gånger under det senaste året arbetat
istället för att sjukskriva sig för att hinna med arbetet.
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Arbetsbelastning
På frågan ”Hur stor är din arbetsbelastning under en ”normal” arbetsvecka?”
svarar nära hälften av lärarna ”för mycket att göra” (figur 2). Något färre,
drygt en av tre, har ”något för mycket att göra”, medan nära en av fem har
”lagom att göra”. Så gott som ingen ansåg att de har ”för lite att göra”6. Det
är framförallt professorer och lektorer som uppger att de har ”för mycket att
göra”.
Även i SCB:s undersökning ansåg många att de hade för mycket att göra
– drygt 70 procent av den undervisande personalen instämde helt eller delvis
i påståendet att de hade ”alldeles för mycket att göra” (SCB 2002a). Detta
var även här något vanligare bland professorer och lektorer, men i denna
undersökning var skillnaden till adjunkter och forskare/forskarassistenter
mycket liten. I den arbetande befolkningen generellt är andelen något mindre – 56 procent (Arbetsmiljöverket och SCB 2001).
Figur 2. Arbetsbelastning under en ”normal” arbetsvecka. Fördelning totalt och
utifrån tjänstekategori.
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Mellan olika undervisningsområden finns vissa skillnader (se tabell 3 i
bilaga 1). Det är främst de som undervisar inom medicin, odontologi och
farmaci som uppger att de har ”för mycket” att göra (56 procent), medan
denna andel är lägst bland dem som undervisar inom vård- och receptarieutbildningar (41 procent). Detta kan troligtvis till del förklaras av att dessa
utbildningsområden har hög respektive låg andel undervisande professorer
och lektorer. För övrigt är arbetsbelastningen tämligen lika mellan de olika
områdena.

6

Redovisas här tillsammans med dem som har ”lagom att göra”.
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•
•

Nära hälften av lärarna och forskarna anser att de har för mycket att
göra under en ”normal” arbetsvecka.
Det är främst professorer och lektorer som uppger att de har för
mycket att göra.

Arbetstidens fördelning på olika uppgifter
Lärarna har fått uppskatta hur olika arbetsuppgifter ungefär fördelar sig
(procentuellt) i förhållande till varandra över ett ”normalt” läsår7. Tanken
var att procentsumman för var och en av lärarna skulle uppgå till 100 procent, vilket den också gör för 81 procent av de tillfrågade. I följande analyser
ingår enbart de vars procentsumma är 100 procent. Dessutom begränsar vi
oss till dem som uppger att de arbetar heltid inom högskolan. Det bör poängteras att procentandelarna är ungefärliga uppskattningar, vilket tillsammans med bortfallet, gör att resultaten måste tolkas med försiktighet.
Tabell 3 visar den procentuella fördelningen av arbetstid mellan olika arbetsuppgifter, dels medelvärden för hur lärare som arbetar heltid inom högskolan fördelar sin arbetstid totalt sett, dels hur tidsfördelningen för var och
en av arbetsuppgifterna kan variera mellan lärare.
Vi kan se att undervisning på grundutbildningen – föreläsning, lektion
etc. – upptar ungefär 26 procent av lärarnas tid totalt, men att variationen
mellan lärare är ganska påtaglig. Det finns de som inte alls undervisar på
grundutbildningen (9 procent) – framförallt är detta vanligt bland annan
forskande och undervisande personal samt forskarassistenter. Drygt en av tio
lärare undervisar inom grundutbildningen under mer än hälften av sin arbetstid och majoriteten av dessa är adjunkter (se nedan).
Planering, förberedelser, examination etc. i samband med undervisning
på grundutbildningen upptar i genomsnitt ungefär 18 procent av tiden för
lärarna.
Mindre tid avsätts åt undervisning inom forskarutbildningen – i genomsnitt avsätts 2 procent till undervisning, 2 procent till planering etc. och 7
procent till handledning av forskarstuderande. Här är inte heller spridningen lika uppenbar som vid grundutbildningen. Många, framförallt adjunkter,
undervisar inte alls inom forskarutbildningen (se nedan) och flertalet som
undervisar inom forskarutbildningen (inklusive planering etc.) avsätter relativt liten del av sin arbetstid till detta. Bland dem som handleder forskarstudenter så kan detta ta lite mer tid i anspråk, men sällan mer än 25 procent
av arbetstiden.

7

Se fråga 23.
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Tabell 3. Fördelning av arbetstid mellan olika arbetsuppgifter bland lärare som
arbetar heltid inom högskolan.
Arbetsuppgift

Avsatt tid i Procentuell fördelning av tid/andel lärare
genom1–
11–
26–
51–10
snitt,
0
%
10
%
25
%
50
%
0%
procent

Undervisning inom grundutbildningen
- Undervisning (föreläsning, lektion, etc.)

26

9

26

25

28

12

- Planering, förberedelser, examination, etc.

18

17

31

24

23

4

- Undervisning (föreläsning, lektion, etc.)

2

69

27

3

0

0

- Planering, förberedelser, examination, etc.

2

74

24

2

0

0

- Handledning av forskarstuderande

7

56

23

14

6

0

Forskning/konstnärligt utvecklingsarbete

20

34

20

18

17

12

Egen pedagogisk utbildning, ämnesutbildning

3

63

34

3

0

0

Forskningsinformation, andra externa kontakter

3

61

33

5

1

0

Administration och ledning

14

41

25

17

12

5

Patientarbete

1

96

1

2

2

0

Annat

4

85

6

4

3

1

Totalt

100

–

–

–

–

–

Undervisning inom forskarutbildningen

Den arbetsuppgift, jämte undervisning på grundnivå, som omsätter mest
tid är forskning och konstnärligt utvecklingsarbete8. Totalt avsätts 20 procent av tiden till detta, men det finns en grupp på 34 procent som inte forskar, varav många adjunkter (se nedan), och bland dem som forskar är aktivitetsgraden varierande. Även om flertalet ägnar högst halva sin tid till
forskning, så är det många som kan avsätta mer tid – främst forskarassistenter och annan forskande och undervisande personal (se nedan).
Administrativt arbete inklusive ledning tar i genomsnitt 14 procent av arbetstiden. Många lärare, 41 procent, uppger att de inte ägnar sig åt administrativt arbete och bland flertalet begränsas detta till högst 25 procent av
arbetstiden. Det är dock 5 procent av lärarna som ägnar mer än hälften av
sin arbetstid åt administration och ledning.
Arbetsuppgifter som var och en för sig tar relativt liten tid i anspråk totalt
sett, är egen pedagogisk utbildning, ämnesutbildning, respektive forskningsinformation, andra externa kontakter, patientarbete, samt övriga arbetsuppgifter. Även om de inte är många så finns naturligtvis de som ägnar
sig åt dessa uppgifter i större omfattning. Patientarbete som inte är relevant
för flertalet av lärarna, men för två av fem som ägnar sig åt detta, upptar
denna uppgift över 25 procent av arbetstiden.

8

”Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete” kommer för enkelhetens skull att
enbart benämnas som ”forskning” i texten som följer.
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Tjänstekategorier och tidsfördelning

Av innehållet i de arbetstidsavtal som finns på olika universitet och högskolor framgår det tydligt att fördelningen av arbetstid på olika arbetsuppgifter
skiljer sig mellan tjänstekategorier. Adjunkter och lektorer har som huvuduppgift att undervisa, och normalt sätts undervisningsvolymen för adjunkter
till högst 80–85 procent av årsarbetstiden och för lektorer högst 70 procent.
Undervisningsvolymen är betydligt mindre för professorer. Inom Stockholms universitet t.ex. ska undervisningsvolymen inom grund- och forskarutbildning för professorer i normalfall omfatta högst 25 procent av årsarbetstiden; på Lunds och Linköpings universitet lyder formuleringen att en
professor normalt ska ägna merparten av sin arbetstid åt forskning och forskarutbildning. Forskarassistenters huvudsakliga arbetsuppgift är att forska,
men bör, som det står i vissa avtal, ges möjligheter att medverka i undervisningen (för att meritera sig pedagogiskt). Dessa förhållanden avspeglar sig
naturligtvis i resultaten.
Undervisning inom grundutbildning är något som i allmänhet upptar
mycket av lektorernas och adjunkternas tid (tabell 4). Framförallt bland
adjunkterna, som i genomsnitt uppger att de fördelar 72 procent av sin tid
åt undervisning och planering, förberedelser, examination etc. inom grundutbildningen.
Undervisning inom forskarutbildningen är något som forskarassistenter,
men framför allt professorer ägnar sig åt. Undervisning, inklusive planering
etc. tar generellt sett upp 11 procent av professorernas arbetstid och ytterligare 17 procent går till handledning av forskarstuderande.
Forskarassistenter och kategorin annan forskande och undervisande personal, som till del består av forskare, är de som i störst utsträckning kan ägna
sig åt forskning, i genomsnitt ungefär halva arbetstiden. De som minst ägnar
sig åt forskning är adjunkterna, som generellt ägnar 6 procent av sin tid till
detta.
Administrativa uppgifter och ledning förekommer i störst utsträckning
bland professorer, i genomsnitt 21 procent av arbetstiden, medan forskarassistenterna är den kategori som ägnar minst tid till sådant arbete, 6 procent
av arbetstiden.
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Samtliga

Professor

Lektor

Adjunkt

Forskarss.

Annan forsk.
och und.
Persnal

Tabell 4. Genomsnittlig fördelning i procent av arbetstid mellan olika arbetsuppgifter bland lärare som arbetar heltid inom högskolan. Fördelning totalt och
utifrån tjänstekategori.

- Undervisning (föreläsning, lektion, etc.)

26

13

31

42

10

8

- Planering, förberedelser, examination, etc.

18

8

21

30

7

7

- Undervisning (föreläsning, lektion, etc.)

2

6

2

0

3

2

- Planering, förberedelser, examination, etc.

2

5

1

0

2

2

- Handledning av forskarstuderanden

7

17

5

0

11

7

Forskning/konstnärligt utvecklingsarbete

20

19

16

6

48

51

Egen pedagogisk utbildning, ämnesutbildning

3

2

2

4

2

3

Forskningsinformation, andra externa kontakter

3

5

3

1

5

5

Administration och ledning

14

21

14

12

6

8

Patientarbete

1

2

1

0

2

1

Arbetsuppgift
Undervisning inom grundutbildningen

Undervisning inom forskarutbildningen

Annat

4

3

2

4

5

6

Totalt

100

100

100

100

100

100

•
•

Generellt upptar undervisning inom grundutbildning, forskning samt
administration merparten av lärarnas och forskarnas arbetstid.
Andelen tid som går till undervisning respektive forskning skiljer sig
betydligt mellan olika tjänstekategorier.
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Är man nöjd eller ej?

Forskning – betydelse och förutsättningar för den enskilde
läraren
Två målsättningar inom högskolan är att öka lärarnas kompetens och undervisningens forskningsanknytning, vilka ska nås bl.a. genom att öka antalet disputerade lärare inom högskolan, samt att det ska finnas goda möjligheter att bedriva forskning.
Att ha möjligheter till egen forskning är något som en klar majoritet tycker är viktigt. När lärarna får ange hur viktigt det är med ”Möjligheter till egen
forskning/konstnärligt utvecklingsarbete inom ramen för din tjänst”, så uppger
ungefär nio av tio det är ”mycket viktigt” eller ”viktigt”, med tyngdpunkten
på ”mycket viktigt” (figur 3).
Figur 3. Betydelsen av möjligheter till forskning. Fördelning totalt och utifrån
tjänstekategori.
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Många professorer uppger att möjligheter till forskning är ”mycket viktigt”, medan detta inte är lika vanligt bland adjunkter, där frågan om möjligheterna till forskning av relativt många bedöms som ”mindre viktigt” eller
”ej relevant”.
Om man tittar närmare på adjunkter finner man att inställningen till hur
viktigt det är med möjligheter till forskning har med ålder att göra. Andelen
som tycker att det är ”mycket viktigt” eller ”viktigt” är i stort sett densamma
bland adjunkter upp till 55 år, 85–90 procent. Men bland adjunkter över
55 år minskar emellertid denna andel till 66 procent. Det är framförallt
många män bland äldre adjunkter som tycker att möjligheter till forskning
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är ”mindre viktigt” – 37 procent – medan motsvarande andel endast är 9
procent bland kvinnliga adjunkter i samma ålder.
Bland dem som anser att forskning är ”mycket viktigt” eller ”viktigt”
finns något fler missnöjda än nöjda avseende möjligheterna att forska. Nära
hälften uppger ”mycket missnöjd” eller ”missnöjd”, medan en av tre är
”mycket nöjd” eller ”nöjd” (figur 4). Det är främst lektorer och adjunkter
som är mindre nöjda.
Figur 4. Tillfredsställelse med möjligheter till forskning. Fördelning totalt och
utifrån tjänstekategori.
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Adjunkternas inställning och möjligheter till forskning utmärks sålunda
av att det finns en förhållandevis stor grupp som är ”ointresserad” av att
forska (det är ”mindre viktigt” eller ”ej relevant”) och bland de adjunkter
som anser att egen forskning är viktigt, så är många missnöjda med möjligheterna.
Det är bland dem som forskar inom medicin, odontologi eller farmaci9
man hittar förhållandevis flest nöjda – 44 procent uppger ”mycket nöjd”
eller ”nöjd”, men samtidigt är nästan lika många, 37 procent, ”mycket
missnöjd” eller ”missnöjd” (figur 5).

9

Indelningen av forskningsområden bygger på fråga 12 och har gjorts analogt med
indelningen av utbildningsområden.
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Figur 5. Tillfredsställelse med möjligheter till forskning. Fördelning totalt och
utifrån forskningsområde.
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De missbelåtna finner man främst bland dem som forskar inom de ämnen som faller under övriga områden samt humaniora och teologi, där runt
hälften av forskarna uppger att de är ”missnöjda” eller ”mycket missnöjda”
med möjligheterna att bedriva forskning.
Är forskningen något man vill ägna sig åt i högre grad än vad man gör?
Jämför man den fördelning av tid som lärarna uppger att de har, med den
fördelning som de önskar10, så ser man att många skulle vilja forska i större
utsträckning än vad de gör11. Totalt sett vill lärarna i genomsnitt kunna
avsätta ungefär 1,5 gånger mer tid till forskning, men framförallt vill adjunkter och lektorer forska mer, ungefär dubbelt så mycket som de nu gör.
Är undervisningen ett hinder för forskningen?

Är det då undervisningen som får ”stryka på foten” i förhållandet mellan
faktisk och önskad fördelning av olika arbetsuppgifter? Generellt bland
samtliga lärare och forskare kan man se en önskan om reducering av framförallt undervisning (inklusive planering etc.) inom grundutbildning och
administration och ledning. Ett mönster som även syntes vid 1991 års undersökning12 (UHÄ 1991).
Upplevs undervisning som något som begränsar möjligheterna att kunna
forska? Lärarna fick frågan ”I vilken grad utgör följande förhållanden problem
10

Se fråga 23.
Ett visst mått av försiktighet måste dock tas då man tolkar resultaten, eftersom
urvalet är begränsat. Jämförelsen grundar sig på 68 procent av samtliga svarande –
de vars procentuella fördelning av olika arbetsuppgifter summerar till 100 procent
för både ”faktisk fördelning” och ”önskad fördelning”.
12
Man bör observera att eftersom dessa arbetsuppgifter, vid sidan av forskning, tar
mycket av arbetstiden, så innebär detta att även om den önskade reduceringen av
arbetstid relativt sett är lika stor för olika arbetsuppgifter så blir den absoluta reduceringen tydligare här.
11
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avseende dina möjligheter att bedriva forskning?” följt av tretton förhållanden13, där svaren kunde anges som ”stora problem”, ”vissa problem”, ”inga
problem” eller ”ej relevant”. Bland dem som undervisar svarar en av fem att
undervisning innebär ”stora problem”. En av fyra lektorer och adjunkter
håller med om detta, medan färre, ungefär en av tio, i de kategorier som inte
undervisar lika mycket upplever undervisningen som ett stort problem.
Det är dock inte undervisning i sig som allmänt upplevs som det största
hindret mot att forska, utan ”brist på sammanhängande tid”, som upplevs
vålla ”stora problem” bland över hälften av lärarna. Det andra stora hindret
är ”tillgång till forskningsmedel”, något 36 procent upplever utgöra ett stort
problem. Särskilt lektorer anser att detta ger stora problem avseende möjligheterna att bedriva forskning.
•

•
•

För många av adjunkterna är frågan om möjligheterna till egen forskning mindre viktig eller ej relevant, samtidigt som många av
adjunkterna som tycker att egen forskning är betydelsefull är missnöjda med sina forskningsmöjligheter.
Även många lektorer är missnöjda med sina forskningsmöjligheter.
En av fem som bedriver undervisning anser att detta medför stora
problem avseende möjligheterna att bedriva forskning, men det är
framförallt brist på sammanhängande tid och bristande tillgång till
forskningsmedel som upplevs som de stora hindren.

Samtidiga arbetsuppgifter
Många lärare uppger inte bara att de har mycket att göra, de har även många
olika saker att göra. På frågan ”I vilken grad är ditt arbete uppdelat på många
samtidiga uppgifter?” svarar nära fyra av fem att detta stämde ”i mycket hög
grad” eller ”i hög grad” (figur 6). Det är framförallt många professorer som
uppger att de har många samtidiga uppgifter.

13

1) Forskningsmiljön vid institutionen eller motsvarande, 2) tillgång till forskningsmedel, 3) brist på sammanhängande tid, 4) biblioteksförhållanden/möjligheter
att få tag på litteratur, 5) möjligheter att resa på konferenser/seminarier etc. 6) undervisning, 7) handledning av studenter, 8) administrativa uppgifter, möten etc., 9)
vetenskaplig/teknisk utrustning, 10) datorer/programvaror, 11) teknisk assistans, 12)
privata förhållanden och 13) annat.
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Figur 6. I vilken utsträckning arbetet är uppdelat på många samtidiga uppgifter. Fördelning totalt och utifrån tjänstekategori.
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Relativt många som undervisar inom medicin, odontologi och farmaci
uppger att arbetet är uppdelat på många samtidiga uppgifter, 55 procent
anser att det är så ”i mycket hög grad”. Detta är ovanligare speciellt bland
lärare inom vård- och receptarieutbildningar, där motsvarande andel är 36
procent (se tabell 4 i bilaga 1).
Samtidiga arbetsuppgifter upplevs av de flesta som något både positivt
och negativt, vilket framgår av de två frågorna ”I vilken grad är uppdelningen
på många samtidiga arbetsuppgifter positiv/negativ för dig?” (två skilda frågor)14, där svaren kunde anges på en femgradig skala från ”i mycket hög
grad” till ”inte alls”.
Bland dem som uppger att arbetet är uppdelat på många samtidiga arbetsuppgifter, anser nära hälften att detta är positivt ”i mycket hög grad”
eller ”i hög grad” (figur 7). Drygt en av tre tycker att många samtidiga arbetsuppgifter är positivt i ”viss grad” och en av fem ”i liten grad” eller ”inte
alls”.
Även om lektorer i något mindre grad upplever en positiv sida, så är
skillnaderna inte så stora mellan tjänstekategorierna.

14

Se fråga 21.
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Figur 7. I vilken grad är uppdelningen på många samtidiga arbetsuppgifter
positiv. Fördelning totalt och utifrån tjänstekategori.
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Lärarna inom medicin/odontologi/farmaci är de som i högst grad upplever en positiv sida – 60 procent uppger att många samtidiga arbetsuppgifter är positivt ”i mycket hög grad” eller ”i hög grad”. Bland dem som undervisar inom humaniora och teologi är det relativt få som upplever en positiv
sida – 38 procent (se tabell 5 i bilaga 1).
Arbetets uppdelning på många samtidiga arbetsuppgifter har för många
också ett negativt inslag. För 38 procent är många samtidiga uppgifter negativt ”i mycket hög grad” eller ”i hög grad” (figur 8).
Lektorerna, som i lägre grad upplever en positiv sida, visar sig också vara
de som i något högre grad upplever en negativ sida av att ha många samtidiga arbetsuppgifter.
Figur 8. I vilken grad är uppdelningen på många samtidiga arbetsuppgifter
negativ. Fördelning totalt och utifrån tjänstekategori.
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I liten grad

Inte alls

Hälften av dem som undervisar blivande lärare tycker att många samtidiga arbetsuppgifter är negativt ”i mycket hög grad” eller ”i hög grad” (se tabell 6 i bilaga 1). Detta är mer ovanligt bland dem som undervisar inom
humaniora och teologi, där motsvarande andel är 36 procent. Som vi såg
ovan så var det även dessa lärare som i minst mån upplevde en positiv sida,
dvs. många samtidiga arbetsuppgifter tycks bland dessa lärare i mindre utsträckning ha såväl en positiv som negativ sida.
Studeras de två frågorna samtidigt, positiv respektive negativ sida, finner
man att 90 procent av de svarande upplever både en positiv och en negativ
sida, dvs. de har inte angett svarsalternativet ”inte alls” på någon av frågorna
(se tabell 7 i bilaga 1). De allra flesta, 82 procent, anger på båda frågorna
något av de tre mittenalternativen, i hög grad – i viss grad – i låg grad.
Det tycks finnas en liten övervikt till den positiva sidans fördel. Drygt 28
procent upplever att graden av det positiva och det negativa väger jämnt, 32
procent upplever att det negativa överväger, medan 39 procent tycker att det
positiva överväger.
•
•

Nära fyra av fem lärare anser att deras arbete i mycket hög eller hög
grad är uppdelat på många samtidiga uppgifter.
Många samtidiga uppgifter har både positiva och negativa sidor. Åtta
av tio anser att många samtidiga uppgifter i mycket hög eller hög grad
har en positiv sida, men sju av tio tycker också att det finns en negativ
sida.

Möjligheter att påverka sina arbetstider och arbetsuppgifter
Möjligheten att kontrollera och påverka sin arbetssituation har betydelse för
hur kraven i arbetet uppfattas och vilka konsekvenser de får. I den s.k.
”krav-kontrollmodellen” eller ”Karasek-modellen” kombineras krav i arbetet
med kontroll över arbetet (Karasek och Theorell 1990). Huruvida ökade
krav/arbetsbelastning orsakar stress och stressrelaterade problem sätts här i
samband med hur stora möjligheterna är för individen att kunna påverka sin
arbetssituation.
Möjligheten att kunna påverka sin arbetstid och sina arbetsuppgifter är
något som nästan samtliga anser vara viktig. Lärarna har på en tregradig
skala, ”mycket viktig” – ”viktig” – ”mindre viktig”, fått ange hur viktigt det
är med ”möjligheter att påverka egna arbetstider” respektive ”möjligheter att
påverka egna arbetsuppgifter”. Vid båda frågorna anser ungefär två av tre att
det är ”mycket viktigt”, en av tre att det är ”viktigt”, medan en mycket liten
andel uppger att egen påverkan är ”mindre viktig”.
De skillnader som finns mellan tjänstekategorier och utbildningsområden
avseende hur viktigt man anser det vara att kunna påverka egna arbetstider
respektive arbetsuppgifter är obetydliga (resultat redovisas ej).
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Utöver att ange hur viktigt det är att kunna påverka sina arbetstider och
arbetsuppgifter, fick lärarna även uppge på en femgradig skala hur tillfredsställda de är med de faktiska förhållandena – från ”mycket nöjd” till mittenalternativet ”varken eller” och vidare till ”mycket missnöjd”.
Totalt sett anger nära tre av fyra lärare ”mycket nöjd” eller ”nöjd” med
sina möjligheter att kunna påverka arbetstiden (figur 9). Drygt var tionde
lärare är dock ”missnöjd” eller ”mycket missnöjd”.
Figur 9. Tillfredsställelse med möjligheterna att påverka egna arbetstider.
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Forskarassistenter och annan forskande och undervisande personal är
jämförelsevis något mer nöjda än övriga kategorier.
Något färre lärare är nöjda med möjligheterna att kunna påverka sina
egna arbetsuppgifter. Totalt sett är nära två av tre lärare ”mycket nöjd” eller
”nöjd” med sina möjligheter att kunna påverka arbetsuppgifterna (figur 10).
Nära 15 procent är dock ”missnöjd” eller ”mycket missnöjd”. Skillnaderna
är små mellan tjänstekategorierna.
Möjligheterna att påverka när arbetsuppgifter ska utföras är förhållandevis
stora inom högskolan. I SCB:s undersökning framgår att nio av tio bland
den undervisande personalen uppger att de alltid eller för det mesta själv kan
bestämma när olika arbetsuppgifter ska utföras (SCB 2002a). Detta kan
jämföras med Arbetsmiljöundersökningen 2001, där 44 procent av den arbetande befolkningen generellt uppgav att de för det mesta inte eller aldrig
kan bestämma när olika arbetsuppgifter ska utföras (Arbetsmiljöverket och
SCB 2001). I Arbetsmiljöundersökningen framgår även att hälften av den
arbetande befolkningen inte har möjlighet att själv bestämma arbetstakten
(som mest halva arbetstiden).
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Figur 10. Tillfredsställelse med möjligheterna att påverka egna arbetsuppgifter.
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Att kunna påverka arbetstider respektive arbetsuppgifter hänger delvis ihop.
Framförallt är det de som är tillfredsställda med möjligheterna att kunna
påverka sina arbetsuppgifter som också är tillfredsställda med hur de kan
påverka sina arbetstider och vice versa. Det är däremot inte lika tydligt att
de lärare som är missnöjda med möjligheterna att påverka sina arbetsuppgifter också är missnöjda med möjligheterna att påverka sina arbetstider.
Om vi avslutningsvis kort återvänder till förhållandet mellan krav i arbetet och möjligheter att påverka arbetssituationen, så finner man bland samtliga lärare att en av tio är ”missnöjd” eller ”mycket missnöjd” med sina möjligheter att påverka arbetstider, samtidigt som de uppger att de har ”för
mycket att göra” under en normal vecka. Detsamma gäller möjligheterna att
påverka arbetsuppgifter och arbetsbelastning. Hälften så många, en av tjugo,
är ”missnöjd” eller ”mycket missnöjd” med sina möjligheter att påverka både
arbetstider och arbetsuppgifter, samtidigt som de uppger att de har ”för
mycket att göra” under en normal vecka.
•
•

72 procent av lärarna är mycket nöjda eller nöjda med sina möjligheter
att påverka sina arbetstider.
64 procent av lärarna är mycket nöjda eller nöjda med sina möjligheter
att påverka sina arbetsuppgifter.
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Trivsel på arbetsplatsen

Ett genomgående drag i undersökningar om arbetssituationen bland högskolelärare är att de flesta trivs med sitt arbete. I 1991 års undersökning
(UHÄ 1991) uppger fyra av fem lärare att de trivs bra eller utmärkt med det
arbete de har vid högskolan15. En klar majoritet av lärarna inom Lunds universitet instämde 1998 i att de trivdes på sin arbetsplats (Lärarbarometern
1998). I SCB:s undersökning 2002 svarar fyra av fem i den undervisande
personalen att de i stor eller ganska stor utsträckning känner arbetsglädje
och tre av fyra att de har roligt på jobbet (SCB 2002a). Att trivas på arbetet
är dock inget unikt för högskolans lärare. Arbetsmiljöundersökningen 2001
visar att nära tre av fyra i den arbetande befolkningen instämmer helt eller
delvis i att man ”är i det stora hela mycket nöjd med arbetet” (Arbetsmiljöverket och SCB 2001).
Också i denna undersökning tycks trivseln vara stor bland flertalet lärare
(figur 11). Det är en majoritet som är ”mycket nöjd” eller ”nöjd” med trivseln på arbetsplatsen. Man får dock inte glömma att nära en av fem uppger
sig vara ”missnöjd” eller ”mycket missnöjd”. Upplevelsen av trivsel är tämligen lika mellan de olika tjänstekategorierna.
Figur 11. Trivsel på arbetsplatsen. Fördelning totalt och utifrån tjänstekategori.
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I respektive utbildningsområde är det också runt 60 procent av lärarna
som är nöjda med trivseln (resultat redovisas ej).

15

De två ”bästa” alternativen på en femgradig skala, från ”utmärkt” till ”dåligt”.
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Vilka förhållanden kan sättas i samband med trivsel? Vi ska titta på fyra
faktorer som kan antas vara kopplade till hur man trivs på arbetsplatsen,
nämligen: 1) arbetsbelastning 2) möjligheter att påverka arbetstider, 3) möjligheter att påverka arbetsuppgifter, samt 4) anställningstrygghet.
Trivsel och arbetsbelastning

Hur man upplever sin arbetsbelastning har en viss inverkan på hur man
trivs. Bland dem som tycker att de under en ”normal” arbetsvecka har ”lagom mycket att göra” uppger 70 procent ”mycket nöjd” eller ”nöjd” med
trivseln på arbetsplatsen. Motsvarande andel är ungefär densamma, 66 procent, bland dem som har ”något för mycket att göra”, medan den sjunker
till 55 procent bland dem som har ”för mycket att göra”.
Trivsel och möjligheter att påverka arbetstider och arbetsuppgifter

Möjligheter att kunna påverka sitt arbete står tydligare i samband med trivseln – desto mindre möjligheter, desto färre som trivs.
Bland dem som uppger ”mycket nöjd” med sina möjligheter att påverka
arbetstiden anger över 71 procent ”mycket nöjd” eller ”nöjd” med trivseln
på arbetsplatsen – bland dem som uppger ”mycket missnöjd” med sina
möjligheter är motsvarande andel 14 procent (figur 12).
Figur 12. Trivseln på arbetsplatsen utifrån möjligheter att påverka arbetstider.
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Ett liknande mönster finner man för den närbesläktade frågan om möjligheten att kunna påverka sina arbetsuppgifter där 78 procent bland dem
som anger ”mycket nöjd” med sina möjligheter är ”mycket nöjd” eller
”nöjd” med trivseln på arbetsplatsen, medan 9 procent bland dem som uppger ”mycket missnöjd” med sina möjligheter är detta (figur 13).

32

Figur 13. Trivseln på arbetsplatsen utifrån möjligheter att påverka arbetsuppgifter.
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Trivsel och anställningstrygghet
I vilken grad man är nöjd med sin anställningstrygghet16 visar inte lika stort,
men ett visst samband med hur man trivs (figur 14). Visserligen är något
fler av dem som är nöjda med sin anställningstrygghet även nöjda med sina
möjligheter att påverka sina arbetstider och arbetsuppgifter, men inte i den
omfattning att detta helt förklarar sambandet.
Figur 14. Trivseln på arbetsplatsen och tillfresställelsen med anställningstrygghet.
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Fråga 30K.
33

Mycket missnöjd

Huruvida man är anställd tills vidare eller inte har däremot ingen inverkan på trivseln på arbetsplatsen.
•
•

Tre av fem lärare är mycket nöjda eller nöjda med trivseln på arbetsplatsen.
De som är nöjda med hur de kan påverka sina arbetstider och arbetsuppgifter är också de som i högre utsträckning trivs.
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Lärarna om undervisning

Studenternas bild
I olika undersökningar ger studenterna en övervägande positiv bild av sin
utbildning.
Som ett komplement till de kvalitetsutvärderingar som Högskoleverket
genomför har verket nyligen genomfört en stor enkätundersökning – Studentspegeln – bland drygt 15 000 av landets studenter (HSV 2002b). Syftet
med undersökningen var att belysa studenternas upplevelse av personlig
utveckling, kritiskt tänkande, analytisk förmåga, examination samt förmåga
att uttrycka sig i tal och skrift. I Studentspegeln framkom att studenterna
sammantaget är mycket positivt inställda till sin utbildning och sin högskola. Samtidigt framkommer också att studenter skriver och läser förhållandevis lite och att muntlig kommunikation verkar förekomma relativt sällan.
Studenterna uppfattar ett svagt lärarstöd så som det avgränsas i undersökningen.
I en tidigare undersökning – Studenterna i Sverige – visade det sig att en
klar majoritet av studenterna var nöjda med utbildningens innehåll och
undervisningen (HSV 2001). Många upplevde dock brister i engagemang
och pedagogisk förmåga bland många lärare.
I en undersökning om studenternas uppfattning om studierna på Göteborgs universitet framkom att studenterna i det stora hela tyckte att lärarna
var kunniga i sitt ämne, men att det fanns vissa brister i lärares entusiasm för
sitt ämne, intresse av att undervisa och av hur studenterna klarar sig, samt
förberedelser inför undervisningen (Balke 2001). Många var också missnöjda med möjligheterna att få respons på examinationsresultat och hur de
utbildades i kritiskt tänkande.
En delvis annan bild gav studenterna i Lund som var överlag tillfredsställda med lärarnas kunnighet i sitt ämne och intresse för att undervisa detta,
samt lärarnas förberedelse för undervisningen (Studentbarometern 2000).
Det fanns däremot ett visst missnöje med lärarnas förmåga att förmedla
kunskaper, intresse för hur studenterna klarar sig och att ge konstruktiv
respons på examinationer.
I följande avsnitt kommer lärarnas bedömningar i frågor som rör undervisningen tas upp. Några av frågorna som tas upp är hur viktigt det är att
undervisa, hur möjligheterna att ge en bra undervisning bedöms, hur den
pedagogiska kompetensen bedöms, om målen för högskoleutbildning uppfattas bli uppfyllda, om lärarna anser sig vara entusiastiska och intresserade
och hur olika slags kontakter med studenter prioriteras.
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Lärarnas bild
Hur viktigt är det att undervisa och hur bedöms möjligheterna till en bra
undervisning?

En stor del av lärarnas tid går åt till undervisning, det har vi tidigare sett,
men hur viktigt är det för läraren att undervisa? Och hur bedömer hon eller
han sina möjligheter att bedriva undervisningen på ett bra sätt?
Lärarna har fått bedöma sin undervisning inom grundutbildningen och
forskarutbildningen och frågan formulerades som: ”Bedöm följande slag av
undervisning. Ange dels hur viktiga de är för dig att själv bedriva, dels hur tillfredsställd du sammantaget är med dina möjligheter att bedriva undervisning på
ett bra sätt.” Svarsalternativen beträffande hur viktigt det är att själv bedriva
undervisning var ”mycket viktigt”, ”viktigt” och ”mindre viktigt”, medan
det fanns fem alternativ rörande tillfredsställelse, från ”mycket nöjd” till
mittenalternativet ”varken eller” och vidare till ”mycket missnöjd”. Dessutom fanns alternativet ”ej relevant” – de som uppger detta svarsalternativ
ingår inte i analyserna, likaså de som uppger att de inte undervisar.
Resultaten redovisas utifrån vilken nivå man undervisar inom – för dem
som enbart undervisar inom grundutbildningen (vilket 53 procent av lärarna gör), inom både grund- och forskarutbildningen (44 procent) och inom
forskarutbildningen (3 procent) – då det kan antas att uppfattningarna skiljer sig åt mellan dessa grupper.
Grundutbildning

De allra flesta av lärarna uppger att de tycker att det är ”mycket viktigt” eller
”viktigt” att själva undervisa inom grundutbildningen (tabell 5). De som
undervisar inom grundutbildningen anser i högre grad att det är viktigt än
de som inte gör det.
Tabell 5. Hur viktigt det är att själv undervisa inom grundutbildningen. Fördelning totalt och utifrån undervisningsnivå.
Hur viktigt är det att
själv undervisa inom
grundutbildningen?

Undervisar
Samtliga

Endast inom
grundutbildning

Inom både grundoch forskarutbildning

Endast inom
forskarutbildning

Mycket viktigt

53

62

44

14

Viktigt

39

35

44

48

Mindre viktigt

8

3

13

38

Totalt

100

100

100

100

Denna inställning är särskilt utbredd bland adjunkterna, som också är de
som undervisar mycket inom grundutbildningen (se tabell 8 i bilaga 1).
Om vi begränsar oss till dem som bedriver undervisning inom grundutbildningen, så är det drygt tre av fem som är ”mycket nöjd” eller ”nöjd”

36

med sina möjligheter att bedriva undervisningen (figur 15). Det finns dock
en grupp lärare på drygt 16 procent som är mer eller mindre missnöjd.
Jämför man de olika utbildningsområdena, så ser man att jämförelsevis
många av dem som undervisar inom vård- och receptarieutbildning uppger
”mycket nöjd” eller ”nöjd” med möjligheterna att bedriva undervisning på
grundutbildningen, medan detta är ovanligare bland dem som undervisar
inom SLU-utbildningar och civilingenjörsutbildningen.
Figur 15. Tillfredsställelse med möjligheterna att bedriva undervisning inom
grundutbildningen. Fördelning totalt och utifrån utbildningsområde.
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Adjunkter är något mer nöjda med sina möjligheter än övriga kategorier,
särskilt i jämförelse med forskarassistenter och annan forskande och undervisande personal (figur 16). Andelen ”missnöjd” eller ”mycket missnöjd” är i
stort sett lika i de olika tjänstekategorierna. Däremot finns en större variation i andelen som svarar ”varken eller”, ett svar som framförallt många
forskarassistenter uppger.
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Figur 16. Tillfredsställelse med möjligheterna att bedriva undervisning inom
grundutbildningen. Fördelning totalt och utifrån tjänstekategori.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Samtliga

Professor

Lektor

Adjunkt

Forskarassistent

Annan forsk. och und.
personal

Tjänstekategori

Mycket nöjd

Nöjd

Varken eller

Missnöjd

Mycket missnöjd

Forskarutbildning

Att själv undervisa inom forskarutbildningen uppges vara betydelsefullt för
drygt fyra av fem av lärarna (tabell 6). Man ser en tydlig förskjutning mot
att de som sysslar med undervisning inom forskarutbildningen också är de
som anser att det är viktigt att själva bedriva sådan undervisning.
Tabell 6. Hur viktigt det är att själv undervisa inom forskarutbildningen. Fördelning totalt och utifrån undervisningsnivå.
Hur viktigt är det att
själv undervisa inom
forskarutbildningen?

Undervisar

Mycket viktigt

41

Endast inom
grundutbildning
26

Viktigt

42

42

Samtliga

Inom både grundoch forskarutbildning
47

Endast inom
forskarutbildning
50

42

48

Mindre viktigt

16

32

11

2

Totalt

100

100

100

100

Professorer är de som i högst grad anser det vara betydelsefullt att själv
bedriva undervisning inom forskarutbildningen (se tabell 9 i bilaga 1).
Uppfattningen att det är ”mindre viktigt” att själv undervisa inom forskarutbildningen är markant vanligare bland adjunkter.
Bland dem som undervisar inom forskarutbildningen, så är nära hälften
”mycket nöjd” eller ”nöjd” med möjligheterna till att bedriva en bra undervisning (figur 16). Nära var tredje lärare är ”varken eller” och drygt var
femte är ”missnöjd” eller ”mycket missnöjd”.
Inom olika utbildningsområden där forskarutbildning förekommer så varierar också andelen som är ”mycket nöjd” eller ”nöjd” runt 50 procent,
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med undantag från SLU-utbildningar där något färre är tillfredsställda med
sina möjligheter att bedriva en bra forskarutbildning.
Figur 16. Tillfredsställelse med möjligheterna att bedriva undervisning inom
forskarutbildningen. Fördelning totalt och utifrån utbildningsområde.
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Professorer är i allmänhet något mer tillfredsställda med möjligheterna att
bedriva forskarutbildning än övriga kategorier – den enda där fler än hälften
är ”mycket nöjd” eller ”nöjd” (tabell 17).
Figur 17. Tillfredsställelse med möjligheterna att bedriva undervisning inom
forskarutbildningen. Fördelning totalt och utifrån tjänstekategori. (Adjunkterna
för få att redovisas.)
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Missnöjd

Mycket missnöjd

•
•
•
•

Nio av tio lärare uppger att det är ”mycket viktigt” eller ”viktigt” att
själv undervisa på grundutbildningen.
Tre av fem lärare anger ”mycket nöjd” eller ”nöjd” med sina möjligheter att bedriva undervisningen inom grundutbildning.
Fyra av fem lärare uppger att det är ”mycket viktigt” eller ”viktigt” att
själv undervisa på forskarutbildningen.
Hälften av dem som undervisar inom forskarutbildningen är ”mycket
nöjd” eller ”nöjd” med sina möjligheter att bedriva sådan undervisning.

Kompetens att undervisa
Hur bedömer lärarna sin kompetens? Det visar sig att den bedöms vara hög
och att den ämnesmässiga kompetensen upplevs vara något högre än den
pedagogiska.
Frågorna som ställdes löd ”Ange i vilken grad du anser dig ha ämnesmässig
och pedagogisk kompetens inom respektive arbetsområde?” (undervisning inom
grundutbildning respektive forskarutbildning) – där svaren kunde anges på
en femgradig skala, från ”mycket hög” till ”mycket låg”.
Bland de lärare som undervisar inom grundutbildning bedömer 90 procent sin ämnesmässiga kompetens (undervisning grundnivå) vara ”mycket
hög” eller ”hög”, medan motsvarande andel för den pedagogiska kompetensen är 75 procent (jämför figur 18 och figur 19). Motsvarande andel beträffade forskarutbildning är 85 procent för ämnesmässig kompetens och 71
procent för pedagogisk kompetens (jämför figur 1 och figur 2 i bilaga 1).
Figur 18. Bedömning av ämnesmässig kompetens (undervisning inom grundutbildning). Fördelning totalt och utifrån tjänstekategori.
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Figur 19. Bedömning av pedagogisk kompetens (undervisning inom grundutbildning). Fördelning totalt och utifrån tjänstekategori.
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Avseende undervisning inom grundutbildning, är det något fler professorer och lektorer som anser sig ha hög ämnesmässig kompetens, men även
inom de andra tjänstekategorierna bedöms kompetensen vara hög (figur 18).
Lektorer och adjunkter är de som främst anser sig ha en hög pedagogisk
kompetens (figur 19). Det är också de, som vi tidigare sett, som i hög grad
undervisar inom grundutbildningen.
Professorer är de som främst anser sig ha både den ämnesmässiga och pedagogiska kompetensen för att undervisa inom forskarutbildningen (se figur
1 och figur 2 i bilaga 1).
Mellan olika utbildningsområden är graden av uppskattad kompetens
tämligen lika. En avvikelse är dock att något färre bland dem som undervisar
inom SLU-utbildning anser sig ha pedagogisk kompetens för undervisning
på grundnivå och, kanske inte överraskande, något fler anser sig ha en sådan
bland dem som undervisar inom lärarutbildning (resultat redovisas ej).
Är den pedagogiska kompetensen något som man anser sig vilja utveckla?
Drygt hälften bland dem som undervisar uppger att de i ”mycket hög” eller
”hög grad”, skulle vilja utveckla sin pedagogiska skicklighet om de erbjöds
möjligheten. Bland dem som anser sig ha en bristande pedagogisk kompetens är viljan något större. Sju av tio bland dem som undervisar inom
grundutbildningen och anser sig ha ”låg” eller ”mycket låg” pedagogisk
kompetens vill i ”mycket hög” eller ”hög grad” utveckla sin pedagogiska
skicklighet, medan hälften bland dem som anser sig ha en högre kompetens
vill detta.
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•

•

Den ämnesmässiga kompetensen bedöms vara något högre än den
pedagogiska.
90 procent av lärarna inom grundutbildningen bedömer sin ämnesmässiga kompetens vara ”mycket hög” eller ”hög”, medan motsvarande andel beträffande den pedagogiska kompetensen är 75 procent.
85 procent av lärarna inom forskarutbildningen bedömer sin ämnesmässiga kompetens vara ”mycket hög” eller ”hög”, medan motsvarande andel beträffande den pedagogiska kompetensen är 71 procent.

Mål för grundläggande högskoleutbildning
– är de viktiga och hur uppfylls de?
I högskolelagen står att högskoleutbildningen ska vila på vetenskaplig eller
konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet och att målsättningarna för
grundläggande högskoleutbildning och forskarutbildning bl.a. är att ge studenterna förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, samt
förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem och följa kunskapsutvecklingen.
Lärarna har ur två perspektiv fått bedöma sin egen undervisning med
hänsyn till dessa mål – hur viktigt målet är i deras undervisning, och hur de
i sin undervisning lyckas uppfylla att utbildningen: 1) vilar på vetenskaplig
eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, 2) ger förmåga till
självständig och kritisk bedömning, 3) ger förmåga att självständigt lösa
problem, samt 4) ger förmåga att följa kunskapsutvecklingen.
Frågan formulerades som: ”Bedöm följande mål för grundläggande högskoleutbildning. Ange dels hur viktigt det är för dig att dessa mål blir uppfyllda i
din undervisning, dels hur tillfredsställd du sammantaget är beträffande hur du
lyckas uppfylla dessa mål.” Svarsalternativen beträffande hur viktigt det är att
själv bedriva undervisning var ”mycket viktigt”, ”viktigt” och ”mindre viktigt”, medan det fanns fem alternativ rörande tillfredsställelse, från ”mycket
nöjd” till mittenalternativet ”varken eller” och vidare till ”mycket missnöjd”.
De som svarat att frågan är ”ej relevant” ingår inte i analyserna.

Är målen viktiga i den egna utbildningen?
Så gott som samtliga lärare anser att målen är mycket viktiga eller viktiga att
uppfylla i sin egen undervisning (tabell 7). Att utbildningen ”vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet”, ”ger förmåga
till självständig och kritisk bedömning” och ”ger förmåga att självständigt
lösa problem” anser en klar majoritet vara mycket viktiga. Målet att ”ge
förmåga att följa kunskapsutvecklingen” anses allmänt inte vara lika viktigt i
den egna undervisningen.
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Tabell 7. Betydelse av mål för grundläggande högskoleutbildning i undervisningen, i procent.
Att utbildningen:
Vilar på vetenskaplig eller konstnärlig
grund samt på beprövad erfarenhet
Ger förmåga till självständig och
kritisk bedömning

Mycket viktigt

Viktigt

Mindre viktigt

Totalt

80

19

1

100

82

18

0

100

Ger förmåga att självständigt lösa
problem

81

19

0

100

Ger förmåga att följa kunskapsutvecklingen

60

35

5

100

Uppfattningen av målens betydelse skiljer sig inte nämnvärt mellan olika
tjänstekategorier eller utbildningsområden (resultat redovisas ej).

Är målen uppfyllda i den egna undervisningen?
Det mål som allmänt anses vara bäst uppfyllt i den egna undervisningen är
att utbildningen ”vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet” (figur 20). Nära fyra av fem lärare är ”mycket nöjd” eller
”nöjd” med hur man lyckas uppfylla detta mål.
En majoritet är nöjd med hur de lyckas uppfylla målen om att utbildningen ska ge förmåga ”till självständig och kritisk bedömning” och ”att
självständigt lösa problem”. Var tionde lärare är emellertid mer eller mindre
missnöjd med hur de lyckas uppfylla dessa mål.
Minst nöjda är lärarna med hur de lyckas ”ge förmåga att följa kunskapsutvecklingen”. Detta mål är samtidigt det som av många lärare anses vara
något mindre viktigt.
Figur 20. Tillfredsställelse med hur mål för grundläggande högskoleutbildning
uppfylls i den egna undervisningen.
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Mellan olika utbildningsområden förekommer vissa skillnader och det är
speciellt två utbildningsområden som framträder – vård- och receptarieutbildning samt lärarutbildning (se figur 21).
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Figur 21. Andel som är ”mycket nöjd” eller ”nöjd” med hur mål för grundläggande högskoleutbildning uppfylls i undervisningen. Fördelning totalt och
utifrån utbildningsområde.
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Ser man på andelen som är ”mycket nöjd” eller ”nöjd” med hur de i sin
undervisning lyckas uppfylla målen, så är särskilt lärare inom lärarutbildning
inte lika nöjda med hur undervisningen ”vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund etc.”. Det är också påfallande många lärare inom lärarutbildningen som inte är nöjda med hur de i undervisningen ”ger förmåga att
självständigt lösa problem” och ”ger förmåga att följa kunskapsutvecklingen”.
Däremot framstår lärare inom vård- och receptarieutbildning som de
mest nöjda med hur de uppfyller målen. Det är framförallt de som är nöjda
med hur de i undervisningen ”ger förmåga till självständig och kritisk bedömning”, ”ger förmåga att följa kunskapsutvecklingen” och ”ger förmåga
att självständigt lösa problem”.
En skillnad mellan dessa två lärargrupper är att något fler bland dem som
undervisar inom lärarutbildning uppger att målen är ”viktiga” än ”mycket
viktiga”. Generellt är de som anser målen vara ”mycket viktiga” mer tillfredsställda med hur de uppfyller målen i sin undervisning.
Det finns inga påtagliga skillnader mellan olika tjänstekategorier i fråga
om tillfredsställelse med hur man uppfyller målen (se figur 3 i bilaga 1).
Vilka mål som man anser är bäst uppfyllda är desamma och skillnaderna i
hur man tycker att man uppfyller dem är inte särskilt stora. Ett undantag är
att något färre forskarassistenter anser att de lyckas uppfylla målet att utbildningen ska ”ge förmåga till självständig och kritisk bedömning” än övriga kategorier.

44

•
•

•
•

Så gott som alla lärare anser att målen för grundläggande högskoleutbildning är betydelsefulla i den egen undervisningen.
Det mål som allmänt anses vara bäst uppfyllt är att utbildningen ”vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet”. Nära fyra av fem lärare anger ”mycket nöjd” eller ”nöjd” med
hur man sammantaget lyckats uppfylla detta mål.
Tre av fem anger ”mycket nöjd” eller ”nöjd” med hur de lyckas uppfylla målen om att utbildningen ska ge förmåga ”till självständig och
kritisk bedömning” och ”att självständigt lösa problem”.
Färre är nöjda med hur de lyckas ”ge förmåga att följa kunskapsutvecklingen” – knappt hälften av lärarna är ”mycket nöjd” eller ”nöjd”.

Memorera, analysera, organisera, värdera och tillämpa
För att själv kunna göra självständiga och kritiska bedömningar, vara kompetent att urskilja, formulera och lösa problem och följa kunskapsutvecklingen förutsätts ett viss mått av kunskaper och analytiskt tänkande. En välkänd taxonomi är Blooms´s Taxonomy (Bloom 1984), där stegen i läroprocessen är ”kunskap – förståelse – tillämpning – analys – syntes – värdering”.
Kortfattat innebär läroprocessen, enligt Bloom, att utöver att kunna återge
specifik information (kunskap), ska man lära sig att förstå innehållet i den
information man inhämtat (förståelse), kunna omvandla abstrakt information till något konkret (tillämpning), kunna se mönster i informationen och
dess olika delar (analys), kunna organisera och sammanställa information i
nya kombinationer (syntes) och kunna värdera information utifrån aspekter
som rimlighet, objektivitet etc. (värdering).
Med detta som bakgrund, formulerades i Studentspegeln frågor till studenter (HSV 2002b), frågor som här riktas till lärare. Lärarna har fått bedöma fem inslag i sin undervisning, nämligen att studenterna i sina studier:
 Memorerar fakta, idéer eller metoder från lektionerna och kurslitteraturen.
 Analyserar grunderna för en idé, företeelse eller teori för att förstå dess
olika delar.
 Organiserar idéer, information eller erfarenhet i nya relationer och mer
komplexa tolkningar.
 Värderar information eller metoder (för att t.ex. ta ställning till rimligheten i slutsatser).
 Tillämpar teorier eller idéer på praktiska problem eller nya situationer.
Frågan löd: ”Bedöm följande inslag i utbildningen. Ange dels hur viktigt
det är för dig att de ingår i din undervisning, dels i vilken grad din undervisning innehåller dessa inslag.” Svarsalternativen beträffande hur viktiga
inslagen är i den egna undervisningen var ”mycket viktigt”, ”viktigt” och
”mindre viktigt”, medan det fanns fem alternativ rörande grad i undervisningen, från ”mycket viktig” till ”inte alls”.
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”Memorera – analysera – organisera – värdera – tillämpa”
– hur viktigt är detta i undervisningen?
I det stora hela så anser de flesta att de analytiska inslagen (analysera – organisera – värdera – tillämpa) är viktiga inslag i den egna undervisningen,
medan memorering av fakta etc. av många inte bedöms vara lika viktigt
(tabell 8).
Att ”organisera idéer etc.” är i mindre grad ”mycket viktigt”, jämfört med
de andra analytiska inslagen.
Tabell 8. Betydelse av att memorera respektive analysera, organisera, värdera
och tillämpa ingår i den egna undervisningen, i procent.
Mycket
viktigt

Viktigt

Mindre
viktigt

Totalt

16

46

38

100

70

27

2

100

50

44

6

100

Värderar information eller metoder (för att
t.ex. ta ställning till rimligheten i slutsatser).

65

32

3

100

Tillämpar teorier eller idéer på praktiska
problem eller nya situationer.

67

30

3

100

Att studenterna i sina studier:
Memorerar fakta, idéer eller metoder från
lektionerna och kurslitteraturen.
Analyserar grunderna för en idé, företeelse
eller teori för att förstå dess olika delar.
Organiserar idéer, information eller erfarenhet
i nya relationer och mer komplexa tolkningar.

Mellan olika utbildningsområden finns det främst en variation i hur viktigt det är att memorera fakta etc. i den undervisning man bedriver (figur
22). Särskilt uppger många lärare inom medicin, odontologi och farmaci att
”memorera fakta etc.” är ”mycket viktigt” eller ”viktigt”.
Skillnaderna är klart mindre mellan utbildningsområden beträffande de
olika analytiska inslagen, där andelen som anser att det är ”mycket viktigt”
eller ”viktigt” varierar mellan 90 och 99 procent.
Jämför man de olika tjänstekategorierna ser man vissa, men inga påfallande skillnader (figur 4 i bilaga 1). Den mest påtagliga skillnaden finns vid
inslaget ”memorera fakta idéer eller metoder etc.”, vilket något fler professorer och lektorer anser vara betydelsefullt.
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Figur 22. Andel som tycker att det är ”mycket viktigt” eller ”viktigt” att memorera respektive analysera, organisera, värdera och tillämpa, ingår i den egna
undervisningen. Fördelning totalt och utifrån utbildningsområde.
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Annan teknisk utbildning
Lärarutbildning
Medicin/odontologi/farmaci
Vård- och receptarieutbildning
SLU-utbildningar
Övriga utbildningar

Memorerar fakta, ideér eller metoder från lektionerna eller undervisningen
Analyserar grunderna för en idé, företeelse eller teori för att förstå dess olika delar
Organiserar idéer, information eller erfarenhet i nya relationer och mer komplexa tolkningar
Värderar information eller metoder (för att t.ex. ta ställning till rimligheten i slutsatser)
Tillämpar teorier eller idéer på praktiska problem eller nya situationer

”Memorera – analysera – organisera – värdera – tillämpa” i
undervisningen
Av figur 23 framgår att bedömningen av hur viktiga inslagen är i stort speglar i vilken grad dessa ingår i undervisningen.
Relativt få lärare uppger att ”memorera fakta etc.” ingår i betydande utsträckning i deras undervisning. För drygt var tionde lärare ingår detta inte
alls.
Mest vanligt i undervisningen är att studenterna ”analyserar grunderna
för en idé etc.”, samt ”tillämpar teorier eller idéer etc.”.
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Figur 23. Utsträckning som memorera respektive analysera, organisera, värdera
och tillämpa ingår i den egna undervisningen
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Mellan olika utbildningsområdena finns en viss variation i hur inslagen
förekommer i undervisningen. Om vi, för att få ett begrepp om variationen,
nöjer oss med att lyfta fram de områden som skiljer sig mest avseende i vilken utsträckning inslagen ingår ”i mycket hög grad” eller ”i hög grad”, så
framgår det att de som undervisar inom medicin, odontologi och farmaci är
de som framförallt uppger att studenterna ”memorerar fakta, idéer etc.” (42
procent), medan detta är ovanligare bland dem som undervisar inom SLUutbildningar (20 procent). Figur 24. Detta återger i vilken grad man tillmäter betydelsen av att dessa aspekter ingår i undervisningen (se figur 22 ovan).
Hur man inom utbildningsområden värderar betydelsen av ”memorerar
fakta, idéer etc.” följer i stort i vilken grad detta ingår i undervisningen.
Samma tydliga koppling kan man inte urskilja för de analytiska inslagen där
variationen i fråga om betydelse inte var särskilt påfallande mellan olika
utbildningsområden.
Många lärare inom humaniora och teologi (77 procent), uppger att de i
stor utsträckning låter studenterna ”analyserar grunderna för en idé etc.”,
medan detta är ovanligare bland dem som undervisar inom SLUutbildningar (56 procent). Mellan dessa utbildningsområden finns ingen
skillnad i hur man tillmäter betydelsen av detta.
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Figur 24. Andel som anger att memorera respektive analysera, organisera, värdera och tillämpa ingår i ”mycket hög grad” eller ”hög grad” den egna undervisningen. Fördelning totalt och utifrån utbildningsområde.
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Att låta studenterna ”organisera idéer etc.” förekommer företrädesvis
bland dem som undervisar inom samhällsvetenskap och juridik (66 procent)
medan detta inte tycks vara lika vanligt inom annan teknisk utbildning (42
procent). Lärare inom samhällsvetenskap och juridik betonar också vikten
av ”organisera idéer etc.” i något högre grad än de inom annan teknisk utbildning.
Relativt många som undervisar inom SLU-utbildning låter studenterna i
stor utsträckning ”värdera information etc.” (73 procent), medan motsvarande andel är lägst bland dem som undervisar inom annan teknisk utbildning (59 procent). Det finns däremot ingen skillnad i hur man bedömer
betydelsen av detta.
Andelen som låter studenterna i stor utsträckning ”tillämpa teorier eller
idéer etc.” är störst bland dem som undervisar inom övrig utbildning (79
procent), men också inom vård- och receptarieutbildning är detta vanligt
(77 procent). Det är inte lika vanligt inom humaniora och teologi (58 procent).
Även om det finns en tendens till att inslagen av memorera respektive
analysera, organisera och värdera är något vanligare i professorers och lekto-
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rers undervisning, så är skillnaderna mellan olika tjänstekategorier ganska
måttliga (se figur 5 i bilaga 1)
•
•

Allmänt anses de analytiska inslagen (analysera – organisera – värdera
– tillämpa) vara viktiga inslag i den egna undervisningen, medan att
memorera fakta inte anses lika viktigt.
De analytiska inslagen sägs också ingå i större utsträckning i undervisningen, framförallt att studenterna ”analyserar grunderna för en idé
etc.” och ”tillämpar teorier eller idéer etc.”.

Kontakten med studenterna
Lärarna har fått svara på ett antal frågor som rör aspekter i undervisningen
som kan inverka på studenters uppfattning av undervisningen och studieresultat. Inledningsvis ser vi på entusiasm och intresse bland lärare – hur viktigt detta anses vara och i vilken grad lärarna är detta i sin undervisning.
Sedan övergår vi till att se på hur lärarna upplever behovet av lärarstöd bland
studenterna och i vilken utsträckning detta ges.
Entusiastisk och intresserad

I en undersökning av studenter vid Göteborgs universitet, fann man att
många upplevde sig negligerade (Balke 2001). Bedömningen av lärarna var
oftast positiv beträffande ämneskunskaper, men inte fullt lika positiv rörande lärarens intresse för undervisning, engagemang i ämnet och intresse för
studenterna – aspekter som bedömdes viktiga av studenterna.
Dåligt intresse för hur studenterna klarar sig var även en bild som många
studenter i Lund förmedlade (Studentbarometern 2000). I Lund var däremot
flertalet nöjda med lärarnas intresse för att undervisa, samt lärarnas förberedelser.
Kan man se tendenser till bristande entusiasm och intresse bland lärarna
själva? De fick bedöma sig själva i fyra hänseenden, nämligen hur viktigt det
är för dem och i vilken grad man tycker att man är: 1) entusiastisk för sitt
ämne, 2) intresserad av att undervisa, 3) väl förberedd för undervisningen,
samt 4) intresserad av hur studenterna klarar sig.
Frågan formulerades: ”Bedöm följande aspekter på dig själv som lärare.
Ange dels hur viktiga de är för dig, dels i vilken grad du lyckas uppfylla dessa i din undervisning”. Svarsalternativen beträffande hur viktigt det är var
”mycket viktigt”, ”viktigt” och ”mindre viktigt”, medan det fanns fem alternativ rörande grad i undervisningen, från ”mycket hög grad” till ” inte alls”.
Det är mycket ovanligt att lärare tycker att någon av dessa fyra aspekter är
mindre viktig, utan så gott som alla anser att det är betydelsefullt att de är
entusiastiska, intresserade och väl förberedda. (tabell 9). Detta gäller inom
samtliga utbildningsområden och tjänstekategorier.
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Tabell 9. Betydelse av att vara entusiastisk, intresserad och förberedd i den egna
undervisningen, i procent.
Mycket
viktigt
82

Betydelse av att i undervisningen vara …
… entusiastisk för sitt ämne

Viktigt
17

Mindre
viktigt
1

Totalt
100

… intresserad av att undervisa

69

29

2

100

… väl förberedd till undervisningen

75

24

1

100

… intresserad av hur studenterna klarar sig

60

37

2

100

Att man tycker att entusiasm, intresse och förberedelser är viktiga behöver
emellertid inte betyda att man också är detta i sin undervisning.
En klar majoritet tycker att de lyckas vara entusiastiska, intresserade och
förberedda (figur 25). I synnerhet ”entusiastisk för sitt ämne”, något nio av
tio tycker att de ”i mycket hög grad” eller ”i hög grad”. Det är få som uppger att de ”i låg grad” eller ”inte alls” är entusiastiska, intresserade eller förberedda, dvs. lärarna själva motsäger att de allmänt skulle visa bristande
entusiasm och intresse i undervisningen.
Figur 25. Grad av entusiasm, intresse och förberedelser i den egna undervisningen.
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För att beskriva hur utbildningsområden kan skilja sig åt, lyfter vi fram de
områden med högsta respektive lägsta andel som ”i mycket hög grad” eller ”i
hög grad” är entusiastiska, intresserade eller förberedda (figur 26).
Det är framförallt de som undervisar inom lärarutbildning som uppger att
de är ”entusiastiska för sitt ämne” i sin undervisning (94 procent), men
skillnaden är inte så stor jämfört med dem som undervisar blivande civilingenjörer, som i något mindre utsträckning uppger att de är ”entusiastiska för
sitt ämne” (85 procent).
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Många inom lärarutbildningen uppger även att de är ”intresserade av att
undervisa” (92 procent), medan detta även här är mest ovanligt inom civilingenjörsutbildningen (73 procent).
Figur 26. Andel som ”i mycket hög grad” eller ”i hög grad” är entusiastisk, intresserad och väl förberedd i den egna undervisningen. Fördelning totalt och
utifrån utbildningsområde.
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”Väl förberedd för undervisningen” anger många som undervisar inom
vård- och receptarieutbildning (86 procent), medan färre inom SLUutbildning uppger detta (63 procent).
Det är också många inom vård- och receptarieutbildningen som uppger
att de är ”intresserade av hur studenterna klarar sig” (89 procent), något som
inte är lika vanligt inom medicin, odontologi och farmaci, samt SLUutbildningar (64 procent).
Sammantaget så uppger adjunkter i något högre grad än övriga kategorier
att de lyckas vara entusiastiska, intresserade och väl förberedda i undervisningen, men i det stora hela överväger likheterna mellan de olika tjänstekategorierna (se figur 6 i bilaga 1).
Lärarstöd – behov hos studenterna och utsträckning i arbetet

Studentens behov av kontakt med och stöd från lärare – intellektuellt och
socialt – ser olika ut och varierar i grad från student till student. Men finns
det behov bland studenterna som av lärare uppfattas vara vanligare och i
vilken grad bemöts dessa?
Vi har studerat tretton olika verksamheter av stödjande karaktär17 – där
läraren fått svara på frågan: ”Bedöm följande verksamheter. Ange dels i vil17

Verksamheter som även studerades i Studentspegeln (HSV 2002b).
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ken utsträckning du upplever ett behov bland studenterna av att du bör
ägna dig åt dessa, dels i vilken utsträckning du brukar …” följt av följande
verksamheter:














Stimulera studenter att ägna tillräcklig tid åt sina studier?
Ge extra stöd åt studenter så att de klarar av studierna?
Uppmuntra kontakter mellan studenter med olika kulturella och
etniska bakgrunder?
Hjälpa studenter att hantera icke studierelaterade åtaganden (arbete,
familj)?
Ge studenter det stöd de behöver för att växa socialt?
Ge studenter det stöd de behöver för att utveckla sin kommunikationsförmåga?
Ge utrymme för frågor och diskussioner under föreläsningar eller
lektioner?
Stimulera studenter att ta del av aktuell forskning?
Tillsammans med studenter gå igenom resultat från examinationer?
Tillsammans med studenter diskutera kurskrav eller uppgifter?
Tillsammans med studenter diskutera deras framtidsplaner?
Tillsammans med studenter diskutera idéer från kurslitteraturen eller undervisningen utanför schemalagd tid?
Samverka med studenter i andra sammanhang än kursen (föreningar, studentsociala aktiviteter, presentationer av utbildningen)?

Svarsalternativen kunde anges på en femgradig skala från ”i mycket hög
grad” till ”inte alls.”
Behov av lärarstöd

Om man grupperar de olika verksamheterna efter det behov lärare upplever
finns bland studenterna, så ser man att många av lärarna främst upplever ett
stort behov av att de bör ”ge utrymme för frågor och diskussion under undervisningen” (figur 27). Fyra av fem upplever ett sådant behov ”i mycket
hög grad” eller ”i hög grad”.
Mer än hälften av lärarna upplever ett behov av att de ”i mycket hög
grad” eller ”i hög grad” bör:
 tillsammans med studenter diskutera kurskrav eller uppgifter,
 stimulera studenter att ta del av aktuell forskning,
 ge studenter det stöd de behöver för att utveckla sin kommunikationsförmåga, och
 stimulera studenter att ägna tillräcklig tid åt sina studier.
För två av verksamheterna, att:
 tillsammans med studenter gå igenom resultat från examinationer,
samt
 ge extra stöd år studenter så att de klarar av studierna,
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upplever de flesta lärare att det finns ett behov ”i hög grad” och ”i viss
grad”, men man bör notera att många även upplever ett behov ”i mycket
hög grad”.
Figur 27. Lärarnas upplevda behov av att de bör ägna sig åt olika verksamheter.
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Allmänt så upplever lärarna ett relativt lågt behov för några av verksamheterna. Speciellt gäller detta i fråga om att ”hjälpa studenter att hantera
icke studierelaterade åtaganden”, där sju av tio lärare anser att behovet finns
”i liten grad” eller ”inte alls”. Övriga verksamheter där behovet anses relativt
lågt är att läraren bör:
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samverka med studenter i andra sammanhang än kursen,
uppmuntra kontakten mellan studenter med olika kulturella och etniska bakgrunder,
ge studenter det stöd de behöver för att växa socialt,
tillsammans med studenter diskutera deras framtidsplaner, och
tillsammans med studenter diskutera idéer från kurslitteraturen eller
undervisningen utanför schemalagd tid.

Även om större delen av lärarna upplever ett svagt behov för dessa aktiviteter, så finns det också de som anser att behovet är stort. Exempelvis nära en
av tio upplever ett behov från studenterna att de ”i mycket hög grad” bör
”uppmuntra kontakten mellan studenter med olika kulturella och etniska
bakgrunder” respektive ”tillsammans med studenter diskutera deras framtidsplaner”.
Lärarstöd i undervisningen

Av figur 28 framgår att i den mån lärarna säger sig ägna sig åt de olika verksamheterna i stort följer hur man upplever behovet från studenterna att lärarna bör göra detta. Tre av fyra lärare uppger att de brukar ”ge utrymme
för frågor och diskussioner under föreläsningar eller lektioner” ”i mycket
hög grad” eller ”i hög grad”, medan det är betydligt ovanligare att ”hjälpa
studenter att hantera icke studierelaterade åtaganden” – tre av fyra gör detta
”i liten grad” eller ”inte alls”.
Ett problem är de fall då lärare upplever ett stort behov rörande någon av
verksamheterna men av någon anledning inte kan möta behovet i tillräcklig
grad. En indikator på detta kan då vara en brist på överensstämmelse mellan
”upplevt behov” och ”utsträckning i arbetet”, men det finns naturligtvis en
möjlighet att ett stort behov kan mötas av en mindre insats. Extremfallet är
att man samtidigt som man upplever ett behov ”i mycket hög grad” eller ”i
hög grad” inte alls har kunnat ägna sig åt att möta detta.
Tittar man på andelen som har denna erfarenhet, finner man att detta är
mycket ovanligt. Andelen ligger runt 1 procent för de olika delfrågorna –
från frågan om att ”tillsammans med studenter gå igenom resultat från examinationer” där 1,8 procent av lärarna inte alls kunde möta det behov de
ansåg vara stort, till frågan om att ”ge utrymme för frågor och diskussioner
under föreläsningar eller lektioner”, där 0,2 procent av dem som upplevde
ett stort behov inte alls kunde möta detta.
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Figur 28. I vilken utsträckning lärare ägnar sig åt olika verksamheter i arbetet.
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Nära hälften av lärarna upplever ett stort behov från studenterna att de
bör gå igenom resultat från examinationer – färre uppger att de i stor utsträckning går igenom resultat från examinationer.
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•

Så gott som samtliga lärare anser att det är viktigt att de är entusiastiska, intresserade och väl förberedda i undervisningen. De allra flesta
säger sig också vara entusiastiska, intresserade och väl förberedda, i
synnerhet känner de entusiasm för sitt ämne.

•

Många lärare upplever ett stort behov från studenter av att de bör ge
utrymme för diskussioner under föreläsningar eller lektioner – något
som de också i stor utsträckning anser sig ge.
Många upplever även stora behov av att de bör:
– Tillsammans med studenter diskutera kurskrav eller uppgifter.
– Stimulera studenter till att ta del av aktuell forskning.
– Ge studenter det stöd de behöver för att utveckla sin
kommunikationsförmåga.
– Stimulera studenter att ägna tillräcklig tid åt sina studier.
Det finns en överensstämmelse mellan upplevt behov av, och i vilken
grad man säger sig ägna sig åt en verksamhet.

•

•
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Skilda världar olika värderingar?18

Under 2001/2002 genomförde Högskoleverket en omfattande enkätundersökning bland studenter i grundutbildningen, Studentspegeln.19
Studentspegeln är en undersökning, med internationell förebild, om olika
kvalitetsaspekter inom den högre utbildningen. Den utgår från studenternas
perspektiv. Undersökningen är ett komplement till de utvärderingar som
Högskoleverket gör. Undersökningen genomfördes bland 15 440 studenter
vid landets alla högskolor, exklusive de konstnärliga högskolorna. Undersökningen fångar studenternas erfarenheter av undervisningen. Kritiskt tänkande, analysförmåga och personlig utveckling, som anses utveckla lärandet,
är också i fokus för frågorna.
Lärarundersökningen innehåller ett antal frågor som överensstämmer med
frågorna i Studentspegeln. Det kan vara av intresse att jämföra studenternas
bild av undervisningen med den som kommer till uttryck i Lärarundersökningen. Svarsalternativen är inte desamma i de två undersökningarna. I vissa
fall skiljer också ordalydelsen något. För att ändå kunna göra en jämförelse
har Lärarundersökningens svar transponerats från femgradig till fyrgradig
skala.20 De frågor som är aktuella är de som knyter an till Blooms taxonomi
(fråga 29 a–e i Lärarundersökningen) samt lärarstöd i undervisningen (merparten av frågorna under 28 i Lärarundersökningen)21.

Lärarna undervisar och studenterna memorerar
Sammanfattningsvis är det två delvis olika bilder av undervisningen som
träder fram. Men det finns också samstämmighet, framförallt när det gäller
frågorna i Blooms taxonomi. Det är endast i fråga om i vilken utsträckning
studenterna memorerar fakta, idéer eller metoder från undervisning och
kurslitteratur som studenter och lärare skiljer sig åt i bedömningen (tabell
10). Fler studenter än lärare tycker att studierna innebär att memorera fakta.
Drygt 40 procent av studenterna uppger att studierna i hög grad innebär att
memorera medan motsvarande siffra för lärarna är 32 procent.

18

Jämförelserna med Studentspegeln är gjorda av Gunilla Jacobsson och Anette
Gröjer.
19
Högskoleverkets rapportserie 2002:21 R. Studentspegeln 2002.
20
Alternativet ”inte alls” har räknats samman med alternativet ”i liten grad” i Lärarspegeln.
21
Se avsnitt ”Memorera, analysera organisera, värdera och tillämpa”.
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Tabell 10. Blooms taxonomi. Andel lärare respektive studenter som svarat ”i
mycket i hög grad” och ”i hög grad” innebär studierna att:
Verksamhet
Memorera fakta, idéer eller metoder från lektionerna och kurslitteraturen
Analysera grunderna för en idé, företeelse eller
teori för att förstå dess olika delar
Organisera idéer, information eller erfarenhet i nya
relationer och mer komplexa tolkningar
Värdera information eller metoder (för att t.ex. ta
ställning till rimligheten i slutsatser)
Tillämpa teorier eller idéer på praktiska problem
eller nya situationer

Lärare

Studenter

32

41

71

73

55

53

64

60

69
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Många studenter är tysta

Frågorna kring lärarstöd i undervisningen ger ett mer varierat resultat i
jämförelsen mellan studenter och lärare. Tabellen 11 visar de frågor på detta
område som är jämförbara. De frågor som visar den största skillnaden i
uppfattning mellan lärare och studenter kommenteras.
Tabell 11. Lärarstöd. Andel lärare som svarat ”i mycket hög grad” och ”hög
grad” – samt andel studenter som svarat” mycket ofta” och ”ofta” eller ”i mycket
hög grad” och ”i hög grad” på påståendena:
Verksamhet
Ge utrymme för frågor och diskussioner under föreläsningar eller
lektioner?

Lärare

Studenter

77

39/44*

Stimulera studenter att ta del av aktuell forskning?

51

41

Tillsammans med studenter diskutera kurskrav eller uppgifter?

47

29

Ge studenter det stöd de behöver för att utveckla sin kommunikationsförmåga?

41

19

Stimulera studenter att ägna tillräcklig tid åt sina studier?

38

34

Tillsammans med studenter gå igenom resultat från examinationer?

35

27

Tillsammans med studenter diskutera idéer från kurslitteraturen
eller undervisningen utanför schemalagd tid?

22

10

Tillsammans med studenter diskutera deras framtidsplaner?

20

11

Ge studenter det stöd de behöver för att växa socialt?

18

8

Uppmuntra kontakter mellan studenter med olika kulturella och
etniska bakgrunder?

14

8

Samverka med studenter i andra sammanhang än kursen (föreningar,
studentsociala aktiviteter, presentationer av utbildningen)?

9

6

Hjälpa studenter att hantera icke studierelaterade åtaganden (arbete, familj)?

8

3

* Frågan är tudelad i Studentspegeln: Ställt frågor i undervisningen (39 procent) –
Spontant bidragit till diskussionen i undervisningen (44 procent).

Den största skillnaden gäller frågan om hur vanligt det är med frågor och
diskussioner i undervisningen. Närmare fyra femtedelar av lärarna upplever
sig ge ett stort utrymme för frågor och diskussioner medan endast två femtedelar av studenterna säger sig ställa frågor och diskutera i undervisningen.
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Kanske visar detta att talutrymmet används av en begränsad grupp studenter?
Kommunicera mera

I Studentspegeln konstaterades att studenternas muntliga kommunikationsförmåga är ett fält för utveckling. Endast 19 procent av studenterna uppgav
sig fått det stöd han/hon behövt för att utveckla sin kommunikationsförmåga. I Lärarundersökningen uppger 41 procent av lärarna att de ger studenterna det stöd de behöver i detta avseende.
Att tillsammans med studenterna diskutera kurskrav eller uppgifter kan
tyckas självklart. Men mindre än hälften av lärarna uppger sig ge utrymme
för detta i sin undervisning. Bland studenterna är det mindre än en tredjedel
som säger att de deltagit i sådana diskussioner.
Övriga frågor om lärarstöd i undervisningen visar inte på några större
skillnader mellan studenternas och lärarnas uppfattning om den gemensamma vardagen. Gemensamma genomgångar av examinationen förekommer sparsamt, liksom diskussioner om studenternas framtidsplaner och stöd
för studenternas personliga mognad. Kontakter mellan studenter av olika
kulturella och etniska bakgrunder uppmuntras i ringa utsträckning.
• Studenterna tycker i högre grad än lärarna att studierna innebär memorering av fakta.
• Många studenter förblir tysta under diskussioner trots lärarnas ansträngningar.
• Utvecklingen av studenternas kommunikationsförmåga bör ges ytterligare stöd.
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En jämförelse mellan tio lärosäten

Avslutningsvis kommer vi helt kort att se om det finns några skillnader
mellan tio större lärosäten avseende trivsel och avseende hur lärarna upplever att de uppfyller mål för grundläggande högskoleutbildning. För de större
lärosätena, nämligen universiteten i Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping,
Göteborg och Lund, samt för Karolinska institutet, Kungliga Tekniska
Högskolan, Chalmers tekniska högskola och Sveriges lantbruksuniversitet
finns det tillräckligt många svarande för att en analys ska bli meningsfull.
För de övriga universiteten/högskolorna blir de uppskattade andelarna alltför osäkra.

Trivsel – lärosäte
Mellan de större lärosätena finner man inga större skillnader avseende trivsel
(figur 29). På de olika lärosätena är omkring tre av fem ”mycket nöjd” eller
”nöjd”. En möjlig tendens är dock att relativt fler lärare inom Umeå universitet är missnöjda med trivseln på arbetsplatsen.
Figur 29. Tillfredsställelse med trivseln på arbetsplatsen. Fördelning totalt och
utifrån lärosäte.
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Mål för grundläggande högskoleutbildning – lärosäte
Mellan de större lärosätena finns en viss variation i vad mån lärare är tillfredsställda med hur de i sin undervisning uppfyller olika mål för grundläggande högskoleutbildning (figur 30 – 33).
Ett mönster som framträder är att relativt många lärare är nöjda inom
Linköpings universitet, medan relativt många som arbetar vid Kungl. Tekniska Högskolan samt Chalmers tekniska högskola är missnöjda.
Kännetecknande för Linköpings universitet är en relativt låg andel missnöjda lärare beträffande samtliga fyra mål inklusive att undervisningen ”vilar
på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet”. Inom
Kungl. Tekniska Högskolan och Chalmers tekniska högskola är däremot fler
missnöjda beträffande målen att utbildningen ”ger förmåga till självständig
och kritisk bedömning”, ”ger förmåga att självständigt lösa problem” och
”ger förmåga att följa kunskapsutvecklingen”.
Figur 30. Tillfredsställelse med hur målet att utbildningen ”vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet” uppfylls i den egna
undervisningen. Fördelning totalt och utifrån lärosäte.
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Figur 31. Tillfredsställelse med hur målet att utbildningen ”ger förmåga till
självständig och kritisk bedömning” uppfylls i den egna undervisningen. Fördelning totalt och utifrån lärosäte.
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Figur 32. Tillfredsställelse med hur målet att utbildningen ”ger förmåga att
självständigt lösa problem” uppfylls i den egna undervisningen. Fördelning totalt
och utifrån lärosäte.
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Figur 33. Tillfredsställelse med hur målet att utbildningen ”ger förmåga att
följa kunskapsutvecklingen” uppfylls i den egna undervisningen. Fördelning
totalt och utifrån lärosäte.
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Har situationen förändrats?

Högskolans expansion
Sedan 1990 har antalet helårsstudenter nästan fördubblats, från ungefär
173 500 år 1990 till 300 800 år 2001. Ökningen var som allra störst under
första delen av 1990-talet, men även efter 1994/95 finner man att antalet
helårsstudenter ökade med 25 procent. Motsvarande ökning bland högskolelärare är 13 procent. Även om antalet studenter per lärare generellt har
ökat, så ser utvecklingen olika ut för olika områden.

Förändrade arbetsuppgifter
Decentraliseringen och en ökad självständighet inom högskolorna har lett
till att fler administrativa uppgifter har lagts på lärosätena och institutionerna.
Målsättningen om att högskolor vid sidan om utbildning och forskning i
större utsträckning bör samverka med det omgivande samhället torde också
ha påverkat arbetssituationen.
Av de utvärderingar som Högskoleverket regelbundet genomför dras slutsatsen att lärarnas arbetssituation har påverkats av de förändringar som ägt
rum under senare år (HSV 2002c). En uppfattning som allmänt framförs är
bl.a. att de administrativa kraven har ökat och att det råder brist på tid för
egen forskning och kompetensutveckling. Bristen på ekonomiska resurser
tas i regel upp av de berörda och som en konsekvens härav hänvisas det till
lärarnas höga arbetsbelastning – en återkommande iakttagelse är lärarnas
många, olika och tunga undervisningsuppdrag. Trots detta är den lärarledda
undervisning som erbjuds i vissa fall mycket knapp.

Lärarnas perspektiv
I vilken omfattning olika reformer enskilt eller tillsammans har påverkat
dagens arbetssituation ligger utanför vad denna undersökning kan ge svar
på, men klart är att många lärare upplever att vissa förhållanden har försämrats under senare år. Bland de lärare som anser sig kunna överblicka sin arbetssituation ur ett tioårigt perspektiv22, så uppger en klar majoritet, 85 procent, att arbetsbelastningen har ökat under de senaste tio åren.
Tre av fem tycker att förutsättningarna att bedriva undervisning blivit
sämre, samtidigt som lika många anser att studenternas krav på dem som
22

Se fråga 38 i bilaga 3.
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lärare har ökat och att studenternas förkunskaper har minskat. Nära hälften
anser att studenternas möjligheter att klara studierna har minskat.
Tre av fem upplever försämringar i fråga om förutsättningar att bedriva
forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete.
Förändringar som inte nödvändigtvis innebär försämringar (eller förbättringar) för lärarna är en ökad variation av arbetsuppgifter, två av tre uppger
en ökning, samt en ökad omfattning av kontakter med samhället, något som
hälften av de svarande tycker sig se under de senaste tio åren.
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Avslutande kommentar
– en blandad bild

Vilka slutsatser kan man dra av denna undersökning – vilken är den bild
som lärare ger av sig själva? Framtonar det en ljus eller mörk bild? Svaret blir
nog ”både och”.
Att bedöma hur små eller stora problemen är utifrån andelen nöjda respektive missnöjda är inte alldeles lätt. Varför en lärare svarar ”nöjd” eller
missnöjd” vet vi inte och inte heller hur allvarligt man upplever missnöjet.
Vi avstår emellertid från att dra långtgående slutsatser och göra vidlyftiga
tolkningar utifrån de resultat som framkommit. En del av resultaten manar
dock till eftertanke och förtjänar uppmärksamhet och åtgärder.
Som läsare sätter man självfallet skilda resultat i fokus beroende på den
egna rollen inom högskolevärlden. Därför uppmanar vi läsaren att själv reflektera kring för honom eller henne relevanta resultat och fundera över hur
de ska lyftas fram för en vidare diskussion.
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Bilaga 1: Tabeller och figurer

Tabeller
Tabell 1. Antal arbetade timmar per vecka inom ramen för anställningen/anställningarna inom högskolan. Procentuell fördelning totalt och utifrån
kön.
Kön

Timmar per
vecka

Samtliga

Män

Kvinnor

1 – 19

5

5

4

20 – 29

5

4

7

30 – 34

4

3

4

35 – 39

2

2

3

40 – 44

20

19

22

45 – 49

18

19

18

50 – 54

27

27

27

55 – …

20

23

14

Totalt

100

100

100

Arbetsveckans
längd
1 – 39 timmar

Samtliga

Humaniora/
teologi

Samhällsvetenskap/
juridik

Matematik/
naturvetenskap

Civilingenjörsutbildning.

Annan teknisk
utbildning

Lärarutbildning

Medicin/odontologi/
farmaci

Vård- och receptarieutbildning

SLU-utbildningar

Övriga utbildningar

Tabell 2. Arbetade timmar per vecka inom ramen för anställningen/anställningarna inom högskolan. Procentuell fördelning totalt och utifrån
tjänstekategori bland dem som arbetar heltid inom högskolan.

6

3

3

4

5

5

9

9

1

4

6

40 – 44 timmar

22

21

21

17

20

22

20

10

38

16

23

45 – 49 timmar

21

19

19

26

23

26

21

14

22

28

21

50 – 54 timmar

30

30

30

26

32

25

33

40

28

31

36

55 timmar – …

22

26

26

26

20

22

17

28

12

22

15

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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Annan teknisk
utbildning

Medicin/odontologi/
farmaci

Vård- och
receptarieutbildning

46

48

46

51

56

41

52

46

36

39

34

41

36

29

38

41

40

Övriga utbildningar

Civilingenjörsutbildning.

48

32

SLU-utbildningar

Matematik/
naturvetenskap

47

36

Lärarutbildning

Samhällsvetenskap/
juridik

46

Något för mycket att göra

Samtliga

Arbetsbelastning under
”normal” arbetsvecka
För mycket att göra

Humaniora/
teologi

Tabell 3. Arbetsbelastning under en ”normal” arbetsvecka. Fördelning totalt i
procent och utifrån utbildningsområde.

Lagom att göra

18

21

16

15

18

14

13

14

21

7

15

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Övriga utbildningar

SLU-utbildningar

Vård- och receptarieutbildning

Medicin/odontologi/
farmaci

Lärarutbildning

Annan teknisk utbildning

Civilingenjörsutbildning.

Matematik/
naturvetenskap

Samhällsvetenskap/
juridik

Humaniora/
teologi

Samtliga

Tabell 4. I vilken utsträckning arbetet är uppdelat på många samtidiga uppgifter. Fördelning totalt i procent och utifrån utbildningsområde.

I vilken grad arbetet är
uppdelat på många samtidiga
arbetsuppgifter
I mycket hög grad

42

40

43

42

50

44

43

55

36

48

41

I hög grad

37

39

38

35

31

38

39

36

40

40

36

I viss grad

17

16

17

18

17

16

13

7

20

10

17

I liten grad

2

4

1

3

0

2

4

1

3

1

3

Inte alls
Totalt

2

2

1

2

2

1

2

1

1

0

2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Vård- och receptarieutbildning

Medicin/odontologi/
farmaci

11

14

4

11

5

5

4

39

40

35

35

48

43

39

44

I viss grad

35

44

36

34

32

27

32

26

38

38

32

I liten grad

16

13

18

18

14

19

20

13

12

15

14

Inte alls
Totalt

Övriga utbildningar

5

36

SLU-utbildningar

Civilingenjörsutbildning.

6

34

Lärarutbildning

Matematik/
naturvetenskap

4

39

Samhällsvetenskap/
juridik

7

I hög grad

Humaniora/
teologi

I vilken grad är uppdelningen på många samtidiga
arbetsuppgifter positiv
I mycket hög grad

Samtliga

Annan teknisk utbildning

Tabell 5. I vilken grad uppdelningen på många samtidiga arbetsuppgifter är
positiv. Fördelning totalt och utifrån utbildningsområde.

4

4

4

4

4

4

8

1

0

3

5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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Humaniora/
teologi

Samhällsvetenskap/
juridik

Matematik/
naturvetenskap

Civilingenjörsutbildning.

Annan teknisk utbildning

Lärarutbildning

Medicin/odontologi/
farmaci

Vård- och receptarieutbildning

SLU-utbildningar

Övriga utbildningar

I vilken grad är uppdelningen på många samtidiga
arbetsuppgifter negativ
I mycket hög grad

Samtliga

Tabell 6. I vilken grad uppdelningen på många samtidiga arbetsuppgifter är
negativ. Fördelning totalt och utifrån utbildningsområde.

9

8

12

7

10

6

11

10

7

8

8

I hög grad

32

28

34

32

27

42

39

30

25

33

30

I viss grad

30

38

31

34

32

24

29

26

28

32

31

I liten grad

24

23

19

25

23

23

17

29

36

25

24

Inte alls
Totalt

5

3

4

2

8

5

4

5

4

2

6

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Tabell 7. Korstabulering av positiv respektive negativ sida av många samtidiga
uppgifter.
I vilken grad är uppdelningen på många samtidiga
arbetsuppgifter negativ
I vilken grad är uppdelningen
på många samtidiga arbetsuppgifter positiv

I mycket
hög grad

I hög grad

I viss grad

I mycket hög grad

1

1

1

2

2

7

I hög grad

1

8

9

19

2

39

I viss grad

1

10

19

3

1

34

I liten grad

2

12

1

1

0

16

Inte alls

3

1

0

0

0

4

Totalt

8

31

31

25

5

100

I liten grad

Totalt

Inte alls

Annan forsk. och
underv. personal

Forskarassistent

Adjunkt

Lektor

Professor

Hur viktigt är det
att själv undervisa
inom grundutbildningen

Samtliga

Tabell 8. Hur viktigt det är att själv undervisa inom grundutbildningen. Fördelning totalt i procent och utifrån tjänstekategori.

Mycket viktigt

48

43

51

70

32

33

Viktigt

41

44

42

30

52

46

Mindre viktigt

10

12

7

1

16

21

Totalt

100

100

100

100

100

100
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Hur viktigt är det
att själv undervisa
inom forskarutbildningen

Samtliga

Professor

Lektor

Adjunkt

Forskarassistent

Annan forsk. och
underv. personal

Tabell 9. Hur viktigt det är att själv undervisa inom forskarutbildningen. Fördelning totalt och utifrån tjänstekategori.

Mycket viktigt

41

57

42

16

37

26

Viktigt

42

38

43

39

49

51

Mindre viktigt

16

5

15

46

15

23

Totalt

100

100

100

100

100

100

Figurer
Figur 1. Bedömning av ämnesmässig kompetens (undervisning inom forskarutbildning). Fördelning totalt och utifrån tjänstekategori.
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Låg

Mycket låg

Figur 2. Bedömning av pedagogisk kompetens (undervisning inom forskarutbildning). Fördelning totalt och utifrån tjänstekategori.
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Figur 3. Andel som är ”mycket nöjd” eller ”nöjd” med hur de i sin undervisning
uppfyller olika mål för grundläggande högskoleutbildning. Fördelning totalt och
utifrån tjänstekategori.
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Ger förmåga att följa kunskapsutvecklingen
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Figur 4. Andel som tycker att det är ”mycket viktigt” eller ”viktigt” att: memorering respektive analysering, organisering, värdering och tillämpning, ingår i den
egna undervisningen. Fördelning totalt i procent och utifrån tjänstekategori.
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Analyserar grunderna för en idé, företeelse eller teori för att förstå dess olika delar
Organiserar idéer, information eller erfarenhet i nya relationer och mer komplexa tolkningar
Värderar information eller metoder (för att t.ex. ta ställning till rimligheten i slutsatser)
Tillämpar teorier eller idéer på praktiska problem eller nya situationer

Figur 5. Andel som anger att memorera respektive analysering, organisering,
värdering och tillämpning ingår i ”mycket hög grad” eller ”hög grad” den egna
undervisningen. Fördelning totalt i procent och utifrån utbildningsområde.
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Organiserar idéer, information eller erfarenhet i nya relationer och mer komplexa tolkningar
Värderar information eller metoder (för att t.ex. ta ställning till rimligheten i slutsatser)
Tillämpar teorier eller idéer på praktiska problem eller nya situationer
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Figur 6. Andel som ”i mycket hög grad” eller ”i hög grad” är entusiastisk, intresserad och väl förberedd i den egna undervisningen. Fördelning totalt och
utifrån tjänstekategori.
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Bilaga 2: Enkäten

76

Högskoleverkets rapportserie 2003:13 R

www.hsv.se

Högskoleverket är en central myndighet
för frågor som rör universitet och högskolor. Verket arbetar med kvalitetsbedömningar, tillsyn, uppföljningar, utveckling av
högre utbildning, utredningar och analyser, bedömning av utländsk utbildning och
studieinformation.

