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Abstract 
 

This is a study, where we have deepened ourselves little more in the Swedish and the Turkish 

teacher training. We have both looked on the differences and the resemblances. We are also 

aware about that the essay builds on a small study and a limited material, special when it 

comes to the Turkish teacher training. Therefore we have drawn our conclusions with big 

caution. They are examined and preliminary, but we are than however convinced about that. 

Our essay gives an insight on how both teacher trainings are edified and what they have for 

aim.  

 

We have looked on the governing documents for the teacher trainings for respective country 

and therefore will we not neither forget away to point out that the study's focus lies firstly and 

mainly on the different governing documents for both the Swedish teacher training and the 

Turkish teacher training. We have also carried out written interviews with teacher students 

both from Sweden and Turkey. 

 

Our central aim with the study and that we found the most interesting question, how is shaped 

teacher students to teachers?, through the equal/the different teacher trainings, according to 

the politicians that constant speaks about the teacher's importance for the society and its 

development and that we came until through looking on the governing documents and through 

our questionnaire survey, was that the in both countries exists a value system that moulds the 

proposed teachers. Moreover, we found more resemblances than what we believed that  

existed. The biggest differences each depending on the both countries' historical development 

of the school. 

 

Keywords: Turkish, Swedish, teacher trainings, institutions, schools. 

 



  4 

1. Inledning, Syfte 
 

1.1 Inledning 

 

Efter Andra världskriget var Sverige ett betydelsefullt invandringsland, eftersom det 

fortfarande fanns efterfrågan på arbetskraft efter kriget. Den svenska industrin hade gått in i 

en expansionsfas som nu skulle sträcka ut sig till 1970-talet. Från och med Andra 

världskrigets slut och fram till början av 1970-talet skulle det bli den stora 

arbetskraftsinvandringens period och ungefär vid 1965-talet började den jugoslaviska, 

grekiska och den turkiska invandringen in till Sverige1 , och i Sverige idag bor ungefär 

100.000 personer av turkiskt ursprung.2 

 

Det är viktigt att förstå elever som kommer från andra skolkulturer eftersom vi lever i 

ett mångkulturellt samhälle, där vi också har många elever/ungdomar som har en turkisk 

bakgrund och kanske till och med kommer från en turkisk skolkultur. Då blir det genast 

intressant för oss blivande lärare att förstå sig på den skolkulturen dessa elever kommer 

ifrån, för att kunna ta emot dem på ett mycket bättre sätt. För att förstå den turkiska 

skolkulturen har vi då valt att titta på den turkiska och den svenska lärarutbildningen, 

och göra en jämförelse mellan dessa två lärarutbildningar. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Vårt främsta syfte är att analysera och jämföra styrdokumenten som finns till för de två 

lärarutbildningarna som finns i Turkiet och i Sverige, och se eventuella likheter och skillnader. 

Genom denna jämförelse hoppas vi på att kunna se vad politiska reglementet säger om hur 

lärarstudenterna i Turkiet och lärarstudenterna i Sverige formas till lärare utifrån de två 

lärarutbildningarna. Våra två frågeställningar är följande:  

 

- Finns det likheter och skillnader mellan lärarutbildningarna i Turkiet och Sverige 

såsom det formuleras i respektive lands styrdokument?  

- Hur upplevs lärarutbildningen av några lärarstudenter i Turkiet och i Sverige?  

                                                 
1 www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_vxu_diva-391-1__fulltext.pdf - (070102, kl 09:28). 
2 http://www.exportnytt.swedishtrade.se/docfile/83401_turkiet%20landfakta%202004-11-05.doc (070108, kl 
09:59). 
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2. Teori 
 

Vi kommer att använda oss utav Gunnar Bergs Samhällvetenskapliga institutionsteorier som 

enligt Berg i grova drag kan kategoriseras i funktionalistiska och strukturalistiska inriktningar. 

En institution betraktas primärt som ett av olika delar sammansatt socialt system i de olika 

institutionsteorierna. Funktionalismen inom samhällvetenskaperna kan föras tillbaka till 

Durkheim och Parsons, som är sociologiska klassiker, där betoningen ligger på det socialt 

nödvändiga. Detta innebär med tillämpning på skolan som institution, att den fullgör vissa 

nödvändiga funktioner för samhället.3  

 

Det mest etablerade synsättet och genomgående traditionella på institutioner har sin teoretiska 

grund i den funktionalistiska teoribildningen. Berg anser att inom institutions område tycks 

huvudfåran vara mer värderationell än målrationell till sin karaktär.4 

 

”…institutionella teori betonar att organisationer är produkter av idéer, värdesystem och 

värdeuppfattningar, d.v.s. är sociala konstruerade fenomen (---). De reproducerar olika sätt 

sin omgivning och blir likformiga (---) med den genom olika slag av tvång och tryck, genom 

att efterlikna andra organisationer eller genom att rätta sig efter olika professionella 

normsystem (---). 5 

 

Den strukturalistiska samhällsvetenskapliga institutionsteorin går ut på att, en institution 

bygger på idé makt och gemenskap. Berg lyfter fram idéhistorikern Sven-Erik Liedman som 

anser att skolan överhuvudtaget är en institution uppbyggd av uppenbart strukturalistiska 

förtecken.6  Berg menar, 

 

”Att skolan är ett exempel på en institution som kännetecknas av att verksamheten vilar på 

idéer som stelnat till ”frusna ideologier”, samtidigt som den av staten tillskrivs uppdraget att 

förmedla idéer om jämlikhet etc.” 7  

 

                                                 
3 Berg, Gunnar (2003), Att förstå skolan, en teori om skolan som institution och skolor som organisationer. Lund. 
Studentlitteratur.  
4 Ibid. 
5 Ibid. Sidan 80. 
6 Ibid. 
7 Ibid. Sidan 84. 
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I första hand handlar det om en värdeanpassning i den funktionalistiska teorin, däremot i den 

strukturalistiska teorin handlar det om relationer eller brist på relationer mellan det värdebaser 

som huvudmannen för organisationen representerar och det värdebaser som utgörs av det 

arbete som organisationen bedriver.8 

 

Institutionen är beroende av organisationer, i såväl den strukturalistiska som den 

funktionalistiska teorin, för att de aktuella institutionella värdebaserna ska etableras i 

samhället. I hur hög utsträckning dessa värdebaser bearbetas av organisationer svarar för 

institutioners förutsättningar att bli desto mer samhälleligt förankrade. 9 

 

Institutioner är alltså uppbyggda kring värdebaser. Skolan som institution har skapats för att i 

samhället svara för en verksamhet i enlighet med vissa värdegrunder och kan ses som en 

statlig inrättning. I grunden kan dessa värdebaser föras tillbaka på skolans uppdrag som bland 

annat är de önskvärda kunskaper och färdigheter för stat, samhälle och individ, även 

samhällets normsystem och dess kulturella traditioner. Om vi ska se detta genom den 

strukturalistiska samhällsteorin är det en fråga om en maktrelation mellan de värdegrunder 

som institutionen representerar och de redan existerande normsystem som den knutna 

organisationen till institutionen redan bedriver.10 

 

Skolan som institution har några intressebaserade värdebaser som ligger till grund för skolans 

existens och kan ses som en statlig inrättning som ansvarar för att socialisera elever i 

samhällets normsystem och skolan förväntas även agera för likvärdighet och en skola för alla.  

 

Olika former av styrning har förekommit mellan historiska och nutida samhällsstrukturer och 

skolan som institution. Regelstyrning som inom skolans värld innebär anvisningar om 

arbetstider, timplaner, årskursindelning och resursfördelning. Resultatstyrning som är 

bestämmelser om godtagbara resultat i form av testresultat, nationella prov, betyg och andra 

utvärderingsresultat. Ramstyrning som är bestämmelser om antal undervisningstimmar/dag, 

timfördelning i timplaner och antal skoldagar per år. Målstyrning som går ut på att nå 

önskvärda resultat och mål där den målstyrde själv väljer väg för att nå målen. Regel och 

ramstyrning kan kategoriseras som olika inriktningar av direktstyrning och där politikerna har 
                                                 
8 Berg, Gunnar (2003), Att förstå skolan, en teori om skolan som institution och skolor som organisationer. Lund. 
Studentlitteratur. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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makten att styra, medan resultat och målstyrning har en karaktär av indirekt styrning och där 

skolan som institution har styrningsmakten.11  

 

                                                 
11 Berg, Gunnar (2003), Att förstå skolan, en teori om skolan som institution och skolor som organisationer. 
Lund. Studentlitteratur.   
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3. Metod och material 
 

Denna studiens fokus ligger framförallt på den turkiska och den svenska lärarutbildningens 

styrdokument. Vi använde oss av innehållsanalys vid vår analys av styrdokumenten, vilket 

kan göras med olika abstraktionsnivåer. Det vanligaste inom den kvantitativa grenen är att 

man ser till det direkta innehållet i texten. Ett annat alternativ är att forskaren analyserar 

slutprodukten av det hela och gör sin egen tolkning.12  Vi har valt att koncentrera oss på vad 

styrdokumenten säger om, var tyngdpunkterna ligger i lärarutbildningarna, examensarbete, 

verksamhetsförlagd utbildning, den nya informationstekniken, och det förändrade synsättet på 

utveckling av den turkiska och den svenska lärarutbildningen. Vi har dessutom använt oss av 

skriftliga intervjuer med lärarstudenter både från Turkiet och Sverige.  

 

Vi ställde sex frågor till fem lärarstuderande i Turkiet och fem lärarstuderande i Sverige. De 

turkiska studenterna kommer från Hacettepe Universitet som ligger i Ankara. Varav fyra läser 

den sista terminen av den turkiska lärarutbildningen och en av studenterna läser det tredje året 

på den turkiska lärarutbildningen. Alla är kvinnliga studenter och befinner sig i åldrarna 

mellan tjugo och tjugotre.  

 

Tre av dem svenska studenterna läser den sista terminen av den interkulturella 

lärarutbildningen på Södertörns högskola och två läser det andra året på lärarhögskolan i 

Stockholm. Studenterna som läser på Lärarhögskolan i Stockholm utbildar sig för att 

undervisa årskurserna 1-7 medan studenterna från Södertörnshögskola utbildar sig för att 

undervisa årskurserna 4-9. Fyra av dessa studenter är kvinnor och en är man, åldrarna på dem 

svenska studenterna sträcker sig från tjugotre till trettiosex. 

 

De svenska lärarstudenterna kommer från Södertörns högskola samt Lärarhögskolan i 

Stockholm och det förekommer en liten skillnad mellan dessa två svenska lärarutbildningarna, 

men det är inget vi lägger någon större vikt på i vår undersökning. På grund av 

forskningsetiska skäl kommer studenterna i vår uppsats att få vara anonyma. 

 

                                                 
12 Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004), Qualitative content analysis in nursing research: concepts, 
procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today. 
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Vi har i vår uppsats en avsikt att göra en kartläggning av dem turkiska och dem svenska 

studenternas uppfattning av respektive lärarutbildningar. Därför har vi valt att använda oss av 

enkätintevjuer.  

 

Det finns olika metoder som kan användas i en undersökning. Dessa analyser kan däremot 

skilja sig bland annat på direkt och indirekt informationssamling. Vi har valt den indirekta 

informationssamlingen, det vill säga, att man får informationen via någon annan, och det 

genom frågemetoder som enkäter. 13  Anledningen till att vi valde den indirekta 

informationssamlingen berodde på att det inte fanns någon möjlighet för oss att göra direkta 

intervjuer eftersom de turkiska studenterna befinner sig i Turkiet. För att få en sådan 

jämbördig bild som möjligt av båda lärarutbildningarna gav vi även de svenska studenterna 

enkätintervjuer. 

  

Vill man samla information med fasta eller öppna svarsalternativ kan enkäter användas. När 

det  redan finns fasta svarsalternativ, betyder det att det redan finns svar att välja mellan, och 

när man pratar om öppna svarsalternativ ger man svararen utrymme och möjlighet att själv 

formulera sina svar.14 För att få så breda och djupa svar av lärarstudenterna som möjligt valde 

vi det öppna svarsalternativet, genom vår enkätintervjuer, även här använde vi oss av 

innehållsanalys, när vi analyserade enkätsvaren.  

 

När vi formade våra enkätfrågor gick vi igenom Hartmans bok som handlar om 

skrivhandledning. Hartman anser att man ska undvika frågor som innehåller laddade ord och 

fasta svar, alltså undvika ja och nej frågor, och istället använda sig utav öppna frågor.15 Våra 

frågor finns med i Bilaga 1.   

 

 

 

                                                 
13 Ekholm, Mats & Fransson, Anders (1994), Praktisk Intervjuteknik. Stockholm. Norstedt. 
14 Ibid. 
15 Hartman, S.G (2003), Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Falun. Natur och 
Kultur.  
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4. Historik bakom den turkiska och den svenska lärarutbildningen 
 

4.1 Den turkiska lärarutbildningen 

 

”År 1924 var utbildning ett av nyckelorden för den nya och västerländskt inspirerade 

stat som skulle byggas. Atatürk talade om lärarna som statens och statsbyggets andra 

armé, efter det militära. ”Den bästa vägvisaren genom livet är kunskap”, lyder ett 

vanligt förekommande Atatürk-citat.”16 

 

Innan Turkiet blev republik (1924), var det de så kallade Lärarskolorna, Ögretmen 

Okulu, som utbildade lärare. Det fanns då tjugo stycken ”Lärarskolor”. När Turkiet blev 

republik övertogs dessa skolor av den turkiska staten och genom olika reformer och 

förändringar fortsatte dessa skolor utbilda lärare fram till 1975.17 

 

Så småningom insåg man att lärarskolorna inte räckte riktigt till att utbilda tillräckligt 

många lärare som behövdes för lågstadiet och då var det framförallt skolorna som fanns 

på landsbygden som blev lidande, när det gällde lärarbristen. Då började man fundera på 

hur man kunde lösa detta problem, och under 1940-talet bestämde politikerna sig för att 

bygga upp de så kallade Byinstitutionerna, Köy Enstitüleri. Dessa institutioners uppgift 

var att, utbilda/uppfostra elever till lärare som levde på landsbygden och sedan låta 

dessa elever gå tillbaka till sina byar för att utöva sitt yrke och på så sätt bidra till den 

socioekonomiska utvecklingen i sina respektive landsbygder. Dessutom skulle dessa 

institutioner hjälpa till att få fram fler utbildade lärare när de behövdes mest, det vill 

säga den närmaste perioden, alltså efter 1924 då Turkiet blev en republik. 18 

 

Till och med 1952 blev alltså lärarskolorna och byinstitutionerna de främsta 

organisationerna som utbildade lågstadielärare, och tillgodosåg lärarbehovet som fanns 

under denna period. En annan metod som fanns för att ”skaffa fram” fler lärare var 

utbilda personer som redan var högutbildade till lärare genom att låta dem gå på 

intensivkurser.19   

 
                                                 
16 Lundberg & Svanberg (1992), Kulu, Utvandrarbygd i Turkiet. Värnamo. Fälths. Sidan 133.  
17 http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ogretmen_yetistirme_lisans/rapor.pdf  (061109, kl 18:28) 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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Uppbyggandet av en ny organisation 

1953 valde man att lägga ner alla byinstitutionerna och istället bygga upp en ny 

organisation, Lågstadielärarskola, Ilkögretmen Okullari. Detta gjorde man för att man 

ville att alla elever inom Turkiets gränser skulle få lärare som kom från en och samma 

utbildning. Man ville inte skilja på lärare och dess utbildning, genom att markera stad 

och landsbygd, som det hände när byinstitutionerna fanns. Man ville sluta med den 

omedvetna diskrimineringen som då uppstod. Från och med 1953 skulle alla utbildade 

lärare kunna utöva sitt yrke över hela landet. Att lärarutbildningen utvecklades och blev 

alltmer omfattande ledde till att läraryrket fick högre status i samhället.20 

 

Under 1973 tog man beslut om att den obligatoriska skolgången skulle utökas från fem 

till åtta år, och detta beslut innebar återigen förändringar i lärarutbildningen. Från och 

med nu skulle alla blivande lärare, oavsett stadium vara tvungna att få 

högskoleutbildning. På grund av detta döpte man om några av lågstadielärarskolorna till 

Lärargymnasium, Ögretmen Lisesi, och resten valde man att stänga ner, under läsåret 

1974-75. Dessa så kallade lågstadielärareskolor som förlorade sin identitet kom då att 

öppnas återigen, men då med ett annat namn, Utbildningsinstitutioner, Egitim 

Enstitüleri och de här institutionerna kom att ta in studenter som kom från 

lärargymnasium och vidareutbilda dessa studenter till lärare under en tvåårig utbildning, 

men denna utbildning utökades med ytterligare ett år och blev en treårig utbildning.21   

 

Åren 1975-1980 har lärarutbildningen upplevt svåra problem. Dessa problem berodde 

bland annat på att det fanns brist på utbildade personer som kunde utbilda lärare på 

utbildningsinstitutionerna, och på grund av detta var man tvungen att utbilda lärare med 

hjälp utav olika fortbildningskurser. Men den 25 juli 1982 tog man då beslutet om att 

samla alla dessa utbildningsinstitutioner under universitets tak och kallade dem för 

Utbildningshögskolor, Egitim Yüksek Okulu.22 

 

En utökad lärarutbildning 

I och med att man döpte utbildningsinstitutionerna till utbildningshögskolor, bestämde 

man sig under 1989 för att utöka utbildningen med ytterligare ett år till och då blev 

                                                 
20 http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ogretmen_yetistirme_lisans/rapor.pdf  (061109, kl 18:28) 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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lärarutbildningen en fyraårig utbildning och därmed fick samma status som alla andra 

högskoleutbildningar. Denna förändring resulterade i att man döpte om högskolan en 

gång till under 1992 och fick då det nuvarande samlingsnamnet, alltså Lärarhögskolan.23 

 

Om man går tillbaka i historien och analyserar den ur lärarutbildningens perspektiv kan 

man tydligt se att högstadielärare (som lågstadielärarna) kom från de så kallade 

utbildningsinstitutionerna, och gymnasielärare kom antingen från lärarhögskolorna eller 

naturvetenskapliga/litteraturvetenskapliga fakulteten.24 

 

Vid slutet av 1940 förstod man då att dessa så kallade utbildningsinstitutioner inte 

kunde utbilda tillräckligt många högstadielärare och därför började man öppna nya 

utbildningsinstitutioner, för att efterfrågan på högstadieskolor hade ökat både i städerna 

och på landsbygden. Under 1959-60 delade man upp utbildningsinstitutionerna i två 

delar. Den ena delen var den naturvetenskapliga och den andra delen var den 

litteraturvetenskapliga delen, och från och med nu skulle dessa två delar utbilda lärare 

beroende på ämnesorienteringen och skulle utbilda ämneslärare för högstadieskolor. 

Som det också framgår här ovan, var utbildningsinstitutionerna från början tvååriga 

utbildningar som sedan blev treåriga utbildningar.25  

 

Läraryrket ges högra status i samhället 

Under 1982 samlade in all sorts lärarutbildningar under universitets tak innebar att 

läraryrket genast fick högre status i samhället. Dessutom betydde detta att man nu kunde 

göra vetenskaplig forskning inom lärarutbildningen, så som i andra 

universitetsutbildningar. Dessutom gick det också att gå in och titta på andra länders 

lärarutbildningar och utbyta erfarenheter med varandra, och utbilda riktiga lärare som i 

sin tur skulle utbilda lärarstudenterna på en akademisk nivå.26 

 

Förändringen som skedde under 1982 har inte enbart inneburit positiva saker för 

lärarutbildningen och att man inte har definierat högskoleverkets och skolverkets plikter 

gentemot lärarhögskolorna (och tvärtom) som finns runt om landet har orsakat problem. 

Dessa organisationer har helt enkelt tappat kontakten med varandra. Detta har resulterat i att 
                                                 
23 http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ogretmen_yetistirme_lisans/rapor.pdf  (061109, kl 18:28) 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
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lärarutbildningen har blivit mer och mer akademisk och blivit av med sin främsta uppgift, att 

utbilda lärare och förbereda sina lärarstudenter inför deras kommande yrke och ge dem de 

färdigheter som en lärare bör ha i sitt yrkesutövande har nästan helt och hållet lagts åt sidan. 

Därför har man då återigen gjort förändringar, för att åtgärda dessa ovannämnda problem 

under 1997-1998.27 Dessa förändringar kommer vi att ta upp mer om under del 3. Jämförelse 

av det turkiska och det svenska styrdokumentet. 

  

                                                 
27 http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ogretmen_yetistirme_lisans/rapor.pdf  (061109, kl 18:28) 
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4.2 Den svenska lärarutbildningen 
 

”Förr var lärarkategorierna färre, men det var i gengäld klarare nivå grupperade i 

fråga om status och prestige. Förenklat kan lärarna sägas ha varit av två slag: lärare i 

folkskola och lärare i högre skolor. Mellan dem var gränsen skarp och obönhörlig. Den 

återspeglade samhällets struktur i stort med åtskillnad av ”folket” och ”eliten”, av 

styrda och styrande. De representerade i skolan två skilda världar. Lärarna i folkskolan 

sörjde för skolningen av de breda folklagren. Till ”bildning” i egentlig bemärkelse 

ansågs det inte komma, vare sig lärarna själva eller de elever de hade.” 28  

 

Det skeende som startade i Sverige för drygt 150 år sedan då skolplikten infördes och skolan 

gjorde sitt inträde i våra samhällen. Ända sedan antiken har man sagt att vi ska lära för livet 

och inte för skolan. Innanför skolans trånga vägar rymdes inte det oformliga och pulserande 

livet, vilket då på något sätt måste representeras och koncentreras inne i skolan. Genom till 

exempel åskådningsundervisning, skolplaner och läromedel var ett sätt att återskapa livet 

utanför till den verksamhet som pågick i skolan och organisera omvärlden blev skolans 

uppgift. Till uppgiften att organisera omvärlden finns två olika förhållningssätt. Den ena 

kallas ibland för integrationskoden och går ut på att föra samman saker och ting. Vilket gäller 

både för lärare, elever och skolor liksom för lärostoff och studier. Den andra kallas 

separationskoden och går ut på att hålla isär saker och ting, där en separation sker mellan 

elevgrupper, lärarkategorier, olika ämnen och skoltyper.29 

 

Inom läroverk, folkskola och de seminarieförlagda lärarutbildningarna fanns det stora likheter 

och en tendens att bevara det bestående samhället, kvinnans underordning, den stränga 

kontrollen, kyrkans dominans, de formalistiska undervisningsmetoderna.30 

 

Från centralstyrning till decentralisering  

Sverige har en lång tradition av centralstyrning och homogenitet. Något som i hög grad 

gäller för skolan. Med hjälp av läroplaner och andra förordningar har staten styrt skolan 

i mer än hundra år, innan dess var undervisningen centralstyrd av kyrkan och staten. Det 

som har varit den dominerande styrfilosofin och därmed påverkat mångas syn på 
                                                 
28 Marklund, Sixten (1984), Skolan Förr och nu. 50 år av utveckling. Stockholm. Liber Utbildnings 
Förlaget. Sidan 131.    
29 Hartman, S.G (2005), Det pedagogiska kulturarvet. Svensk Bok. Stockholm. Natur och Kultur. 
30 Ibid. 
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förhållandet mellan staten och skolan är det centralistiska och patriarkaliska koncept 

som grundlades av Gustav Vasa, och som var influerad av Martin Luthers tankar. Denna 

styrfilosofi kan fortfarande ha en oväntad stor inverkan på styrningen av skolan 

beträffande makt och kontroll.31  

 

Under dem senaste tjugo åren har det svenska samhället genomgått en dramatisk 

förändring, vilket man med fog kan påstå mot bakgrund av denna mycket starka 

tradition som utvecklats och cementerats genom århundraden. Fram till slutet av 1970-

talet var den centraliserade makten total i det svenska skolsystemet, efter det skedde en 

decentralisering, initierad av staten. Enligt den politiska retoriken övergick nu Sverige 

till ett system som kännetecknas av decentralisering och avreglering, från att ha varit en 

av det mest centraliserade och reglerade länderna i västvärlden. Denna förändring kan 

antas ha sin grund i bristande resurser men har ofta motiverats med ökad 

demokratisering. Av statliga och regionala inspektörer kontrollerades och stöddes de  

arbetsenheter och lokala utvecklingsprojekt som etablerades i skolan i början av 1980-

talet.32 

 

Nu kom även läroplanen, Lgr80 som hade en tydlig ideologisk profil och den var 

influerad av John Deweys idéer. Läroplanen var mycket detaljerad beträffande 

processen, det vill säga innehåll och metod, ”learning by doing”. På lokal nivå 

förväntades lärarna formulera en handlingsplan, en strategi för hur Lgr80 skulle 

implementeras.33       

 

Med den nya läroplanen, Lpo94 som kom på 1990-talet blev ett nytt system där 

målstyrning introducerades. Nu förväntades lärarna att ansvara för genomförandet, 

själva processen men det var staten som formulerade målen, eller själva produkten. 

Genom att arbeta fram lokala dokument, med lokala mål, innehållsangivelser och 

metoder förväntades nu även lärarna att formulera medlen genom dessa för att uppnå det 

mål som satts upp av riksdagen. Genom införandet av resultatenheter, det vill säga 

geografiska områden som ansvarade för ekonomi, personal, elever och även lärarnas 

                                                 
31 Magnusson, Anders (1997), Läraren och lärarkunskapen. Linköpings Universitet, UniTryck. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 



  16 

professionella utveckling förstärktes denna decentralisering på kommunal nivå. Denna 

förändring av skolans styrning har även sin motsvarighet för lärarutbildningen. 34    

 

I att imitera och överföra den redan starka traditionen, katekesen, var något de blivande 

lärarna undervisades i vid seminarierna i slutet av 1800-talet. 35  Den dominerande 

traditionen i skolan utgörs fortfarande av denna givna, centraltstyrda praktik. Dock kan 

den antas minska i takt med integreringen av ämneslärarutbildningen och 

klasslärarutbildningen, som påbörjades 1977. Vid denna tid blev även lärarhögskolorna 

en del av universitetsorganisationer.36     

 

1946-års skolkommission   

Men början till denna process ligger långt tillbaka i tiden. Bäst till uttryck kommer strävanden 

om en förändring av lärarutbildningen i de handlingslinjer som formulerades av 1946 års 

skolkommission .En strävan som uttrycktes klart av kommissionen var honnörsbegreppet 

demokrati som skulle genomsyra både skolans inre arbete och dess uppbyggnad. För att 

förebygga ett återupprepande av 30-talets politiska utveckling och i skuggan av Andra 

världskriget ville man bygga upp en ny skola med demokratisk fostran. En samordning av 

existerande lärarutbildningar var ett behov som skolkommissionen påtalade och de betonade 

även lärarutbildningens behov av vetenskaplig underbyggnad och fortlöpande pedagogiskt 

utvecklingsarbete. Enligt skolkommissionen kunde den spänning som fanns mellan 

folkskolans och läroverkens lärargrupper upphävas genom att införa gemensamma 

läroanstalter för utbildning av olika lärargrupper. Gemensamma läroanstalter och fördjupad 

pedagogisk utbildning ansågs krävas för den enhetskoletanke som skolkommissionen ville se 

genomförd. Lärarutbildningen skulle nu ges en vetenskaplig grund då tilltron till vetenskapen 

var stor och med forskningens hjälp skulle man bygga en ny skola. Lärarhögskolorna skulle 

nu också ha med egna pedagogikforskare i utbildningen och inte som tidigare, endast 

lärarutbildare som var experter på god och barncentrerad undervisning. Den första 

lärarhögskolan inrättades i Stockholm 1956 och några år senare följde Uppsala, Umeå, 

Linköping, Malmö och Mölndal. Entusiasmen var stor inför de första lärarhögskolorna. 37 

 

                                                 
34Magnusson, Anders (1997), Läraren och lärarkunskapen. Linköpings Universitet, UniTryck.  
35 Ibid. 
36 Hartman, S.G (1995), Lärarens Kunskap. Traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria. Skapande 
Vetande, nr 28. Linköpings Universitet.  
37 Hartman, S.G (2005), Det pedagogiska kulturarvet. Natur och Kultur. 
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Under 1962 infördes grundskolan och tjugofem år senare togs nästa steg mot integrering, nu 

skulle lärarstuderande välja ämnesinriktning och årskurs 1-7 eller 4-9. Nu blev 

lärarutbildningen en del av det nyligen decentraliserade och avreglerade 

universitetssystemet.38 Genom denna överlappande utbildningsmodell skulle de problem som 

många elever fått vid stadieövergången lindras och på sikt skulle grundskolans struktur 

förändras. Lärarutbildningen förlängdes med ett halvår.39 

 

En reformering av lärarutbildningen 

I februari 1985 kom en proposition från regeringen om en reformerad lärarutbildning, den nya 

lärarutbildningen startades läsåret 1988/89. Beslutet innebar att de tidigare låg-, mellan-, och 

högstadielärarutbildningarna ersattes med en linje för blivande grundskolelärare. 40  När 

grundskollärarutbildningen lanserades 1988 beskrevs den som en av de största 

utbildningsreformerna under hela 1900-talet. De kvarvarande spåren av 

parallellskolesystemets stadieindelning skulle nu äntligen sopas bort. Skolans inre arbete 

skulle vitaliseras och grundskolans stadieindelning skulle ändras.41 

 

För lärargruppernas professionella ställning innebar det omvälvande 1990-talet en rad 

försämringar där till exempel gränserna luckrades upp mellan de olika lärargruppernas 

kunskapsområden. Inom ramen för förtoendetid och angiven undervisningsskyldighet vilket 

för läraren innebar en möjlighet att själv disponera sin arbetstid ersattes med reglerad 

arbetstid.42 

 

Ett förändrat läraruppdrag 

I och med att samhället förändrades, fick också läraren ett förändrat läraruppdrag, som hänger 

nära samman med samhällets förändringar i stort, både när det gäller nationellt och 

internationellt. Många skolledare hade synpunkter på lärarutbildningen och de ansåg att de 

blivande lärarna var dåligt och felaktigt förberedda inför den verklighet som väntade på dem i 

deras blivande arbetsmiljöer. Skolledarna menar att lärarstudenterna fortfarande tror att alla 

elever är helt svenska och utgår från det i undervisningen. Lärarutbildningen behöver ge en 

bredare kompetens bland annat kunskap om samhället, sociala förhållanden, om svenska som 

                                                 
38 Magnusson, Anders (1997), Läraren och lärarkunskapen. Linköpings Universitet, UniTryck. 
39 Hartman, S.G (2005), Det pedagogiska kulturarvet. Svensk Bok. Stockholm. Natur och Kultur. 
40 Lunde, Ingrid – Lärarutbildningen. SVERIGES lärarförbund 1967-1990. (1993)  
41 Hartman, S.G (2005), Det pedagogiska kulturarvet. svensk Bok. Stockholm. Natur och Kultur. 
42 Ibid. 
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andra språk och om dagens skola.  43 44 Propositionen som kom under 2001 förändrade den 

dåvarande lärarutbildningen en hel del och dessa förändringar kommer vi att prata mer om 

under del 3. Jämförelse av det turkiska och det svenska styrdokumentet.   

 

                                                 
43 http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/45/df80f045.pdf  (061123, kl 11:51) 
44  Rubinstein, Reich Lena (2000), Den svenska skolan i det mångkulturella samhället. Konsekvenser för 
lärarutbildningen. Lärarutbildningens reprocentral. 
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5. Jämförelse av det turkiska och det svenska styrdokumentet 
 

Förändringen inom den turkiska lärarutbildningen som skedde under 1982 har inte enbart 

inneburit positiva saker för lärarutbildningen. Att man inte har definierat högskoleverkets och 

skolverkets plikter gentemot lärarhögskolorna (och tvärtom) som finns runt om landet har då 

orsakat problem.45 

 

Dessa institutioner och organisationer har helt enkelt tappat kontakten med varandra och detta 

har resulterat i att den turkiska lärarutbildningen har blivit mer och mer akademisk och blivit 

av med sin främsta uppgift, att utbilda lärare och förbereda sina lärarstudenter inför deras 

kommande yrke och ge dem de färdigheter som en lärare bör ha i sitt yrkesutövande har 

nästan helt och hållet lagts åt sidan. Därför har man återigen gjort förändringar, för att åtgärda 

dessa ovannämnda problem under 1997-1998.46  

 

Förändringarna har inneburit att man från och med 1998-99, att alla fakulteter ska utbilda 

lärare som är passande för varje årskurs. Man ska då poängtera att denna förändring för med 

sig att man kan utbilda lärare som kommer att undervisa under hela grundskolan, i alla ämnen, 

de första åtta åren fram till gymnasiet. 47 

 

Lärarhögskolorna/ universiteten ska dessutom börja utbilda ämnesorienterade lärare inför 

årskurs 6-8. Dessutom kommer dessa lärare att arbeta ihop därför är det viktigt att de får sin 

utbildning under samma tak och får samma grundutbildning, vilket enligt det turkiska 

dokumentet resulterar i slutändan att man får fram mycket kunniga och kapabla framtida 

lärare.48 

 

Från och med nu ska högskoleverket, skolverket och lärarhögskolorna i Turkiet skapa, ha en 

god kontakt och bra kommunikation över hur många lärare som behövs beroende på årskurs 

så att man inte utbildar och tar in fler lärarstundernter än det som behövs.49 

 

                                                 
45 http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ogretmen_yetistirme_lisans/rapor.pdf  (061109, kl 18:28) 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
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5.1 Tyngdpunkterna i den turkiska och den svenska lärarutbildningen 

 

Alla blivande lärare ska från och med nu få en specialisering i det turkiska språket eftersom 

det är ytterst viktigt att alla lärare har ett bra språk och kan föregå med ett gott exempel. Det 

anses vara oerhört viktigt att alla lärare är kapabla till att hjälpa sina elever med modersmålet, 

alltså turkiska oavsett ämne. Detta behövs för att eleverna i framtiden ska både få det lättare 

när de ska lära sig ett nytt språk och för att de ska kunna klara sig på ett bra sätt i samhället 

som väntar på dem. För ett bra språk är nyckel till samhället.50 

 

I den svenska lärarutbildningen och dess styrdokument kan vi också finna att det krävs en 

förändring, men tyngdpunkten här ligger vid att Sverige nu omvandlas till ett 

kunskapssamhälle och därför är lärarutbildningen, skolan och lärarna av central politisk 

betydelse. Den 25 maj år 2000 lämnade regeringen en proposition till riksdagen om en 

förnyad lärarutbildning. Motiveringen till reformen var 1990-talets stora förändringar på 

skolområdet och den samhällsutveckling och globalisering som nu skedde.51 

 

Propositionens huvudsakliga innehåll är bland annat att de redan befintliga lärarexamina ska 

ersättas av en ny lärarexamen. Strukturen av den nya lärarutbildningen består av tre 

utbildningsområden, dels inriktningar som anger lärarexamens profil, specialiseringar som 

kan vara en fördjupning eller breddning av tidigare studier, samt ett allmänt 

utbildningsområde med de lärargemensamma momenten.52 

 

Till skillnad från det turkiska styrdokumentet där det står att alla blivande lärare ska få en 

specialisering i det turkiska språket, eftersom det är viktigt att alla lärare har ett bra språk, är 

grundförutsättningen för yrkesutövningen i det svenska styrdokumentet att de blivande lärarna 

genom studier i skilda ämnen tillägnar sig yrkeskunskap. Ett liv i ett demokratiskt, jämställt  

och mångkulturellt samhälle är det som lärare ska förbereda barn och elever för. Hur dessa 

värden ska förankras och om vilka grundläggande värden som ska främjas förutsätts lärarna 

vara medvetna om genom yrkeskunskapen. Enligt det svenska styrdokumentet bör den nya 

lärarutbildningen utgöras av ett allmänt utbildningsområde om 60 poäng, inriktningar om 40 

poäng och specialiseringar om minst 20 poäng. Genom dessa tre väl integrerade 

                                                 
50 Ibid. 
51 http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/45/df80f045.pdf  (061123, kl 11:51) 
52Ibid.  
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utbildningsområden ges studenten stor frihet att forma sin egen utbildnings uppläggning och 

innehåll, men det är utifrån de förutsättningar det enskilda lärosätet har. Samtidigt som den 

nya strukturen på den svenska lärarutbildningen innehåller stor individuell variation genom 

sammansättningen av inriktningar och specialiseringar ger den en möjlighet att utbilda en 

lärarkår som har stora gemensamma kompetenser och yrkeskunskaper.53 

 

 I den svenska lärarutbildningens samtliga utbildningsområden har inom ramen för 

värdegrundsfrågorna integrations- och mångfaldsfrågor en naturlig plats och att skapa 

förutsättningar för lärande hos alla elever oavsett ålder samt att kunna samarbeta ingår även i 

yrkeskunskapen. Ett arbete utifrån de skiftande förutsättningar som finns hos barn och elever 

bör utbildningen förbereda lärarstuderande för. Enlig det svenska styrdokumentet är det 

viktigt att lärarutbildningen har en tydlig yrkesinriktning på grund av de uttalade krav som 

ställs på lärarnas arbete. I den svenska lärarutbildningen finns det en växelverkan mellan de 

praktiska och teoretiska kunskaperna, eftersom det är kunskaper som en lärare förväntas ha. 

För att den svenska lärarutbildningen ska få en utökad vetenskaplig bas föreslås i 

propositionen att forskning och forskarutbildning sker i nära anslutning till 

lärarutbildningen.54 Det är något som den turkiska lärarutbildningen gick igenom tidigare. 

 

5.2 Examensarbete inom den turkiska och den svenska lärarutbildningen 

 

Högskoleverket, skolverket och lärarhögskolorna i Turkiet har kommit överens om att alla 

blivande lärare ska kunna ta sin examen utan att behöva skriva ett examensarbete.55 I det 

svenska styrdokumentet står det att ett examensarbete om 10 poäng bör ingå i 

lärarutbildningen. Det är för att studenten praktiskt ska få tillämpa forskningsmetodik, som är 

en sådan viktig del i den nya svenska lärarutbildningen. I examensarbetet ska studenten visa 

att han eller hon kan använda sig av vetenskapliga teorier och metoder, detta för att studenten 

ska få möjlighet att fördjupa sina kunskaper, och utgör enligt det svenska styrdokumentet en 

viktig del i utvecklingen av ett vetenskapligt förhållningssätt. Examensarbetet ses också som 

en förberedelse för den blivande läraren att aktivt kunna delta i förskolans och skolans 

utvecklingsarbete.56  

 
                                                 
53 http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/45/df80f045.pdf  (061123, kl 11:51) 
54 Ibid. 
55 http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ogretmen_yetistirme_lisans/rapor.pdf  (061109, kl 18:28) 
56 http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/45/df80f045.pdf  (061123, kl 11:51) 
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5.3 Verksamhetsförlagd Utbildning inom den turkiska och den svenska 

lärarutbildningen 

 

I den gamla lärarutbildningen i Turkiet har det varit väldigt bristfällig när det gäller den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Det var nästan så att de turkiska lärarstudenterna inte hade 

någon verksamhetsförlagd utbildning överhuvudtaget. Det handlade enbart om 

ämnesorientering och den teoretiska delen i pedagogiken. Dessa blivande lärare i Turkiet tog 

sina examina utan att få så mycket kunskap om verkligheten av sitt kommande yrke, vilket 

inte gynnade någon av parterna, det vill säga skolan, lärarna eller eleverna. På grund av detta 

har man gjort många förändringar när det gäller den verksamhetsförlagda utbildningen. Först 

och främst har man börjat med att utbilda de som ska utbilda dem blivande lärarna.  

Fakulteten och de turkiska lärarutbildningarna ska från och med nu ha kontinuerlig kontakt 

med sina partnerskolor och skapa god kontakt för att kunna utbilda de bästa lärarna. De 

turkiska politikerna har nu förstått att det bästa resultat får man genom ett gott samarbete. 

Dessutom ska lärarstudenternas handledare finnas med både i partnerskolan men också i den 

turkiska lärarutbildningen som undervisande lärare.57  

 

I det svenska styrdokumentet anser regeringen, på grund av kritik mot de befintliga 

lärarutbildningarna där det framgår att studenterna inte ser något samband mellan sin framtida 

yrkesroll och sina studier, att det är av stor vikt att delar av utbildningen är praktisk. Det vill 

säga verksamhetsförlagd där studenten ges utrymme att reflektera aktivt över kunskapsurval, 

kunskapssyn och kunskapsinnehåll satt i relation till hur barn och elever lär sig. Minst 10 

poäng bör vara verksamhetsförlagda av de 60 poäng som det allmänna utbildningsområdet 

omfattar.58 

 

Kritiken som har riktats mot de befintliga lärarutbildningarna före 2000, har varit mot både 

ämnesteoretiska delen och den praktisk-pedagogiska delen. Därför har den svenska regeringen 

bestämt att eftersom lärare förväntas ha både praktisk och teoretiska kunskaper att det i den 

svenska lärarutbildningen behövs en växelverkan mellan dessa inslag. Det innebär att den 

verksamhetsförlagda utbildningen förankras i forskning och teori. I den verksamhetsförlagda 

yrkeskunskaper och innebär möjlighet till lärande inom arbetet.59 

                                                 
57 http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ogretmen_yetistirme_lisans/rapor.pdf  (061109, kl 18:28) 
58 http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/45/df80f045.pdf  (061123, kl 11:51) 
59 Ibid. 
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Högskoleverket, skolverket och lärarhögskolorna i Turkiet anser att den viktigaste 

förändringen i den nya turkiska lärarutbildningen är att man har lagt in mer 

verksamhetsförlagd utbildning. Praktik har dock funnits men har aldrig varit så betydelsefull i 

samma utsträckning, som den är i den nya lärarutbildningen. Det är oerhört viktigt att de 

blivande turkiska lärarstudenterna får erfarenhet och redskap inför sitt kommande yrke och 

det får de enbart genom praktiken. Dessutom är praktiken viktig för att avgöra vem som är 

mest tillämpad att bli lärare. I och med att den verksamhetsförlagda utbildningen numera 

utgör en stor och viktig del av den nya turkiska lärarutbildningen, måste lärarhögskolorna ha 

bra kontakt med sina partnerskolor för att uppnå det bästa möjliga resultat. I den nya turkiska 

lärarutbildningen har man nu lagt den verksamhetsförlagda utbildningen redan från första 

terminen fram till sista. Det är meningen att det teoretiska lärarstudenterna läser under 

utbildningen, ska utövas under den verksamhetsförlagda utbildningen, så att det inte enbart 

handlar om teorier genom en korvstoppningsmetod som ändå inte kommer till nytta och sedan 

glöms bort. 60 

 

I det svenska styrdokumentet däremot ligger vikten vid att den verksamhetsförlagda delen av 

lärarutbildningen bättre utvecklar samarbetsförmågan både tillsammans med elever och i 

arbetslag, och på så sätt får ett nytt och kvalitativt innehåll. Detta kallas i det svenska 

styrdokumentet för förtrogenhetskunskap och erhålls från många olika situationer till 

erfarenhet vilket leder till att man i nya situationer kan göra relevanta bedömningar. Studenten 

ska i högre grad relatera ämneskunskaperna till urval av ämnesstoff och lärprocesser, något 

som den verksamhetsförlagda utbildningen också ska bidra till. Därför ska den svenska 

lärarutbildningen mer än tidigare förankras i praktiska och konkreta erfarenheter.61 Liksom 

för den turkiska lärarutbildningen är det av avgörande betydelse för den svenska 

lärarutbildningens kvalitet att den verksamhetsförlagda delen knyts an till de enskilda 

skolorna. Samarbetet mellan lärarhögskolorna och de enskilda skolorna sker via det som 

kallas partnerskolor.62 

 

5.4 Den nya informationstekniken inom den turkiska och den svenska lärarutbildningen 

Det är viktigt att en lärare är väl medveten om det teknologiska som händer runt om världen, 

särkilt när det gäller IT-världen, och alla blivande lärare ska vara kunniga när det gäller 

                                                 
60 http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ogretmen_yetistirme_lisans/rapor.pdf  (061109, kl 18:28) 
61 http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/45/df80f045.pdf  (061123, kl 11:51) 
62 Ibid. 
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datorer och Internet. För att tillgodose denna samhällsförändring undervisas de turkiska 

lärarstudenterna med kurser som handlar om datorer och Internet under utbildningens gång.63 

 

Likt den turkiska lärarutbildningen har det i den svenska lärarutbildningen lagts i IT-

utbildningar, för att förbereda blivande lärare för ett samhälle där informationsteknik ingår 

som ett naturligt inslag. I både samhället och skolan utvecklas användningen av modern 

informationsteknik snabbt. Därför är det viktigt att det lärande som den framtida läraren ska 

organisera integrerar även den nya tekniken. Såväl inom landet som internationellt ger 

informationstekniken möjligheter till nya samarbetsformer och till nya pedagogiska 

arbetsformer. För att ge lärarna en grundkompetens för de nya medierna har det i Sverige 

lagts ner stora satsningar för att öka media och IT-kunnandet. Även satsningar har gjorts på 

att förse både elever och skolans lärare med datorer.64 

 

5.5 Det förändrade synsättet på utveckling av den turkiska och den svenska 

lärarutbildningen 

  

Denna förändring i den turkiska lärarutbildningen har också fört med sig ett helt annat 

tankesätt på saker och ting. De turkiska politikerna har nu förstått att man aldrig kan fullborda 

en lärarutbildning, utan det är en process och den måste göras om hela tiden eftersom vi lever 

i en värld som hela tiden förändras och globaliseras. Enligt det turkiska styrdokumentet ses 

den nya lärarutbildningen som en början till en förändring och vidareutveckling istället för ett 

avslut för det kan det aldrig vara, enligt högskoleverket, skolverket och lärarhögskolorna i 

Turkiet.65  

 

Även i den svenska lärarutbildningens förändringar ingår möjligheten till ett livslångt lärande. 

I det livslånga lärandet ska den svenska lärarutbildningen medverka i utifrån sin plats i 

utbildningssystemet och ska lägga grunden till en kontinuerlig kunskapsutveckling under hela 

livet. Det som den föreslagna strukturen för den svenska lärarutbildningen erbjuder ses som 

ett viktigt inslag i förnyelsen av lärarutbildningen. För redan verksamma lärare ger den ett 

stort utrymme att följa grundutbildningen i de delar som kan vara av intresse för deras 

                                                 
63 http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ogretmen_yetistirme_lisans/rapor.pdf  (061109, kl 18:28) 
64 http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/45/df80f045.pdf  (061123, kl 11:51) 
65 http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ogretmen_yetistirme_lisans/rapor.pdf  (061109, kl 18:28) 
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kompetensutveckling. Lärarens kvalifikationer för sin uppgift garanteras genom den svenska 

lärarutbildningen. 66 

 

 

                                                 
66 http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/45/df80f045.pdf  (061123, kl 11:51) 
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6. Sammanställning av enkäterna 
 

 Varför bli lärare? 

På frågan varför de turkiska studenterna valde att bli lärare är det gemensamma svaret att de 

tyckte om barn och att de såg på sitt arbete som självutvecklande, samtidigt som de 

utvecklade och formade andra individer till bra samhällsmedborgare. Dessa blivande lärare 

ser dessutom sina arbeten som ett mycket heligt jobb, eftersom de anser att det är de 

som ”uppfostrar” och formar framtidens generation. Studenterna ser sig själva som en mycket 

viktig del av samhället. 

 

Dessutom tycker tre av studenterna att arbetstiderna var mycket bekväma, särkilt då från en 

kvinnas perspektiv, eftersom lärarjobbet är ett av dem arbeten som en kvinna kan kombinera 

ihop sitt arbetsliv och privat/familjeliv på det bästa möjliga sättet, med tanke på alla lov och 

ledigheter man får som lärare. 

 

En annan blivande lärare påpekade tryggheten som man får. Om man arbetar i en statlig skola 

i Turkiet för det med sig en massa fördelar. Som lärare får man en bra sjukförsäkring som 

gäller hela familjen, en bra lön och man behöver aldrig tänka på att bli avskedad, för det är 

nästan omöjligt. Dessutom får du en mycket hög status som lärare och blir respekterad av 

samhället på ett helt annat sätt.   

 

På frågan varför de svenska studenterna valde att bli lärare är det gemensamma svaret här, att 

få arbeta med människor och uppfattningen av att läraryrket är ständigt utvecklande. Två av 

studenterna har blivit inspirerade av lärare som de själva haft under tidigare skolgång. Den 

ena studenten påpekar dock hur intresset svalnade under en period då lärarna varit mindre bra. 

En av studenterna tycker att inom läraryrket är ingen dag den andra lik, eftersom man arbetar 

med människor och deras olika behov. 

 

En annan gemensam beskrivning av de svenska studenterna om läraryrket är att man som 

lärare gör någonting meningsfullt och att det utvecklar en själv som människa och yrket blir 

mer givande eftersom man som lärare hjälper andra till en förhoppningsvis tillfredställande 

framtid. 
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De svenska studenterna tar också fram det som de tycker är viktigt hos en lärare och det som 

de tycker att en lärare ska lära ut till eleverna. Det intressanta här är att det inte är lärarens 

ämneskunskaper som kommer fram, utan mera den sociala och den pedagogiska kompetensen, 

och hur man som lärare har ansvaret att forma barn och ungdomar till goda och demokratiska 

människor. Begrepp som studenterna beskriver som viktiga för en lärare att arbeta med, är 

fördomar, rasism, och stereotypa könsroller. Detta kommer studenterna in på mer i den andra 

frågan vi ställde som gäller just vad de blivande lärarna vill förmedla till sina elever förutom 

ämneskunskaper. Här vill studenterna få fram elever med bra självkänsla, självförtroende och 

tycker att det är viktigt att få eleverna att tro på sig själva. För att eleverna ska lyckas i livet, 

är det viktigt att de lär sig att samarbeta, eftersom eleverna kommer i framtiden att arbeta 

tillsammans med andra människor, där de kan hjälpa och stötta varandra.  

 

Vad vill de blivande lärarna förmedla till sina elever? 

När de turkiska studenterna började beskriva vad det är de skulle vilja förmedla till sina elever 

förutom sina ämneskunskaper var svaren blandade. Tre av studenterna tyckte att det främsta 

och viktigaste är att lära ut och få eleverna att förstå vad Atatürk (Turkiets första president) 

hade för betydelse för Turkiet och dess utveckling. 

 

De blivande lärarna anser också att vänskap, samhällskultur/moral, social kompetens, ärlighet, 

mänsklighet är viktiga punkter att förmedla. Studenterna vill att deras elever ska vara nöjda 

med sig själva och få bra självförtroende och självkänsla.  

 

En av dem turkiska studenterna vill lära sina elever att granska sig själva och lära dem kritiskt 

tänkande. Studenten vill lära sina elever att ifrågasätta saker och ting som händer runt om i 

samhället och i världen för att eleverna ska kunna utvecklas.  

 

De svenska blivande lärarna vill förmedla respekt, trygghet, kärlek till sin medmänniska och 

gemenskap till eleverna, och detta för att de ska bli goda samhällsmedborgare. En av 

studenterna beskriver sina egna minnen från skolan som rätt tråkiga i inlärningsavseende och 

tycker att eleverna idag har det minst lika tråkigt. Det ska vara kul att lära sig saker och roligt 

att upptäcka saker i vår värld, samtidigt som eleverna ska lära sig något nytt. Studenten vill 

tillvarata varje enskild individs intresse och förmå eleverna att utveckla det intresset samtidigt 

som man väcker nya intressen, och läraren ska vara den som ger eleverna de redskap som 

behövs för att kunna göra detta. En annan student vill få eleverna att känna sig som en del av 
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den mångkultur som vi faktiskt har i dagens samhälle, lära eleverna att mångkultur är något 

bra och positivt, och för att göra detta måste eleverna lära sig att respektera andra individer, 

lära sig att acceptera någon som är annorlunda. En kunskap om att alla får vara som de är och 

bli respekterade för det.  

 

Vad dessa svenska studenter vill förmedla till sina elever kommer även in i den tredje frågan 

vi ställde där de förklarar vad det för dem egentligen innebär att vara lärare.  De visar här 

förståelse för att det är ett stort ansvar i det hela taget, att vara lärare. Ett stort ansvar, där det 

gäller för en lärare att handleda och skapa ett intresse både till andra människor och till själva 

ämneskunskaperna. Undervisningen ska därför göras rolig och varierande, då eleverna har ett 

visst inflytande och eget ansvar. För en lärare ligger ansvaret på att kunna utveckla eleverna  

utifrån sina egna kunskaper, men även handleda dem till att upptäcka sina egna förmågor. 

Viktigt för dessa studenter är också att läraren ska bidra till att fånga upp alla elevers olika 

intressen, så att de kan bli till ”lärande ögonblick” för var och en, och då inte endast 

ett ”lärande ögonblick” för eleverna utan även för läraren.  

 

Att vara lärare, vad innebär det för lärarstudenterna? 

Vad innebär det egentligen att vara lärare för dem turkiska studenterna? Här är svaren ganska 

så lik första och andra frågan. De blivande lärarna ser sig själva och sitt arbete som heligt, 

eftersom de anser att de är mycket viktiga för det framtida samhället. De tycker att, ska 

samhället förändras, sker denna förändring först och främst i skolan. De menar att det inte 

enbart handlar om att förmedla sina ämneskunskaper. Studenterna beskriver sig själva som 

den tredje föräldern, den tredje vägvisaren.  

 

En av dem turkiska blivande lärarna anser att om man ”uppfostrar” och utbildar sina elever 

med kunskap, tålamod, respekt, kärlek och omsorg får man fram kärleksfulla vuxna 

människor som så småningom för detta viktiga budskap vidare. Sedan tar denna student upp 

sitt ämne och dess betydelse i sitt arbete som lärare. Studenten ifråga utbildar sig till 

engelsklärare och anser att själva ämnesorienteringen hjälper eleverna att förstå andra kulturer 

på ett helt annat sätt och att allting är relativt. 

 

De svenska studenterna har på frågan om vad det egentligen för dem innebär att vara lärare 

tagit upp om själva ansvaret som axlas av läraren inför eleverna. Några av de blivande lärarna 

tog även upp att man som lärare har kontakt med olika sorters människor, och då inte bara 
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barn och ungdomar utan även deras föräldrar, föräldrar från olika kulturer och samhällen. 

Utöver själva läraruppdraget inför eleverna och deras föräldrar ingår det i yrket massor av 

pappersarbete, planeringsdagar och möten av alla dess slag, såsom till exempel 

arbetslagsmöten. En av dem blivande lärarna skriver att läraryrket är ett jobb som bygger upp 

hela samhället och utan lärare skulle inget annat yrke finnas. Samtidigt som det är ett relativt 

fritt arbete, så är det skollagen och kursplanerna som talar om vad eleverna ska lära sig, men 

det är dock upp till läraren att bestämma hur detta lärande ska gå till och hur målen ska 

uppnås. För läraren som människa finns det stora möjligheter att själv utvecklas och hela tiden 

lära sig nya saker, saker som denna student aldrig tidigare funderat på. 

 

Vad vill studenterna ändra på/lägga till i sin lärarutbildning? 

När de turkiska blivande lärare beskriver sin utbildning, finns det en sak de hela tiden 

poängterar och det är den så kallade korvstoppningsmetoden. Studenterna menar att en 

utbildning som lärarutbildningen borde vara mer kreativ i sig när det gäller 

undervisningsmetoder, eftersom man lär ut som man lär sig, och själva lärandet, det ska vara 

roligt och givande. 

 

En av studenterna tar upp utbildarna och dess sätt att utbilda de blivande lärarna. Studenten 

anser att man ska vara och göra som man lär ut, annars skapar denna dubbelmoral inget annat 

än kaos i studenternas utbildning och deras självutveckling. Studenterna vill enbart inte lära 

sig om alla teorier och fakta som finns, de vill också kunna lära sig kritiskt tänkande och lära 

sig att ifrågasätta vissa saker för att kunna utvecklas ännu mer. De turkiska blivande lärarna 

vill också att deras utbildning ska vara mer öppen för nya förslag så att man kan utveckla och 

förändra lärarutbildningen till det positiva hela tiden.  

 

Det som svenska studenterna från Södertörns högskola skulle vilja lägga till i sin 

lärarutbildning är mer metodik och fler chanser att få prova på olika undervisningsstilar. De 

saknar även mer praktiska övningar såsom att öva på föräldersamtal och konflikthantering. 

Det finns med i utbildningen men dock alldeles för lite. En av studenterna skulle också vilja 

ha mer undervisning på högskolan med mer grupparbeten då studenterna på lärarutbildningen 

får fler tillfällen att träffa varandra och jobba som ett arbetslag, detta som ett stöd för hur det 

verkligen blir när de lärarstuderande väl kommer ut i arbetslivet. De anser också att 

kursplanerna har fått för lite plats i lärarutbildningen, även detta som en brist för när 

studenterna kommer ut i verkligheten.  
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Studenterna från lärarhögskolan i Stockholm har gett liknande svar, men de saknar kunskaper 

om hur man som lärare gör ett åtgärdsprogram och hur man ska bemöta föräldrar. Speciellt 

föräldrar från andra länder som kanske har ett annat synsätt på lärare och skola.  

 

Den ena svenska blivande läraren tycker att examensarbetet som görs i slutet av 

lärarutbildningen ska tas bort helt. Det finns mycket annat att lägga in istället, som till 

exempel lite mer om läs- och skrivsvårigheter. En uppsats kan skrivas när som helst och 

behöver inte ligga i utbildningen.  

 

Fördelarna med lärarutbildningen? 

De turkiska studenterna tycker också att det finns flera fördelar med sin utbildning. Alla fem 

blivande lärarna anser att det är mycket bra med den verksamhetsförlagda utbildningen. De 

blivande lärarna menar att de får tillfälle att observera och öva på sitt kommande yrke och 

känna efter om de verkligen som passar som lärare. De menar att, de får teorin och praktiken i 

ett, och på grund av detta mognar yrkesfärdigheterna på ett helt annat sätt, men en av 

studenterna tycker att man inte tar den verksamhetsförlagda utbildningen på så mycket allvar 

som man egentligen borde göra.  

Sedan tycker en av studenterna att det är mycket bra med de olika psykologikurserna som de 

får under utbildningens gång. Särkilt kursen som handlar om människans 

utvecklingspsykologi och studenten menar att alla yrken som har socialkontakt med andra 

människor borde få läsa dessa kurser. 

Fördelarna med lärarutbildningen på Södertörns högskola tycker studenterna är just att den är 

interkulturell och riktar in sig på det mångkulturella. Det ger ett bredare perspektiv på hur 

olika människor kan tänka kring hur man lär sig och vilka bakgrunder, kognitiva bilder, 

människan bär med sig och hur man som lärare kan kombinera dessa i ett klassrum. Den 

interkulturella lärarutbildningen är nyskapande och man lär sig saker som man bär med sig 

resten av livet. Det är inte bara kunskaper som passar för skolan utan för livet. Den ger mer 

allmänbildning, skriver en av de blivande lärarna. 

 

Att arbeta i arbetsgrupper ses som ett viktigt moment där svenska studenterna har fått 

möjlighet att reflektera över den litteratur som ingått i dem olika kurserna på lärarutbildningen.  
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Studenterna från Lärarhögskolan i Stockholm ger olika svar på fördelarna med deras 

lärarutbildning. Den ena studenten tar upp vikten av att själv kunna ”skräddarsy” sin 

utbildning och själv kunna välja vilken inriktning som passar bäst, sen är det dock ett problem 

att det finns för mycket att välja på. En annan fördel, enligt studenten, är att det inte en enda 

gång har varit någon salstentamen utan desto fler skriftliga rapporter och hemtentor. Att söka 

kunskap i böckerna och själv formulera ner det på ett papper, i ett sammanhang, ger mer 

kunskaper anser studenten.  

 

Den andra studenten från Lärarhögskolan i Stockholm tycker att de lärarutbildare som varit 

ansvariga under utbildningen lagt ner hela sin själ för lärarstudenterna. Lärarutbildarna på 

Lärarhögskolan i Stockholm är även verksamma ute på skolor, har alltså en koppling till den 

verkliga skolan, något som studenten tycker är viktigt då det händer så mycket med elever 

idag som lärare måste ta hänsyn till. 

Redskap om mångkulturalism/mångfald i lärarutbildningen?                                             

En annan sak som tre av de turkiska blivande lärarna saknar i sin utbildning är att de inte får 

redskap och kunskap för att kunna handskas med och bemöta elever som kommer från andra 

kulturer. Dessa studenter anser att dessa redskap behövs eftersom de nu lever i ett 

globaliserande värld och att Turkiets samhälle inte ser ut som det gjorde för trettio år sedan. 

De poängterar att, Turkiet är numera både ett utvandringsland och ett invandringsland.  

En av de turkiska studenterna menar att de inte behöver dessa redskap för studenten anser att 

nittionio procent av alla elever har samma etniska och kulturella bakgrund och därför ser hon 

inte detta som en miss i utbildningen, och en annan student menar att de får information om 

andra kulturer men denna information är inte på något sätt märkvärdig, men ändå tillräcklig. 

Om svenska studenterna får i sina respektive lärarutbildningar redskap och kunskap för att 

kunna handskas med och bemöta mångfald svarar de av naturliga skäl olika. Studenterna från 

Lärarhögskolan i Stockholm känner att kunskapen om hur man bemöter mångkulturalism i 

skolan bara skrapats på ytan och att det saknas en hel del. Däremot svarar studenterna från 

Södertörns interkulturella lärarutbildning att de har fått kunskap om både historia om olika 

kulturer och vilka krockar respektive fördelar och rikedomar olika kulturer kan bidra med. 

Hur man som lärare ska försöka vara objektiv och medveten om sina egna fördomar. 

Kunskaperna har dock varit mer av det teoretiska slaget och två av studenterna från 

Södertörns högskola tror att den slutgiltiga kunskapen kommer när de väl arbetar som lärare.   
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7. Slutdiskussion  
 

Detta är en studie, där vi har fördjupat oss lite mer i den svenska och den turkiska 

lärarutbildningen. Vi har både tittat på skillnaderna och likheterna. Vi var också medvetna om 

att uppsatsen byggde på en liten studie och ett begränsat material, särskilt när det gällde den 

turkiska lärarutbildningen. Därför har vi dragit våra slutsatser med stor försiktighet. De är 

prövade och preliminära, men vi är än dock övertygade om att vår uppsats ger en inblick på 

hur båda lärarutbildningarna är uppbyggda och vad de har för syfte.  

 

Vårt främsta syfte var att analysera och jämföra styrdokumenten som finns till för de två 

lärarutbildningarna i Turkiet och i Sverige, och se eventuella likheter och skillnader. Genom 

denna jämförelse ville vi se vad det politiska reglementet säger om hur lärarstudenterna i 

Turkiet och lärarstudenterna i Sverige formas till lärare genom de två lärarutbildningarna. Vi 

valde att koncentrera oss på vad styrdokumenten säger om, var tyngdpunkterna ligger i 

lärarutbildningarna, examensarbete, verksamhetsförlagd utbildning, den nya 

informationstekniken, och det förändrade synsättet på utveckling av den turkiska och den 

svenska lärarutbildningen. Vi har dessutom använt oss av skriftliga intervjuer med 

lärarstudenter både från Turkiet och Sverige. Våra två frågeställningar var följande: finns det 

likheter och skillnader mellan lärarutbildningarna i Turkiet och Sverige såsom det formuleras 

i respektive lands styrdokument? Hur upplevs lärarutbildningen av några lärarstudenter i 

Turkiet och i Sverige?  

 

Institutioner är uppbyggda kring värdebaser, och dessa värdebaser är det vi tittar på i 

respektive länders styrdokument, när det gäller lärarutbildningarna. Skolan som institution har 

skapats för att i samhället svara för en verksamhet i enlighet med vissa normsystem och kan 

ses som en statlig inrättning. I grunden kan dessa värdegrunder föras tillbaka på skolans 

uppdrag som bland annat är de önskvärda kunskaper och färdigheter för stat, samhälle och 

individ, även samhällets normsystem och dess kulturella traditioner. Om vi ska se detta 

genom den strukturalistiska samhällsteorin är det en fråga om en maktrelation mellan de 

värdebaser som institutionen representerar och de redan existerande värdebaser som den 

knutna organisationen till institutionen redan bedriver.67 

 
                                                 
67 Berg, Gunnar (2003), Att förstå skolan, en teori om skolan som institution och skolor som organisationer. 
Lund. Studentlitteratur. 
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”…institutionella teori betonar att organisationer är produkter av idéer, värdesystem och 

värdeuppfattningar, d.v.s. är sociala konstruerade fenomen (---). De reproducerar olika sätt 

sin omgivning och blir likformiga (---) med den genom olika slag av tvång och tryck, genom 

att efterlikna andra organisationer eller genom att rätta sig efter olika professionella 

normsystem (---).” 68 

 

Vi valde att ta med ovanstående citat för att samhällsvetenskapliga institutionsteorier är det vi 

använt oss av när vi både tittat på styrdokumentet och sammanställningen av enkätintevjuerna, 

eftersom skolan som institution har skapats för att i samhället svara för en verksamhet i 

enlighet med vissa värdebaser och kan ses som en statlig inrättning. Och genom denna teori 

ville vi se hur lärarhögskolorna som institutioner upplevs av dem blivande lärarna i båda 

länderna. 

 

Som vi tidigare tog upp valde vi att koncentrera oss på vad styrdokumenten säger om, var 

tyngdpunkterna ligger i lärarutbildningarna, examensarbete, verksamhetsförlagd utbildning, 

den nya informationstekniken, och det förändrade synsättet på utveckling av den turkiska och 

den svenska lärarutbildningen.  

 

Styrdokumenten - likheter och skillnader  

Den största likheten mellan den turkiska och den svenska lärarutbildningen är att båda strävar 

efter förändringar genom styrdokumenten. Styrdokumenten strävar efter att hela tiden 

utveckla och förbättra lärarutbildningarna i båda länderna för att man har kommit underfund 

med att vi lever i en globaliserad värld. I båda styrdokumenten och dess förändringar som de 

strävar efter ingår möjligheten till ett livslångt lärande i lärarutbildningarna.  

 

Till skillnad från det turkiska styrdokumentet där det står att alla blivande lärare ska få en 

specialisering i det turkiska språket, eftersom det är viktigt att alla lärare har ett bra språk, är 

grundförutsättningen för yrkesutövningen i det svenska styrdokumentet att de blivande lärarna 

genom studier i skilda ämnen tillägnar sig yrkeskunskap. Ett liv i ett demokratiskt, jämställt 

och mångkulturellt samhälle är det som lärare ska förbereda barn och elever för och det 

mångkulturella redskapet som de svenska blivande lärarna får är något de turkiska blivande 

lärarna går miste om i sin utbildning. 

                                                 
68 Berg, Gunnar (2003), Att förstå skolan, en teori om skolan som institution och skolor som organisationer. 
Lund. Studentlitteratur. Sidan 80. 
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En likhet som vi har funnit i styrdokumenten både från Turkiet och Sverige är den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Båda styrdokumenten lägger en viss tyngd vid att 

studenterna ska få mycket praktik under utbildningens gång för att aktivt kunna reflektera 

kunskapsurval, kunskapssyn och kunskapsinnehåll satt i relation till hur barn och elever lär 

sig. Praktiken ses också som ett sätt för studenten att reflektera kring sitt yrkesval i det 

turkiska styrdokumentet, det är något som det svenska styrdokumentet inte tar upp.       

 

En annan viktig skillnad är examensarbetet inom lärarutbildningen. Som i det turkiska 

styrdokumentet inte anses behövas, medan det i svenska styrdokumentet är den en viktig del 

av lärarutbildningen, eftersom studenterna ska få en praktisk tillämpning i forskningsmetodik. 

I det svenska styrdokumentet står det att studenten i examensarbetet ska visa att studenten kan 

använda sig av vetenskapliga teorier och metoder.  

 

När det gäller den nya informationstekniken kan vi tydligt se att båda styrdokumenten tar upp 

betydelsen av IT-kunskaper, vilket tyder på att de båda länderna är medvetna om det 

teknologiska som händer runt om i världen och betydelsen av denna särkilt när det gäller 

elevinlärningen.    

 

Enkätundersökningen  

Genom våra enkätfrågor som vi ställt till lärarstudenterna och genom respektive styrdokument 

har vi fått reda på hur vissa värdebaser ser ut i respektive lärarutbildning.  

 

När de turkiska studenterna började beskriva vad det är de skulle vilja förmedla till sina elever 

förutom sina ämneskunskaper ville några av studenterna att det främsta och viktigaste är att 

lära ut och få eleverna att förstå vad Atatürk (Turkiets första president) hade för betydelse för 

Turkiet och dess utveckling och nedanstående citat visar Atatürks betydelse för det turkiska 

samhället. 

 

”I det turkiska samhället har fostran utanför hemmet en mycket vid betydelse. Uppmaningen 

att vara stolt, ha förtröstan och vara strävsam (övün, calis, güven) är Atatürk-citat som ofta 

återfinns i skolsalar och på arbetsplatser, liksom för att inpränta i folket vilken inställning till 

arbete som är den rätta. Inom ramen för samma folkuppfostringssystem har man i skolan…”69   

                                                 
69 Lundberg & Svanberg (1992), Kulu, Utvandrarbygd i Turkiet. Fälths, Värnamo. Sidan 143. 
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Dessutom påpekar de turkiska blivande lärarna att deras blivande yrke är ett heligt yrke, 

eftersom de anser att det är de som ”uppfostrar” och formar framtidens generation, medan de 

svenska studenterna tar upp begreppet ”handleda”. De turkiska lärarstudenterna menar att det 

inte enbart handlar om förmedla sina ämneskunskaper, utan det är också viktigt att förmedla 

de kulturella värderingarna, men framförallt förankra Atatürks värdeuppfattningar i 

elevernas ”uppfostran”. Studenterna beskriver sig själva som den tredje föräldern, den tredje 

vägvisaren.  

 

”Jag är turk, uppriktig och flitig. Mina principer är att respektera de äldre, att skydda de 

yngre och att älska mitt land och mitt folk mer än mig själv. Mitt liv är ägnat åt den turkiska 

nationen.”70 

 

En allmän syn på relationen mellan generationerna kärlek till de små, respekt för de äldre, 

inryms i denna hälsning här ovan. Individens första plikt är den mot kollektivet, i praktiken 

den turkiska staten, det vill säga en syn på auktoritet som hälsningen också uttrycker. Något 

som tydligt återspeglar sig i det turkiska utbildningssystemets uppbyggnad och praktik är att 

skolan representerar en stark centralistiskt stat.  71 

 

Både i det svenska styrdokumentet och svenska lärarstudenternas enkäter framkommer det 

tydligt att man som lärare har ansvaret att forma barn och ungdomar till goda och 

demokratiska människor. I det svenska styrdokumentet framgår det att det är 

decentraliseringstyre när det gäller skolan överlag, men samtidigt kan vi tydligt se att det finns 

en outtalad centralstyrning som bestämmer vilka värdebaser som blivande lärarna ska ha i 

bagaget innan de kommer ut till verkligheten och börjar med sitt yrkesutövande.  

 

Ett annat exempel på det ovannämnda är också det som skrivs om examensarbete i det 

svenska styrdokumentet. 

 

”Inom de tre utbildningsområdenas ram bör studenten redovisa ett examensarbete om 10 

poäng.”72  

                                                 
70 Lundberg & Svanberg (1992), Kulu, Utvandrarbygd i Turkiet.. Sidan 144. 
71 Ibid. 
72 http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/45/df80f045.pdf  (061123, kl 11:51). Sidan 12. 
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Ovanstående citat visar klart och tydligt att examensarbetet anses vara en mycket viktig del av 

den svenska lärarutbildningen. En av dem svenska studenterna i enkätundersökningen har en 

åsikt om att examensarbetet ska tas bort helt. Hur ska man egentligen tolka verbet ”bör”? Är 

det ett måste att skriva ett examensarbete eller kan man fortfarande vara en lika bra lärare utan 

att skriva ett examensarbete? Eller Är det ett sätt för skolan som institution att efterlikna andra 

organisationer eller genom att rätta sig efter olika professionella normsystem? 

 

I grunden kan dessa värdebaser föras tillbaka på skolans uppdrag som bland annat är de 

önskvärda kunskaper och färdigheter för stat, samhälle och individ, även samhällets 

normsystem och dess kulturella traditioner och sammanfattningsvis kan vi säga att, genom att 

titta på styrdokumenten och genom vår enkätundersökning, har vi kommit fram till att, det i 

båda länderna finns ett värdesystem som formar de blivande lärarna. Dessutom fann vi fler 

likheter än vad vi trodde att det fanns och de största olikheterna var beroende av det båda 

ländernas historiska utveckling av skolan. 
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9. Bilagor 
 

Bilaga 1 - Enkätfrågorna 

 

Enkätfrågorna  

1. Varför valde du att bli lärare?  

2. Vad är det du vill förmedla till dina elever, förutom dina ämneskunskaper?  

3. Att vara lärare, vad innebär det för dig egentligen?  

4.  Vad skulle du vilja ändra/göra om/lägga till i din lärarutbildning?  

5. Vad är fördelarna med din lärarutbildning? Och varför tycker du det? Motivera ditt 

svar?  

6. Får du i din lärarutbildning redskap och kunskap för att kunna handskas med/bemöta 

mångkulturalism/mångfald i din framtida klass?   

 

Anket Sorulari  

1. Meslek olarak neden ögretmenligi tercih ettiniz? 
  
2. Brans bilgileriniz disinda, ögretmen olarak calismaya basladiginizda ögrencilerinize 
vermek istediginiz ve gerektigini düsündügünüz mesaj nedir? 
  
3. Sizin icin ögretmen olmak ne anlama geliyor? 
  
4. Yakinda ögretmen olucak bir yüksekokul ögrencisi olarak ögretmenlik egitim programinda 
degistirmek istediginiz noktalar var mi? Varsa neden degisitirmeyi isterdiniz? 
  
5. Ögretmenlik egtim programinda pozitif buldugunuz noktalar var mi? Neler ve neden? 
  
6. Türkiye'deki ögretmenlik egitim programinda, bir ögretmen olarak sinifinizda 
karsilasabileceginiz farkli kültürlerden gelen ögrencilere nasil davranabileceginiz konusunda 
bilgilendiriliyormusunuz? Bilgilendirilmiyorsaniz, bunu bir eksik olarak göruyormusunuz?  
 

 

 

      


