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SAMMANFATTNING

I denna rapport redovisas elevernas svar på 14 frågor om 
olika undervisningsmetoders tillämpning vid den systemati
serade decentraliserade universitetsutbildningen och vid 
matematiska institutionen i Umeå. Jämförelser görs med 
lärarnas svar på samma frågor.
Den undervisningsform som de studerande vid DU föredrar, 
karakteriseras av elevaktivitet med frågor och inlägg, men 
inte alltför stora inslag av diskussioner, på föreläsningar 
och lektioner.
Man är positivt inställd till användandet av tekniska under- 
visningshjälpmedel, fastän detta ej förekommit i så stor 
utsträckning.
Läraren bör hålla sig strikt till kurslitteraturen och inte 
låta sina politiska åsikter återspeglas i undervisningen, 
vilket de studerande i sociologi speciellt upplevt. Ett all
mänt önskemål är att få kunskaper som man har praktisk nytta 
av i sitt framtida yrke. Individuella arbetsformer har före
kommit något mer än grupparbete,men den senare formen före
faller något mer attraktiv.
De flesta föredrar korta hemuppgifter, som efterbehaodlas*> ■'. 
på lektionerna och anser att även tentamina bör ges oftare 
och på små avsnitt varje gång.

Skillnader mellan DU-grupperna och matematikgruppen vid 
Umeå universitet framkom bland annat i fråga om deras upp
skattning av elevaktiviteten i undervisningssituationerna, 
förekomsten av grupparbete, elevernas möjligheter att på
verka undervisningens innehåll samt tentaminas frekvens och 
omfattning.



ORIENTERING ON DU-PROOEKTET

Den systematiserade decentraliserade universitetsutbildning 
som sedan ht 1970 bedrivs som försöksverksamhet >t Luleå, 
Sundsvall och Östersund, har under det första läsåret varit 
föromål 'för' ut värdering. Den utförs av en forskningsgrupp 
under ledning av professor Sten Henrysso.n vid pedagogiska 
institutionen i Umeå. Projektet kallas förkortat för DU - 
projektet.

Undervisningen vid DU (decentraliserad universitetsutbild
ning) i Östersund bedrivs med lärare från Uppsala universi
tet och sköts organisatoriskt av dess institutioner för 
respektive ämne. I Luleå och Sundsvall leds undervisningen 
från institutioner vid Umeå universitet och i stor utsträck 
ning med lärare därifrån. Lärare i franska har dock till 
allra strösta delen rekryterats från Uppsala universitet.

Denna uppsats är en delrapport i DU-projektet och behand
lar resultat av 14 delfrågor rörande undervisningsformer. 
Frågorna ingick i en större enkät om erfarenheterna av det 
första läsåret.
En förteckning över samtliga i denna serie utgivna rappor
ter återfinns på sista sidan.



2.
INLEDNING

Universitetspedagogiska utredningen (UPU) redovisar i ett 
betänkande om den framtida organisationen av universitets- 
pedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete bl. a. en en
kät om förekomsten av universitetspedagogiska projekt. Det 
konstaterades, att mycket få projekt var direkt inriktade på 
centrala universitetspedagogiska problem och de som bedrivits 
hade knappast lett till praktiska konsekvenser för den högre 
utbildningen. (UPU nr V. UKÄ 1967.) Vid inventeringar av 
detta slag kommer aktiviteter utanför de beteendevetenskap
liga institutionerna sällan med. Det största intresset har 
enligt UPU de problem tilldragit sig som rör studenterna och 
de som rör undervisning och inlärning, i synnerhet de sena
re inom universitetspedagogiken.

Sveriges förenade studentkårer föreslog 1966 till Universitets
pedagogiska utredningen vissa åtgärder på längre sikt,bl.a. 
en kartläggning av förutsättningarna för optimalt effektiva 
undervisningsformer. Effektivisering av undervisningen med 
ökad användning av tekniska hjälpmedel grundad på forsknings
resultat föreslogs också.

De flesta projekt inom UPU är inriktade på utveckling av tek
niska hjälpmedel i olika undervisningsprocesser samt självin- 
struerande material på begränsade avsnitt i olika ämnen.
Detta påpekas också i en rapport från ett projekt rörande vär
det av olika undervisningsmetoder i högre utbildning. (Kallos,
D.1971.) Kallos betonar vikten av att se den lärarledda under
visningens funktion i relation till elevens självstudier. 
Detaljerade studier av konventionella undervisningsformers 
struktur och funktion tycks inte finnas inom UPU.Man får dock 
anta, att föreläsningar och lärarledda lektioner av olika ty
per fortfarande är de vanligaste formerna av universitetsun
dervisning. Dessa former torde också vara ytterst vanliga på 
gymnasienivå.

I UPU:s betänkande om den akademiska undervisningen (UPU, 1970 ) 
ges vissa rekommendationer angående undervisningens utformning. 
Generellt skall självstudier och undervisning samordnas så att 
de stöder varandra. Vidare påpekas att sambandet mål-innehåll 
skall upplevas av alla parter. Individualisering efter de stu
derandes behov, önskemål och förkunskaper anbefalls såväl som
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grupparbete för att befrämja motivation och positiva attity
der till samarbete. Undervisningssituationer där eleven med 
självstudier förbereder sig för lärarledda moment bör efter
strävas. Lärarens roll som informationsgivare bör i större 
utsträckning ersättas av rollen som handledare.

På grund av sin begränsning kan DU-projektet ej göra anspråk 
på att undersöka undervisningsmetoder inom högre utbildning 
överhuvudtaget, vilket naturligtvis vore en angelägen uppgift 
med tanke på vad som ovan refererats från UPU m.fl.

I den här aktuella utvärderingen av decentraliserad univer
sitetsutbildning har huvudvikten lagts vid en kartläggning av 
bakgrundsvariablerna och deras relation till studieanpassning 
och upplevda framgångar i utbildningen.
Projektgruppen har emellertid ansett det betydelsefullt att 
själva undervisningsprocessen beaktas och inte förbises som 
ofta sker i utvärderingar av typ korrelationsundersökningar. 
För att göra det praktiskt möjligt att ta med processvariab
lerna samtidigt med bakgrundsvariabler och olika skattningar 
av resultat i ett frågeformulär har processundersökningen 
gjorts mycket komprimerad. Bland de aspekter som undersöks 
återfinns de ovan nämnda, som framhållits som betydelsefulla 
av Universitetspedagogiska utredningen. För metoden redogöres 
närmare på sidan 5.



DEN AKTUELLA UNDERSÖKNINGEN
4.

Syfte

Syftet med denna del av enkäten var att inom ramen för 
den pågående undersökningen av den systematiserade decentra
liserade utbildningen försöka beskriva hur undervisnings
processen uppfattats av eleverna.

Datainsamling

Frågorna om undervisningssituationer ingick i frågeformulär 
nr 2 som gavs til1 de studerande i slutet av vårterminen 1971 
Lärarna vid DU besvarade samma frågor i anslutning till en 
lärarenkät rörande erfarenheterna av den decentraliserade ut
bildningen läsåret 1970-1971.

Undersökningspopulation

Vid den aktuella tidpunkten studerade 194 st vid DU och om
kring 150 st på jämförbara studiekurser vid matematiska in
stitutionen vid Umeå universitet. Dessa 344 är de som kvarstå 
sedan 57 st vid DU och 23 st vid universitetet beräknas ha av 
brutit studierna efter det att frågeformulär nr 1 besvarats i 
början av läsåret (vid DU) respektive i början av vårterminen 
(vid universitetet).
Studieavbrotten kartläggs för närvarande i form av ett tre- 
betygsarbete vid pedagogiska institutionen i Umeå. 
Frågeformulär nr 2 besvarades i sin helhet av 329 st, 184 DU- 
studerande och 145 studerande vid universitetet. Bortfallet 
är här således 4.4 procent på hela formuläret. Till detta får 
läggas varierande bortfall på de enskilda delfrågorna, vilket 
framgår av uppgifterna om antalet svarande i tabellen för var 
je fråga.
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Metod

I ett frågeformulär som gavs i slutet av läsåret 1970-71 
till de studerande vid DU insamlades deras erfarenheter 
av utbildningen i olika avseenden under det gångna läs
året.

\

I detta formulär ingick ett frågekomplex med 14 items, 
som konstruerats speciellt med avsikt att utröna i vilken 
utsträckning olika former av undervisning praktiserades 
och vilka former eleverna föredrog. Lärarna vid DU fick 
också i samband med en enkät om erfarenheterna av läsåret 
1970-71 besvara samma frågor.

I varje item har beskrivits en undervisningssituation och 
dess ungefärliga motsats. De svarande har ombetts att dels 
ta ställning till vilken av de två de föredrar, dels att 
ange vilken av de två som varit mest förekommande i under
visningen.
Till exempel:

Beskrivning
Detta har
mest förekommit

Detta
föredrar jag

A. Tentamina är många och
ges på små avsnitt X

B. Tentamina är få och ges
på stora avsnitt. X

En liknande metod har använts av Härnqvist i en undersökning 
av gymnasieelevers inställning till olika arbetssätt. 
(Härnqvist, K & Grahm, Å. 1963) Frågorna redovisas i sin hel 
het i appendix.
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På grund av de förekommande ämnenas olika karaktär och 
mängden av alla varierande undervisningsformer och -situa
tioner, måste emellertid frågorna begränsas till de aspek
ter som har någon relevans för samtliga ämnen. Frågor om 
undervisningsformer som ansetts mycket relevanta för något 
av ämnena har dock ingått, vilket kan förefalla ge en viss 
skevhet åt metoden. Den kan också tyckas alltför summarisk. 
Fördelarna med att i denna komprimerade form kunna få in 
data om ett föga undersökt område, undervisningsprocessen 
i universitetsutbildningen, är emellertid flera.
Det blir på detta sätt möjligt att inom ramen för en mindre 
enkät undersöka elevers och lärares principiella uppfattning 
om olika former för undervisning och studier såväl som vil
ka av dessa former som mest förekommit.
Genom att två motställda alternativ formulerats har de 
svarande tvingats till ett val mellan dessa, och bearbetning
en av svaren blir enklare då inga individuella graderingar 
gjorts. Genom att vid kodningen ta hänsyn även till svar i 
”diagonala kombinationer”, dvs de som uttalat sig för det ena 
av alternativen, men uppgett att det andra mest förekommit, 
får man med denna frågemetod även viss indirekt information 
om i vilken utsträckning man är kritisk eller önskar för
ändringar.

Kodningen av svaren har skett på följande sätt:

Alternativ A 
Alternativ B

Detta har mest 
förekommit

Detta föredrar
jag

1 2
3 4

Den del som kryssat för i de båda övre rutorna för alternativ 
A, kod 12, utgör den första raden i tabellerna. De som kryssat 
i rutorna 1 och 4 utgör den andra raden. Kryss i de båda undre 
rutorna för alternativ B visas i tabellens tredje rad och kryss 
i rutorna 3 och 2 i tabellens fjärde rad.
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Uppläggning av resultatredovisningen

De fjorton delfrågorna har grupperats i följande fem områden. 

Items nummer angeo inom parentes.

1. Lärarens pedagogiska funktion (1,2,6,12)

2. Lärarens funktion i relation till undervisningens innehåll 

(4,5)

3. Former för elevernas studiearbete och aktivitet i under

visningen (3,6,9,10)

4. Undervisningens innehåll (7,11,)

5. Kunskapskontroll (13, 14)

Varje delfråga med de två alternativen redovisas i en tabell.

I den övre sifferraden för varje alternativ anges den del i 

procent av varje grupp, som både föredrar ett alternativ och 

anser att det mest förekommit (12 och 34).

I de undre raderna, kod 14 och 32, anges den del, som föredrar 

det ena alternativet, men tycker att det andra förekommit 

mest av de två. Raderna 12 och 34 uttrycker således ett slags 

mått på hur stor del av grupperna som är nöjda med de under

visningsformer som tillämpats. I raderna 14 och 32 kan man på 

motsvarande sätt få en uppfattning om hur stor del, som inte 

tycker att de mest tillämpade metoderna är de bästa. 
Kombinationen av koderna 12 och 32 visar hur stor andel, som 

föredrar det först beskrivna alternativet och summan av 14 och 

34 den andel som föredrar alternativ nr 2.

Ämnesgrupperna betecknas i tabellerna med följande förkort

ningar: fra=franska vid DU, DU ma=matematik vid DU,Um ma= 
matematikgruppen vid Umeå universitet, nat.ek/stat“national

ekonomi (ht 1970) resp. statistik (vt 1971) vid DU, soc= 
sociologi vid DU.

I den kommentar som följer efter varje frågeområde görs vissa 

sammanfattande jämförelser och tolkningsförsök. Jämförelser 

görs även med lärarnas svar på samma frågor i en enkät i slu

tet av vårterminen 1971, (Franke - Wikberg, S. 1971), samt 

med svar från en grupp ”misstänkta studieavbrott" som behand

lats i ett trebetyg sarbete höstterminen 1971.(Brännström,N. 

m. fl. 1971).
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RESULTAT

1• LÄRARENS PEDAGOGISKA FUNKTION ( 1, 2, 6, 12)

Tabell 1. Uppgifter om vilken typ av pedagogisk funktion som 

eleverna föredrar hos läraren i relation till vad 

de uppger har förekommit.

Beskrivning av

lärarfunktion
kod f ra ma nat.ek/

stat

soc DU

totalt

Um

ma

Läraren föreläser 12) 70 31 45 15 31 0

eleverna deltar

aktivt med frågor

och inlägg 14) 0 1 5 2 2 60

Läraren föreläser 34) 30 23 20 55 30 39

eleverna gör sällan

nå6ra inlägg 32) 0 45 30 28 37 1

Antal svarande- 10—-405 20------ - 40 175 444

Drygt en tredjedel är ti)lfreds med att läraren föreläser för

relativt passiva elever, men nära hälften är inte så nöjda med

detta. Totalt skulle de flesta föredra elevernas aktiva del-

tagande i föreläsningarna, fastän detta bara har upplevts av

31 procent vid DU. Matematikstuderande i Umeå avviker starkt
från DU-grupperna i denna fråga, då man inte alls tycks upp-

skatta elevaktivitet med frågor och inlägg på föreläsningarna.

(kod 12 + kod 32).
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Tabell 2. Lärarens funktion som handledare resp. undervisare.

Beskrivning av
lärarfunktion

kod f ra ma nat.ek/
stat

soc DU
*

totalt
Um
ma

Läraren fungerar 12) 27 ii 11 46 20 15
mer som handledare
än som undervisare 14 ) 0 2 5 11 4 5

Läraren fungerar 34 ) 9 65 63 16 54 45
mer som undervisare
än som handledare 32 ) 64 22 21 27 22 35

Antal svarande 11 99 19 37 166 139

Hälften av de studerande har upplevt läraren i första hand 
som undervisare och trivs med detta.
Skillnaderna mellan ämnesgrupperna är dock betydande. 
Studerande i matematik vid DU och nationalekonomi är till ca 
65 procent nöjda med att läraren fungerat som undervisare. 
Bland de sociologistuderande har nära tre fjärdedelar 
istället uttalat sig för läraren som handledare, nämligen de 
46 procenten i första raden som också upplevt lärarfunktionen 
så, samt de 27 procenten, som upplevt läraren som undervisare, 
men som skulle föredra mer handledning (andra raden).Umeå- 
gruppen fördelar sig på två hälfter som vardera föredrar hand
ledning resp. undervisning i första hand. Beträffande den 
senare formen, som verkar ha förekommit mest, är 35 procent 
ej nöjda.



Tabell 3. Förekomsten av diskussioner på lektionerna.

Beskrivning av
lärarfunktion

kod f ra DU
ma

nat.ek/
stat

soc DU
totalt

UM
ma

En större del av 12 ) 10 5 10 27 11 9
lektionerna ägnas
åt diskussioner 14 ) 0 0 0 30 7 0

En mindre del av 34 ) 90 82 70 24 68 73
lektionerna ägnas
åt diskussioner 32 ) 0 13 20 19 14 18

Antal svarande 10 101 20 37 168 139

Diskussionsinslag i undervisningen torde rent allmänt vara
mer tillämpbart i vissa ämnen an i andra, överensstämmelsen 
ar stor mellan de fyra först nämnda grupperna i tabellen. En 
klar majoritet föredrar den typ av lektioner med mindre 
diskussionsinslag som mest förekommit.
Sociologerna uttrycker annorlunda preferenser än övriga 
grupper och man har även inom denna ämnesgrupp mycket vari
erande uppfattningar. En dryg fjärdedel är nöjda med att en 
större del av lektionerna ägnats åt diskussioner medan 30 
procent vill ha en mindre del till sådan aktivitet.
Å andra sidan anser en stor del, 43 procent, att det ägnats 
förhållandevis liten tid åt diskussioner, vilket 24 procent 
ar nöjda med. I denna ämnesgrupp speglar siffrorna en viss 
olikhet i uppfattningen om vad som är att betrakta som mer 
eller mindre diskussionsinslag.
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Tabell 4. Användning av tekniska undervisningshjälp mede..

Beskrivning av
lärarfunktion

kod f ra DU
ma

nat.ek/
stat

soc DU
totalt

Um

Tekniska hjälpmedel 12 ) 8 13 95 7 21 9
används i under
visningen 14 ) 0 1 5 0 1 3

Tekniska hjälpmedel 34 ) 17 30 0 22 29 36
används ej i under
visningen 32 ) 75 48 0 71 49 52

Antal svarande 12 104 20 41 177 144

De studerande i nationalekonomi tycks vara den enda grupp, 
som anser att tekniska hjälpmedel använts i undervisningen, 
vilket man också föredrar. I övriga grupper har endast 18 pro
cent, (summan av första och andra raden), upplevt att sådana 
hjälpmedel använts, fastän nära två tredjedelar skulle -före- ’ 
dra det (första + .sista raden).
Andelen som inte tycker att tekniska hjälpmedel är bra i un
dervisningen varierar mellan 5 procent av nationalekonomerna 
och 39 procent av matematikerna.

Kommentar (1)

Av de studerande vid DU är drygt två tredjedelar för elever
nas aktiva deltagande i föreläsningarna. En ännu större andel 
i den under ht 1971 undersökta "bortfallsgruppen” är av samma 
åsikt. Bland lärarna är elevernas aktivitet tydligen också 
mycket uppskattad.
Det är svårt att finna någon hållbar förklaring till att de 
matematikstuderande vid universitetet är så gott som helt 
ointresserade av en sådan aktivitet i undervisningssituatio

nen. Hela 60 procent ,som uppgett att detta förekommit skulle 
emellertid föredra att lärarens föreläsningar fortgick utan 
några avbrott för frågcr. Ett plausibelt antagande kan vara, 
att man i denna grupp upplevt många störande avbrott med frå
gor, som av många upplevts som "onödiga”.Gruppen skiljer sig 
dock inte frÄn övriga studerande ifråga om upplevda brister 
i förkunskaperna enligt uppgifter i de gjorda kursvärderingar
na. (Råberg, 1971).
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Lärarnas funktion som handledare mer än som undervisare upp- 
skattades ej mest av eleverna. Bland lärarna är detta önske- 
mål däremot i majoritet - tretton av femton lärare skulle vil- 
ja att undervisningen bedrevs på detta sätt, men endast fem 
(33%) har kunnat praktisera det. Här tycks lärarna i sina 
preferenser skilja sig ganska mycket från eleverna med undan
tag av de studerande i sociologi, vilka till 73 procent före
drog läraren som handledare. Det är också den grupp där hand- 
ledarfunktionen förekommit mest. Kanhända är preferenserna 
av en lärare som handleder eleverna mer än han undervisar 
mycket beroende av att man fått pröva på denna form.

Inslagen av diskussioner på lektionerna bör ej bli alltför 
stort, därom är lärare och elever till största delen ense. De 
sociologistuderande avviker något från de övriga, då hela 46 
procent i denna grupp föredrar mera diskussioner i undervis
ningen (kod 12 + kod 34). Lärarna ligger närmast sociologer
na också i fråga om denna uppfattning. Elevaktivitet i form 
av frågor och inlägg på föreläsningar ville sociologigrup
pen däremot ha i mindre grad än övriga DU-grupper ochlärare.

Det är uppenbart att "diskussioner", fattat som ett allmänt 
begrepp, inte torde ha lika stort berättigande i undervis
ningen i ämnen som är klart kunskapsorienterade eller lo
giskt uppbyggda. Fattar man däremot begreppet diskussion 
som en form av heuristisk undervisning, där läraren med ele
verna frågar och diskuterar sig fram till lösningar på prob
lem , borde denna form också kunna ha en plats i ett ämne 
som t.ex. matematik.Här är givetvis brister i frågemetoden,då 
det varit svårt att precisera varje term så att den varit 
lika meningsfull för alla ämnesgrupper.

Beträffande utnyttjandet av tekniska hjälpmedel har eleverna 
i alla grupper utom nationalekonomi krav på att sådana ut
nyttjas betydligt mer än som skett.
Sextio procent av 1'lrarna föredrar att tekniska hjälpmedel 
utnyttjas i undervisningen, men endast 30 procent uppger att 
detta mest förekommit.
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Anmärkningsvärt är, att ingen av lärarna i nationalekonomi 
har vare sig föredragit eller utnyttjat tekniska hjälpmedel 
i undervisningen, fastän 19 av 20 elever i denna grupp upp
gett att detta förekommit.
De studerande har emellertid läst nationalekonomi första ter
minen och statistik andra terminen. Deras svar skulle således 
kunna vara baserade mest på erfarenheter av det senare äm
net. Någon jämförelse med lärarna kan ej göras, då inga 
svar från någon lärare i statistik föreligger. Det kan ock
så vara fråga om olika uppfattningar om vad som skall be
traktas som tekniska hjälpmedel. Vissa av lärarna har t.ex. 
uppgett användningen av krittavla på detta item, trots att 
hjälpmedel av mera utpräglat teknisk karaktär specificerats 
i uppgiften.

En uppfattning om den verkliga förekomsten av s.k. tekniska 
hjälpmedel kan uppenbarligen inte fås på detta sätt, utan 
uppgifterna måste kanske införskaffas med direkta observatio
ner eller genom att en mer specificerad fråga om använd
ningen av de för de olika ämnena relevanta hjälpmedlen ges.



2. LÄRARENS FUNKTION I RELATION TILL UNDERVISNINGENS
INNEHALL. (4,5)

14.

Tabell 5. Elevernas preferenser av hur lärarna anknyter 
till kurslitteraturen.

Beskrivning av
lärarfunktion

kod f ra DU
ma

nat.ek/
stat

soc DU
totalt

Um
ma

Läraren håller sig 12 ) 30 76 65 46 65 80
strikt till kurs
litteraturen 14 ) 10 6 5 22 10 7

Läraren gör ut 34 ) 30 12 30 15 16 6
vikningar från
kurslitteraturen 32 ) 30 6 0 17 9 6
Antal svarande 10 105 20 41 176 142

Det är tydligt, att man i alla ämnesgrupperna föredrar en 
undervisning som strikt anknyter till kurslitteraturen.Star
kast uttrycks detta i matematikgrupperna. Totalt sett är 
man ganska tillfreds med det sätt på vilket kurslitteraturen 
följts i undervisningen, då endast 19 procent velat ha lit
teratur-anknytningen annorlunda än man upplevt den.



15.
Tabell 6. Hur lärarens politiska åsikter upplevs i undervis

ningen .

Beskrivning av

lärarfunktion
kod f ra DU

ma

nat.ek/

stat

soc DU

totalt

Um

ma

Lärarens 12 ) 17 4 10 27 11 5
politiska åsikter 

återspeglas i 

undervisningen 14 ) 0 2 0 66 16 1

Lärarens 34 ) 66 89 85 2 67 92

politiska åsikter 

återspeglas ej i 

undervisningen 32) 17 5 5 5 6 2

Antal svarande 12 106 20 41 179 138

En stor majoritet, totalt 88 procent, föredrar att undervis

ningen är politiskt neutral.

Ungefär en tredjedel av grupperna i franska och sociologi 

tycker att lärarens åsikter bör få komma fram i undervis

ningen (kod 12 + kod 32). Nära två tredjedelar av den senare 

gruppen tycker att lärarens politiska åsikter haft för 

stort inflytande på undervisningen (kod 14).

Kommentar (2)

Ungefär tre fjärdedelar av eleverna vill ha en strikt an

knytning till kurslitteraturen. Något mer än hälften av lä

rarna föredrar utvikningar från litteraturen, men detta har 
bara praktiserats av drygt en tredjedel.

Åttio procent av eleverna uppger att undervisningen hållits 

strikt i anslutning till litteraturen - 20 procent att ut
vikningar gjorts.

Det är möjligt att läraren lägger ner proportionellt mer 

förarbete på inslag i undervisningen, som kompletterar eller 

avviker från kurslitteraturen, och att han/hon därför upp

lever dessa inslag mer omfattande än eleverna.
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Utmärkande för ämnet matematik är, att både lärare och 
elever här anser det mer angeläget att undervisningen följer 
kurslitteraturen än man gör i övriga ämnen. Någon skillnad 
mellan universitetsgruppen och den decentraliserade gruppen 
kan ej märkas i detta avseende.

Här är också en skillnad i gruppernas uppfattning om den 
bedrivna undervisningen i relation till hur man anser att 
den borde vara.
över nittio procent av matematikerna vill ha en ”neutral” 
undervisning och nästan lika stor andel har också upplevt
den så.Bara fem procent anser sig ha märkt politiska åsik
ter i lärarens framställning i detta ämne.
I sociologigruppen däremot har undervisningen upplevts po
litiskt färgad av mer än 90 procent, fastän drygt två 
tredjedelar klart uttalar sig för en opolitisk undervis
ning. Alla lärare i sociologi uppgav, att deras politiska 
åsikter färgade undervisningens innehåll, och bara en av 
dem ville ha det på annat sätt. Eftersom de flesta lärare 
i detta ämne fann det vara riktigt, att politiska åsikter 
återspeglades i undervisningen, torde de nittio procenten 
av eleverna som också upplevt detta ha gjort riktiga iakt
tagelser.
Anmärkningsvärt är i detta sammanhang, att så många elever 
velat ha undervisningen fri från politisk färgning- här är 
således en klar diskrepans mellan lärares och olevers pre
ferenser.



3. F0RWER F0R ELEVERNAS STUDIEARBETE QCH AKTIVITET I
ANSLUTNING TILL UNDERVISNINGEN. (3, 0, 9, 10)

Krav på förberedelser, redovisning av hemuppgifter samt 
grupp- eller individuellt arbete under lektionerna behand
las i fyra items.
Tabell 7. Elevernaa förberedelse till lektionerna.
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Beskrivning av
studie-/arbetsform

kod f ra DU
ma

nat.ek/
stat

soc DU
totalt

Um
ma

Läraren kräver att
eleverna förbereder
sig till lektionen 
genom att läsa viss

12 ) 100 54 60 73 62 30

litteratur. 14 ) 0 6 10 10 7 6

Läraren kräver ej
sådan förberedelse

34 ) 0 25 15 10 10 30

av eleverna. 32 ) 0 15 15 7 13 26
Antal svarande 12 105 20 41 170 141

Ungefär hälften av samtliga har uppgett att lärarna krävt 
förberedelse till föreläsningarna - ytterligare 10 procent 
skulle föredra att så skedde. En klar majoritet är således 
positiv till detta.
Matematikgrupperna, i synnerhet den vid universitetet, har 
i mindre utsträckning än övriga ämnes-grupper haft krav på 
läsförberedelse. Ln förhållandevis stor del här, mellan 25 
och 30 procent, är också nöjda med att slippa förbereda sig 
till föreläsningar.
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Tabell 8, Grupparbete contra individuellt arbete på 
lektionerna.

Beskrivning av kod f ra DU nat,ek/ soc DU Um
studie-/arbetsform ma stat totalt ma

Eleverna arbetar 12 ) 50 46 40 5 36 56
individuellt med
prob lem/uppgifter 14 ) 30 25 15 8 20 36

Eleverna arbetar 34 ) 20 26 40 82 40 7
i grupp med
problem/uppgifter 32 ) 0 3 5 5 4 1

4ntal svarande 10 103 20 39 172 144

I sociologigruppen tycker 82 procent att de grupparbets
former som förekommit är bra, och ytterligare åtta procent, 
som tycker sig ha upplevt mest individuellt arbete, skulle 
föredra mer grupparbete.
De tre övriga grupperna(DU) splittras i stort sett i en 
hälft som föredrar individuellt arbete och är tillfreds med 
detta i den undervisning som varit samt en hälft som före
drar grupparbete (kod 14 + kod 34) men som till lika stor 
del fått arbeta individuellt i studierna.
Matematikgruppen vid Umeå universitet har i mycket liten 
utsträckning varit med om att arbeta i grupp (8%) men här 
finns dock en betydande andel (43%) som föredrar gruppar
betsformer framför individuella former.
Den största andelen ”missnöjda” finns således bland de 72 
procenten av samtliga grupper, som fått arbeta individuellt 
med uppgifter och problem.
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Tabeil 9. Redovisning av hemuppgifter efter längre eller 
kortare tid.

Beskrivning av kod f ra DU nat.ek/ soc DU Um
studie-/arbetsform ma stat totalt ma
Eleverna får hem
uppgifter som re
dovisas inom kort

12 ) 13 72 39 26 55 70

tid 14 ) 25 12 22 29 18 14

Eleverna får hem 34 ) 62 11 22 31 19 15
uppgifter som 
sträcker sig över 
en längre period 32 ) 0 5 17 14 8 1

Antal svarande 8 93 18 35 154 135

Hemuppgifter över kortare tid har varit mest förekommande
enligt mer än tre fjärdedelar av de studerande i alla ämnen
tillsammans. Undantag är den franska gruppen, där fem av 
åtta svarande hellre vill ha uppgifter som sträcker sig 
över längre perioder, vilket man också haft.
Sociologerna föredrar också långtidsuppgifter till 60 pro
cent (andra + tredje raden), men det är bara 31 procent som 
tycker sig ha fått sådana uppgifter.
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Tabell 10. Hemuppgifters uppföljning på lektionerna.

Beskrivning av
studie-/arbetsform

kod f ra DU
ma

nat.ek/
stat

soc DU
totalt

Um
ma

Hemuppgifter 12 ) 75 97 90 57 07 02
behandlas i efter
hand på lektionerna 14 ) 0 0 0 6 2 0

Hemuppgifter behand■34 ) 0 2 10 0 3 1
las inte i efter
hand på lektionerna 32 ) 25 1 0 29 0 17

Antal svarande 12 104 20 35 171 142

Detta item får mycket entydiga och överensstämmande svar. 
Avvikelser i två av de större ämnesgrupperna antyder att en 
del av sociologerna och matematikerna ej anser sig ha fått 
uppgifterna behandlade i önskad utsträckning på lektioner
na. I franska finns också en mindre grupp som inte är nöjd 
med uppföljningen av hemuppgifterna.

Kommentar. (3)

Frågorna som behandlats i avdelning 3 gäller de arbetsfor
mer och uppgifter i anslutning till undervisningen som ele
verna åläggs genom lärarens uppläggning av lektionerna och 
kursens utformning.
Nitton av tjugoen lärare och tre fjärdedelar av eleverna an
ser att viss inläsning bör krävas till lektionerna och 16 
lärare uppger också att de praktiserat detta.
Då krav på sådan förberedelse också sägs förekomma av nära 
70 procent av eleverna vid DU och ännu fler är positiva till 
ett sådant arbetssätt, kan man förmoda, att detta är ett 
beprövat sätt att öka behållningen av föreläsningar och lek
tioner.
I matematikgrupperna har ej förberedelse för eleverna till- 
lämpats i lika stor utsträckning som i övriga grupper. Det 
är dock en studiemetod som omkring tre fjärdedelar av mate
matikerna också skulle föredra.
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Frågan gällde emellertid om läraren hade krav på att elever
na förberedde sig genom att läsa på till föreläsningarna, 
varför man inte kan dra några slutsatser av svaren huruvida 
man faktiskt efterkommit dessa krav.

Drygt tre fjärdedelar av lärarna föredrar grupparbetsformer 
framför individuella arbetsformer. Dessa båda arbetsformer 
föredras ungefär lika av elever i franska och matematik vid 
DU, Övriga grupper liksom bortfallsgruppen är mer positiva 
till grupparbete. Hälften av dem som föredrar att arbeta i 
grupp har också fått göra det. Umeå-gruppen är något mer be
nägen att arbeta individuellt och av de 42 procent, som ve
lat ha grupparbete har endast en sjättedel fått arbeta på 
detta sätt. Det förefaller som om man i något större ut
sträckning praktiserat viss form av grupparbete vid DU. I 
synnerhet gäller detta sociologiämnet, där grupparbete före
faller ha förekommit ofta och uppskattats av de flesta.Möj- 
ligen sammanhänger detta med ämnets karaktär.
Laborationer och övningsuppgifter av undersöknings- eller 
experimentkaraktär förekommer i ämnet och lämpar sig troli
gen synnerligen väl för arbete i grupp.
Lärare och elever föredrar i lika stor utsträckning hémuppr 
gifter över kortare tid. De studerande i franska och socio
logi vill ha större uppgifter över längre perioder.En upp
gift i dessa ämnen upplevs förmodligen mera meningsfull och 
intressant om den ej rycks ut ur ett större sammanhang utan 
får ges mera tid och omsorg.
Ännu större samstämmighet råder mellan lärare och elever när 
det gäller uppföljningen av hemuppgifterna. Han har tydligen 
funnit det värdefullt med en efterbehandling av uppgifterna 
på lektionerna.
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• 4. UNDERVISNINGENS INNEHÅLL (7, 11)

Elevernas möjlighet att påverka undervisningsinnehållet och 
undervisningens praktiska nytta i ett framtida yrke har un
dersökts med två items.

Tabell 11. Elevernas möjlighet att påverka undervisningens 
innehåll.

Beskrivning kod f ra DU nat.ek/ soc DU Um
alternativ ma stat totalt ma

Eleverna har ringa 
möjlighet att på
verka undervis

12) 44 50 45 20 42 30

ningen . 14) 56 33 30 67 42 66

Eleverna har stora
möjligheter att på
verka undervis

34) 0 15 25 10 14 3

ningen 32) 0 2 0 3 2 1

Antal svarande 9 104 20 40 173 142

Drygt hälften av alla elever skulle vilja ha större möjlig
het att påverka undervisningen.
Trettiosex procent är dock nöjda med de möjligheter man 
haft. (42 resp. 30%). Sociologigruppen vid DU och matematik
gruppen vid universitetet ger starkast uttryck åt önskemål 
om ändring på denna punkt. Det visar sig däri att cirka två 
tredjedelar av dessa upplevt att möjligheterna för eleverna 
till påverkan är små, men samtidigt säger att de föredrar 
större sådana möjligheter för eleverna. Matematikstuderande 
vid DU har i likhet med nationalek.-/statistikstuderande en 
något annorlunda uppfattning - hälften av dessa är nöjda 
med mindre elevpåverkan och bara en tredjedel vill ha mera 
sådan.



Tabell 12. Undervisningens praktiska nytta.
23.

Beskrivning av kod fra DU nat.ek/ soc DU Um 
undervisnings- ma stat totalt ma 
innehåll

Undervisningen 12 )
innehåller sådant 
som är av direkt 
praktisk nytta i 
det framtida yrket 14 )

20 42 47 16 35

0 0 0 0 0

29

0

Undervisningen 34 ) 10 6 5 3 6 3
innehåller inte 
sådant som är av 
direkt praktisk 
nytta i det fram
tida yrket 32 ) 70 52 48 01 59 68

Antal svarande 10 97 19 38 164 122

Den tredjedel som upplevt att undervisningens innehåll blir 
till direkt praktisk nytta är helt tillfreds med detta. Två 
tredjedelar har upplevt att det saknas praktisk yrkesanknyt- 
ning i undervisningen. En sådan praktisk inriktning av under
visningen skulle önskas av 94 procent.
Med hänsyn till att så stor andel upplever brister i detta 
avseende, är matematikgruppen och nationalek./statistikgrup
pen förhållandevis väl tillgodosedda, då 42 respektive 47 
procent funnit att deras önskemål om ett yrkesinriktat kurs
innehåll uppfyllts i undervisningen.
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Kommentar (4)

Lärare och elever tycker i stort sett lika om elevernas 
möjlighet att påverka undervisningens innehåll.
Det finns en knapp majoritet som är för att eleverna skall 
ha sådana möjligheter. X den undersökta bortfallsgruppen är 
en större majoritet, 85 procent , av denna åsikt.
Bland sociologerna vill hela 77 procent av eleverna och 
samtliga lärare ha möjlighet för eleverna att påverka under
visningen, men detta har tydligen inte kunnat tillämpas i 
någon större utsträckning. En av lärarna antyder, att på
verkan endast kan ske inom ramen för den medverkan eleverna 
har i ämnesrådet.
Matematikgruppen i Umeå är klart mer missnöjd med sina möj
ligheter att påverka undervisningen än eleverna i matematik 
vid DU. En förklaring till detta kan vara, att ds decentra
liserade grupperna är mindre och att deras kontrakt med lä
rarna blir mer påtaglig och direkt, varigenom de upplever 
sig kunna påverka sin egen utbildningssituation på ett 
bättre sätt.
Kursinnehållets praktiska yrkesanknytning är något som ele
verna till 95 procent anser värdefullt. Detta framstod inte 
i lika hög grad som önskvärt för lärarna.Behovet av "nytto- 
kunskaper’’ har emellertid inte tillgodosetts för mer än 33 
procent av eleverna totalt. Här finns givetvis stora svårig
heter att i ett ämnes innehåll få med sådant som är tillämp- 
bart i den mångfald av yrken och sysselsättningar som ut
bildningen kan leda till.
Bäst tillgodosedda tycker sig nationalekonomerna vara med 
avseende på yrkesnyttiga kunskaper. Svaren ger deck en tyd
lig bild av att de studerande oavsett ämne upplever detta 
som ett väsentligt utbildningsproblem, då man i så hög grad 
saknar ett yrkesinriktat utbildningsinnehåll.
Den decentraliserade undervisningen upplevs ha gett sådant 
som i framtiden blir till praktisk nytta i något högre grad 
än den vid universitetet - detta helt baserat på elevernas 
uppgifter om vad som förekommit. En orsak till detta kan 
tänkas vara att många studerande vid DU har yrkeserfarenhet 
och därför vet vilka kunskaper som krävs i yrkessammanhang. 
Det kan också vara så, att studerandegruppen, som vidareut
bildar sig med utgångspunkt från sitt yrke valt det ämne som 
bäst fyllde kunskapsbehoven. Skillnaden är dock så liten, att 
man ej bör tillmäta den för stor vikt.
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5. KUNSKAPSKONTROLL. ( 13, 14) 

Tabell 13. Tentamensfrekvens.

Beskrivning
av alternativ

kod f ra DU
ma

nat.ek/
stat

soc DU
totalt

Um

ma

Tentamina är 12 ) 36 34 45 20 32 6
många och ges på
små avsnitt 14 ) 0 0 5 2 1 4

Tentamina är få 34 ) 9 24 15 22 22 36
och ges på stora
avsnitt 32 ) 55 42 35 56 45 54

Antal svarande 11 103 28 41 175 140

Ett flertal tentamina på små avsnitt har förekommit mest 
enligt cirka 20 procent av de svarande totalt. Andelen 
varierar dock mellan 6 och 45 procent i de enskilda ämnes
grupperna.
I Umeå-grupperna i matematik har endast en tiondel uppgivit 
att denna tentamensform förekommer, men 60 procent 
(kod 12 + kod 32), skulle vilja ha mindre och fler tentamina. 
DU-gruppen i matematik har en dryg tredjedel som är nöjda 
med antalet prov och inte vill ha färre, medan två tredjede
lar anser att proven getts på stora avsnitt och en fjärde
del är tillfreds med detta. Totalt finns önskemål hos cirka 
50 procent om att få fler och mindre tentamina.



Tabell 14. Tentaminas omfattning och innehåll.

Beskrivning av
alternativ

kod fra DU
ma

nat.ek/
stat

soc DU
totalt

Um
ma

Tent, omfattar
huvudsakligen 
frågor på kurs

12 ) 100 98 100 85 95 98

litteraturen 14 ) 0 0 0 8 2 1

Tent, omfattar
huvudsakligen

34) 0 0 0 0 0 1

frågor utöver
kurs litteraturen

32 ) 0 2 0 7 3 0

Antal svarande 12 107 20 40 179 143

Man vill till nära hundra procent ha tentamensfrågor på 
kurslitteraturen. Detta tycks också ha varit fallet.Största 
differensen finns mellan sociologernas siffror för vad som 
föredras och vad som förekommit, men det rör sig där endast 
om 8 procent som är missnöjda med loågornas täckning i kurs
litteraturen och 7 procent som inte tycker sig ha fått frå
gor utöver kurslitteraturen i önskad utsträckning.

Kommentar (5)

Att tentamina bör ges på det som kursböckerna innehåller är 
lärare och elever nästan hundraprocentigt eniga om.Det är 
inte lika klart huruvida man vill ha examination på större 
eller mindre avsnitt.
Lärargruppen som helhet är kanske något mer positiv till ett 
fåtal tentamina på stora avsnitt, men i elevgruppen vill mer 
än två tredjedelar ha oftare återkommande prov på små av
snitt. önskemål om tentaminas omfattning skiljer sig något 
mellan DU och universitetsgruppen. En större preferens för 
ett flertal tentamina på mindre kursavsnitt kommer till ut
tryck i den decentraliserade matematikgruppen.
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Olikheten i uppfattning mellan lärare och elever kan kanske 
härledas till den arbetsinsats som krävs av respektive ka
tegori i det ena eller andra fallet.
Bortsett från att eleverna kan uppleva det betungande med 
koncentrerad tentamensläsning på stora avsnitt,kan man 
också förmoda att de upplever att inlärningen underlättas 
av de tätare repetitioner och återblickar som förmodligen 
blir en mer naturlig studieform vid oftare återkommande 
mindre tentamina.
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APPENDIX



Här nedan beskrivs olike situationer som ken förekomma i.

undervisningssammanhang, Beskrivningarna är ordnade par

vis och är i regel varandras motsatser.

Läs igenom beskrivningarna och sätt ett kryss i den

första kolumnen för den metod, som mest förekommit i 
undervisningen vid DU.

Tänk sedan efter vilken av de båda metoderna Du skulle 
föredra. Sätt kryss i den andra kolumnen för det alter
nativet.

Om några av de skisserade metoderna inte har förekommit, 
ska Du inte sätta kryss i kolumn 1. Ta ändå ställning 
till vilken metod Du föredrar och sätt ett kryss för den 
i kolumn 2.

ÖVNINGSEXEMPEL

Beskrivningar Detta har
mest före
kommit

Detta föredrar
i 2g

I Ä« Kunskapsredovisning sker
i form av skriftliga
tentamina.

B. Kunskapsrodovisning sker 
i form av muntliga
tentamina

i

X

X
II A. Läraren berättar ofta

roliga historier
B. Läraren berättar aldrig

roliga historier

X X



LAPGIFTER ATT BESVARA

Beskrivningar
Datt a har mest I

förekommit

Q •? 11 a f ö r b drar

3 a g

1. A» Läraren föreläser -

e 1 n v e r n b g n r sail a n

några inlägg
B« L a r a r e n f c re .1 d s e r -

eleverna deltar aktivt
med frågor och inlägg.

2. A. Läraren fungerar mer

son handledare än som

undervisare
B. Lararen fungerar mer

som undervisare än som

handledare.

3. A. Läraren kräver att eleverna

förbereder sig till lektio- 
y)i nerno ' ganom att läsa

viss litteratur.
B. Läraren her inga krav på

att eleverna förbereder

sig till lektionerna genom 

att läsa någon litteratur.

4» A. Läraren håller sir: strikt

till ku rs1i11eraturen.
B. Läraren ger utvikningar från

k u rs 1 i 11 g ra t u ro n.

5. A, Lärarens politiska åsikter
återspeglas i undervisningen.

B. Lararens politiska asikter 
återspeglas ej i under- 
vi s n i n ge n „

5, A. En större del ev lektionerna* 

ägnas åt dis Russinnen.

B. En mindre ds 1 av lektionerna

ägnas ät diskussioner>
* »nrrr—rrT~‘r~r:rr.   . ^ n——-ttl — —

)

—-----------r-----------r---------------------------------------xT1^3~Tiirt Toner avses alfa Former”^ v schemalagd undervisning,



r~ r
Beskrivningar p etto har mest

örekommit
Detta föredrar
jag

7. A. Eleverna her ringa möjlig
het att påverka undervis
ningens innehåll.

B. Eleverne har stora möjlig
heter att påverka undervis
ningens innehåll.

8. A. Eleverna, arbetar individuellt
med problem eller uppgifter

X ^under lektionen.
B. Eleverna arbetar i grupp med 

problem eller uppgifter undei
lektionen.

%

9. A. Eleverna får hemuppgifter
som skall redovisas inom
kort tid

B. Eleverna får hemuppgifter 
som skall sträcka sig över
en längre period.

10. A. Hemuppgifter behandlas i
x)efterhand på lektionerna

B. Hemuppgifter behandlas into 
i efterhand på lektionerna.

11. A. Undervisningen innehåller så
dant som år av direkt prak
tisk nytta i det framtida 
yrket.

B. Undervisningen innehåller
inte sådant som är av direkt
praktisk nytta i det fram
tida yrket.

-

x) Med lektioner avses alla former av schemalegd undervisning.



Beskrivningar Oetta har mest
förokommit

Detta föredrar
jsj:

12. A. Teknibka hjälpmedel(arbots- 
projektor, film, bandspelare
etc.3 används i undervis
ningen ,

B. Tekniska hjälpmedel
används ej i undervisningen.

13. A. Tentamina är mänga och ges 
på små avsnitt.

B, Tentamina är få och ges 
på stora avsnitt.

14. A. Tentamina omfattar huvud
sakligen frågor på kurs
litteraturen.

B. Tentamina omfattar huvud
sakligen frågor utöver
kurslitteraturen.

—

övriga synpunkter:


