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Sammanfattning  
Mitt intresse för övergången från gymnasium till högre studier väcktes på en lokal skolkonferens där 

gymnasie- och universitetslärare diskuterade ämnet. En artikel i Lärarnas tidning, Skolverkets rapport 

från 2005 med titeln Väl förberedd? och rapporter om nyblivna studenters kunskaper i början av sina 

högre studier i såväl Sverige som andra länder visade att det här är en världsomspännande diskussion. 

Som teori till uppsatsen valde jag Carl D. Liggios The expectation gap in auditing. Teorin beskriver 

gapet mellan vad den som levererar en bestämd produkt anser sig ha fått beställning på och vad 

mottagaren förväntar sig att produkten ska vara. Mitt syfte med den här uppsatsen är att undersöka om 

det finns ett eventuellt förväntningsgap mellan hur högskolelärare och gymnasielärare ser på sina 

studenters/ elevers kunskaper och färdigheter. Jag har använt en enkät med samma frågor till båda 

lärargrupperna för att kunna jämföra hur de ställer sig till allmänna kunskaper och färdigheter och hur 

studenterna/ eleverna klarar att använda dem i ämnesspecifika sammanhang när de studerar 

samhällsekonomi respektive samhällsvetenskap. 

 

Urvalgruppen för min undersökning var lektorer, professorer, filosofie doktorer och doktorander inom 

ämnena företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap på Södertörns högskola. 

Enkäterna skickades ut till 55 personer som resulterade i 17 svar. Gymnasieskolorna valdes ut enligt 

närhetsprincipen. De ligger alla inom Södertörns högskolas upptagningsområde: Huddinge 

gymnasium, Östra gymnasiet, Sjödalsgymnasiet, Tumba gymnasium och Tullinge gymnasium. 

Enkäterna skickades till lärare som undervisade i ämnena samhällsvetenskap, ekonomi, sociologi och 

entreprenörskap. Enkäterna skickades ut till 45 personer och totalt fick jag 10 svar. 

Undersökningsmetoden var kvantitativ. Jag utformade en enkät utifrån Gymnasieskolans läroplan.  Jag 

valde frågor både utifrån läroplanens övergripande mål och examensmål inom samhällsvetenskap och 

ekonomiprogrammet på gymnasiet i utformningen av enkäten.  

Resultatet är starkt påverkat av bortfallet främst den låga svarsfrekvensen av gymnasielärare.  

 

Högskolelärarnas svar tyder på att det finns ett förväntningsgap. Man skattar genomgående 

studenternas kunskaper och färdigheter lågt och allra tydligast gällande vetenskapligt förhållningssätt 

och centrala begrepp, teorier och modeller och att presentera sina resultat på ett vetenskapligt sätt. 

Svaret på min forskningsfråga måste bli att högskolelärarna inte anser att studenterna är väl 

förberedda. Svaren indikerar inte stor kris men att det finns stora brister. 

Gymnasielärarnas bedömningar är något mer positiva. Svaret på min fråga om gymnasielärarnas 

uppfattning om elevernas kunskaper och förmågor på de punkter som jag har bedömt har relevans för 

högskolestudier blir att gymnasielärarna är mer nöjda än högskolelärarna. De ser också brister men 

bedömer dem inte som lika stora som högskolelärarna gör. För att använda terminlogin från min teori 



 

kan man säga att gymnasielärarna i något högre utsträckning anser att de levererar det som är målet för 

deras undervisning på de studieförberedande programmen än vad högskolelärarna anser. 
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1. Inledning 
Den svenska arbetsmarknaden har genomgått en radikal och strukturell förändring under de 

senaste tjugo åren, bland annat på grund av den tekniska utvecklingen och en ökad 

konkurrens på arbetsmarknaden i samband med en ökad globalisering.1 De strukturella 

förändringarna har gjort att arbetsmarknaden har blivit allt mer kunskapsintensiv vilket har 

lett till ett ökat behov av personal med högre utbildning2. De ökade kraven och behoven från 

arbetsmarknaden har lett till att allt fler människor börjar studera och vidareutbilda sig på 

högskolor och universitet.3 

 

En andel av de som studerar på högskolor och universitet är studenter som direkt efter att 

ha tagit gymnasieexamen på de högskoleförberedande programmen påbörjar högre 

utbildning, vilket enligt Universitetskanslersämbetets rapport Färre unga studerar vidare 

direkt efter gymnasiet är cirka 13%4. Inom gymnasieskolan finns det arton nationella program 

att välja bland. Tolv är yrkesprogram och sex är inriktade på förberedelse för att studera 

vidare på universitet och högskola. Om man går ett högskoleförberedande program är man 

automatiskt behörig att söka vidare till högskolan.5 Enligt Skolverkets övergripande mål när 

det gäller gymnasieskolans ansvar för varje elev så står det angivet att elever som läser ett 

högskoleförberedande program ska ges möjlighet att uppnå kraven för en 

högskoleförberedande examen som innebär att eleven har tillräckliga kunskaper för att vara 

väl förberedd för högskolestudier eller ha tillräckliga kunskaper för fortsatt utbildning.6  

 

Trots Skolverkets angivna mål om att elever som läst högskoleförberedande program efter 

gymnasieexamen ska vara väl förberedda för högre studier vid universitet och högskolor så 

finns det en differens mellan högskolor och gymnasieskolor. 

 
1 Sveriges riksdag (2017) Framtidens arbetsmarknad och arbetsliv i den digitala eran, s. 3.  
2 Universitetskanslersämbetet (2015) Utbildning och arbetsmarknad. Årsrapport 2015, s. 87.  
3 Statistiska centralbyrån. (2016) Var fjärde i Sverige är högutbildad. https://www.scb.se/hitta-
statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/befolkningens-utbildning/ (Hämtad 2018-03-24)  
4 Sadurskis, Aija (2017) Färre unga studerar vidare direkt efter gymnasiet. 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ).(2017)  http://www.uka.se/publikationer--beslut/publikationer--
beslut/statistiska-analyser/statistiska-analyser/2017-09-12-farre-unga-studerar-vidare-direkt-efter-
gymnasiet.html (Hämtad 2018-05-17)   
5 Gymnasieguiden. Skillnaden mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program. 
https://www.gymnasieguiden.se/informeras/skillnaden-mellan-ett-yrkesprogram-och-ett-
hoegskolefoerberedande-program (Hämtad 2018-03-24) 
6 Skolverket (2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 
2011, s. 9.  

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/befolkningens-utbildning/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/befolkningens-utbildning/
http://www.uka.se/publikationer--beslut/publikationer--beslut/statistiska-analyser/statistiska-analyser/2017-09-12-farre-unga-studerar-vidare-direkt-efter-gymnasiet.html
http://www.uka.se/publikationer--beslut/publikationer--beslut/statistiska-analyser/statistiska-analyser/2017-09-12-farre-unga-studerar-vidare-direkt-efter-gymnasiet.html
http://www.uka.se/publikationer--beslut/publikationer--beslut/statistiska-analyser/statistiska-analyser/2017-09-12-farre-unga-studerar-vidare-direkt-efter-gymnasiet.html
https://www.gymnasieguiden.se/informeras/skillnaden-mellan-ett-yrkesprogram-och-ett-hoegskolefoerberedande-program
https://www.gymnasieguiden.se/informeras/skillnaden-mellan-ett-yrkesprogram-och-ett-hoegskolefoerberedande-program
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Många lärare som undervisar på universitet och högskolor anser inte att studenterna är väl 

förberedda för högre studier och är sämre nu än vad de var för 10 år sedan och 35% av de 

studenter som påbörjar högre studier direkt efter gymnasieskolan klarar inte gränsen för 

fortsatta studiemedel efter det första läsåret.7  

 

Det finns många tänkbara skäl till erfarna högskolelärares upplevelse av nyblivna studenters 

svårigheter att klara de arbetsformer som är vedertagna vid universitet och högskolor, men 

eftersom man i Läroplanen för gymnasiet har försökt formulera sådana kunskaper och 

förmågor är det intressant att se hur yrkesverksamma lärare inom gymnasium och högskola 

ser på sina elevers/studenters arbete med fokus just på det som i läroplanen syftar till att vara 

studieförberedande.  

 

2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka förväntningar högskolelärare och gymnasielärare 

som verkar inom ämnena samhällsvetenskap och ekonomi har på sina studenters och elevers 

kunskaper och färdigheter.  

 

• Anser lärare på högskolan att nyblivna studenter som kommer direkt från 

gymnasieskolan är väl förberedda för högre studier?  

• Anser lärare på gymnasieskolorna att deras elever är väl förberedda för 

högskolestudier?  

• Finns det skillnader mellan hur gymnasielärarna respektive universitetslärarna ser på 

elevernas eller studenternas kunskaper inom samhällsämnen och förmåga att klara 

grundläggande färdigheter som beskrivs i Läroplan för gymnasieskolan och som krävs 

för högre studier? 

 

3. Bakgrund 
Trots Skolverkets angivna mål om att elever som läst högskoleförberedande program efter 

gymnasieexamen ska vara väl förberedda för högre studier vid universitet och högskolor så 

framförs i skoldebatten att det finns en differens mellan högskolor och universitet och 

 
7 Skolverket (2018) Från gymnasieskola till högskola - en registerstudie. 
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpube
xt%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3902 (Hämtad 2018-05-21) 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3902
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3902
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3902


 3 

gymnasieskolor i synen på om studenterna verkligen är väl förberedda när de påbörjar sina 

studier. Samma debatt som förs i Sverige finns också i artiklar och rapporter från andra 

länder. Till exempel skriver man i den vetenskapliga artikeln First year expectations and 

experiences: student and teacher perspectives att studenter är för dåligt förberedda för högre 

studier och att klyftan mellan gymnasieskolan och universitetet är stor, vilket är ett globalt 

fenomen som skapar oro.8 

 

I Sverige redovisar Lärarnas tidning en undersökning från Skolverket där många lärare som 

undervisar på universitet och högskolor anser att ett stort antal studenter inte är förberedda för 

högre studier och att situationen är sämre nu än vad den var för 10 år sedan.9 Skälen till denna 

differens kan sökas i en mängd omständigheter. Tänkbara orsaker kan ligga utanför skolan till 

exempel nämns breddad rekrytering till högre studier med rekrytering av studenter från hem 

utan studietraditioner. I rapporten Social bakgrund och genomströmning i högskolan från 

Universitetskanslersämbetet skriver man att många universitet och högskolor arbetar med att 

bredda rekryteringen från olika socialgrupper med olika studievanor. De skriver i rapporten 

att problemet dock blir att många studenter från hem utan studietradition får svårt att fullfölja 

sina utbildningar och ta examen10.  

 

Det har skett mycket inom skolans värld till exempel förändrad läroplan, ett nytt betygsystem, 

högre krav från regeringen att fler ska klara gymnasiet med fullständiga betyg för att kunna 

studera vidare, skolpengens betydelse för konkurrensen på skolmarknaden som i sin tur leder 

till att lärare känner sig pressade att sätta höga betyg för att locka till sig elever, något som 

sägs leda till betygsinflation det vill säga att de genomsnittliga betygen har ökat men att 

kunskapsnivån har sjunkit. En undersökning om betygsinflation har gjorts på uppdrag av 

Konkurrensverket, men den ansvarige för studien Jonas Vlachos anser att det är svårt att hitta 

ett objektivt mått på kunskap och säger därför att det är svårt att uttala sig med någon säkerhet 

 
8Brinkworth, Russell McCann, Ben, Matthews, Carol Nordström, Karin (2009) First year expectations 
and experiences, s. 158.   
9Lärarnas tidning (2005) Gymnasieutbildade dåligt förberedda. 30 november.  
https://lararnastidning.se/gymnasieutbildade-daligt-forberedda/ (Hämtad 2018-05-12)  
10 Lundin, Ullrika (2013) Social bakgrund påverkar examensfrekvensen. Göteborgs universitet. 
https://medarbetarportalen.gu.se/News/nyheter-detalj//social-bakgrund-paverkar-
examensfrekvensen.cid1184454?languageId=100000&skipSSOCheck=true (Hämtad 2018-05-21) 

https://lararnastidning.se/gymnasieutbildade-daligt-forberedda/
https://medarbetarportalen.gu.se/News/nyheter-detalj/social-bakgrund-paverkar-examensfrekvensen.cid1184454?languageId=100000&skipSSOCheck=true
https://medarbetarportalen.gu.se/News/nyheter-detalj/social-bakgrund-paverkar-examensfrekvensen.cid1184454?languageId=100000&skipSSOCheck=true
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om förekomsten av betygsinflation.11  På samma sätt som med betygsinflationen är det svårt 

att uttala sig säkert om sambandet mellan enskilda faktorer i samhället och i gymnasieskolan 

och försämringarna av nyblivna studenters studieframgångar. 

 

Det jag har tagit fasta på och som denna undersökning avser att belysa är om det kan finnas 

olika förväntningar hos lärare på högskolor och universitet och på gymnasiet gällande de 

blivande studenternas färdigheter och kunskaper. Jag blev påmind om problematiken med 

olika syn på högskoleförberedelser i gymnasieskolan under min verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU). Under min VFU på en gymnasieskola var jag med på en skolkonferens 

som tog upp frågor om övergången mellan gymnasium och högre studier och där olika 

representanter bland annat från en högskola och närliggande gymnasieskolor hade bjudits in.  

Under denna konferens togs det bland annat upp vad högskolan ansåg om de nyblivna 

studenternas färdigheter och förkunskaper. Representanterna från högskolan ansåg att 

studenterna saknade många av de grundläggande förkunskaper som högre studier kräver och 

efterfrågar bland annat förmåga att följa läs- och skrivanvisningar, förståelse för hur ett 

seminarium genomförs samt träning i att kunna analysera och reflektera.  Det blev så tydligt 

under deras samtal att det var ett gap mellan olika förväntningar och åsikter om vad de 

blivande studenterna verkligen kan och vad de bör kunna när de påbörjar högre studier.  

 

Efter denna temadag har jag funderat mycket på samtalet mellan representanterna från 

högskolan och gymnasieskolorna.  Deras diskussion väckte ett intresse hos mig och jag ville 

försöka förstå differensgapet mellan högskolans förväntningar på blivande studenter som 

kommer direkt från gymnasieskolan och hur lärare på gymnasiet arbetar med att förbereda 

eleverna för högre studier utifrån läroplanens direktiv. Dessa frågeställningar och tankar är 

det som min undersökning kommer handla om. 

 

4.Tidigare studier  
Forskningsläget gällande förväntningar på blivande studenters kunskaper och färdigheter hos 

lärare på gymnasiet och universitet är begränsat. Den forskning som finns både när det gäller i 

Sverige och internationellt är främst inriktad på gymnasieelevers motivation för och 

 
11 Samuelsson, Johan (2016) Skolkonkurrens skapar betygsinflation. Skolverket. 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/bedomning/betygsattning/skolkonkurrens-skapar-
betygsinflation-1.157316 (Hämtar 2018-05-12) 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/bedomning/betygsattning/skolkonkurrens-skapar-betygsinflation-1.157316
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/bedomning/betygsattning/skolkonkurrens-skapar-betygsinflation-1.157316
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förväntningar på framtida utbildning,12  vid universitet och högskolor,13hur studenter upplever 

sin första tid vid högre studier 14samt hur gymnasielärare förbereder särskilt utsatta 

studentgrupper15 vilket i viss mån överensstämmer med denna undersöknings syfte. 

Undersökningar som överensstämmer mest med mitt syfte består till störst delen av rapporter 

och vetenskapliga artiklar från olika myndigheter och universitet som främst är inriktade på 

naturvetenskapliga och matematiska utbildningar16. De undersökningar som kommer att 

presenteras och är relevanta för min undersökning är en rapport från Skolverket med titeln Väl 

förberedd? Den vetenskapliga artikeln First year expectations and experiences: student and 

teacher perspectives och undersökningen The Transition from High School to Postsecondary 

Education for Students with Learning Disabilities 

 

4.1. Skolverket: Väl förberedd? 

Den undersökning som kommer närmast denna undersöknings syfte är Skolverkets rapport 

från 2005 med titeln Väl förberedd? Rapporten har som syfte att belysa hur väl 

gymnasieskolan förbereder de unga för arbetslivet respektive högre studier utifrån 

mottagarnas perspektiv17, alltså arbetsgivare, högskolor och universitet. Rapportens 

tillvägagångsätt för att besvara syftet är via intervjuer av arbetsledare inom tolv 

arbetsområden, lärare på nio grundläggande kurser på universitet och högskolor för att kunna 

få svar på deras önskemål om förkunskaper och deras uppfattning om ungas färdigheter. 

Intervjufrågorna baserades på 22 förmågor som Skolverket har angett som mål för 

gymnasieskolan. Utöver intervjuer tillkom även statistiska register från elevdatabaser för att 

få en bättre förståelse för mottagarnas bedömningar, alltså för att kartlägga hur många unga 
 

12 Karlsson, Maria (2002) Musikelever på gymnasiets estetiska program. En studie av elevernas 
bakgrund, studiegång och motivation. Diss., Malmö musikhögskola/ Malmö Academy of Music.  
13 Lindqvist, Elina, Söderman, Andrea (2010) Förhållningssätt till högre studier hos tredje årets 
gymnasieelever vid studieförberedande program - En intervjustudie. Kandidatuppsats. Gävle: 
Högskolan i Gävle/ Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi. http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:300645/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 2018-05-19)  
14 Brinkworth, Russell McCann, Ben, Matthews, Carol Nordström, Karin (2009) First year 
expectations and experiences: student and teacher perspectives. Higher Education 2009:58. 
Australien: Springer.  
15 J. Janiga, Sandra, Costenbader, Virginia (2002) The Transition From High School to Postsecondary 
Education for Students with Learning Disabilities. Journal of Learning Disabilities 2002: 35. USA: 
Hammill Institute on Disabilities.  
16 Thunberg, Hans, Filipsson, Lars (2005) Gymnasieskolans mål och Högskolans förväntningar. En 
jämförande studie om matematikundervisningen. Stockholm: Kungliga tekniska högskolan. 
https://www.math.kth.se/gmhf/GMHFrapport.pdf (Hämtad 2018-05.18)  
17 Skolverket (2005) Väl förberedd? Arbetsledare och lärare på högskolor bedömer 
gymnasieutbildades färdigheter - en utvärdering av gymnasieskolan utifrån mottagarnas perspektiv. 
Stockholm: Skolverket, s. 7.  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:300645/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:300645/FULLTEXT01.pdf
https://www.math.kth.se/gmhf/GMHFrapport.pdf
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de olika avsändarna mottar och varifrån de rekryterar.18 I rapportens resultat kopplat till 

mottagarna på högskolor och universitet framkommer det att de till största delen rekryterar 

studenter som gått de högskoleförberedande programmen på gymnasiet, främst från 

samhällsvetenskap- och naturvetenskapsprogrammen. Vilka önskemål mottagarna på 

högskolan och universiteten hade och ansåg som viktiga var främst kunskaper inom det 

svenska språket, att kunna läsa, skriva och uttrycka sig muntligt19.  

 

När det gäller universitetens och högskolornas förväntningar på hur väl förberedda de unga är 

så var majoriteten av lärarna eniga om att de unga hade bristande färdigheter. De bristande 

färdigheterna gällde de ungas kunskaper i att analysera, problematisera samt att de hade 

bristande kunskaper i att skriva och läsa på svenska, matematikkunskaper och moderna 

språk.20 Många av lärarna uppfattade även att de unga var sämre förberedda än för 5–10 år 

sedan21.   

 

Skolverkets rapport liknar på många sätt denna undersökning som har som syfte att undersöka 

förväntningar på elevers kunskaper och färdigheter som är relevanta i studiesammanhang. 

Rapporten skiljer sig från min undersökning då den enbart utgår från mottagarens perspektiv, 

alltså lärare på universitet och högskolor samt arbetsgivare. Skolverkets rapport gör ingen 

jämförelse mellan gymnasielärares, högskolelärares och universitetslärares förväntningar och 

hur de liknar varandra och skiljer sig åt, vilket denna undersökning avser att undersöka.  

 

4.2 First year expectations and experiences: student and teacher perspectives 

Den vetenskapliga artikeln First year expectations and experiences: student and teacher 

perspectives är skriven av teknik lektorerna och doktorerna Russell Brinkworth, Ben 

McCann, Carol Matthews och Karin Nordström. Artikeln rapporterar om en undersökning där 

man analyserar hur studenter som läste vid Adelaide universitetet i Australien upplevde sitt 

första år vid universitetet och vilka förväntningar de hade på sin utbildning. I undersökningen 

valde man att rikta in sig på studenter som studerade inom humaniora och naturvetenskap 

 
18 Skolverket (2005) Väl förberedd? s. 18.  
19 Ibid, s. 126.  
20 Ibid, s. 9–10. 
21 Ibid, s. 10.  
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samt undersöka vilka förväntningar universitetslärare som undervisar inom dessa områden 

hade på sina förstaårsstudenter.22 

I artikeln återkopplar man till tidigare studier både från Australien och USA som illustrerar att 

trots en mängd åtgärder är klyftan mellan gymnasieskolan och universitetet stor 

kunskapsmässigt och att detta är ett globalt fenomen som skapar oro23 och har utvecklats till 

ett akut problem24. Denna klyfta leder till att många studenter inte känner sig tillräckligt 

förberedda för högre studier och att de får en ”verklighetschock” när de börjar läsa vid 

universiteten. I artikeln tar man även upp tidigare forskning som illustrerar att utbildningarna 

vid universiteten har sjunkit i standard på grund av att studenterna inte är tillräckligt 

förberedda.25  

 

Studien genomfördes genom att man bad studenter och lärare som studerade eller undervisade 

vid humanistiska och naturvetenskapliga utbildningar fick fylla i ett frågeformulär som var 

utformat utifrån specifika uttalanden då de tillfrågade fick rangordna sina svar hur väl de 

stämde överens på dem.26 Frågeställningarna var baserade på ett frågeformulär som Adelaide 

universitetet genomförde under introduktionsveckan vid terminsstarten då universitetet 

frågade nyblivna studenter om vilka förväntningar de hade inom ett antal områden som 

arbetsbelastning, feedback och tillgång till undervisning och personal.27  

 

I denna undersökning ombad man studenter som läste sin andra termin och studenter som 

läste sitt första och andra år att fylla i frågeformuläret igen för att man skulle kunna jämföra 

hur deras erfarenheter förändrats över tid. Frågorna till universitetslärare ställdes på liknande 

sätt med en viss differens i terminologin för att man skulle kunna jämföra hur deras 

förväntningar liknade och skilde sig från studenternas. Exempel på frågeställningar i 

frågeformulären var:  

• I expect to be able to combine study with paid work. 
• What is the acceptable time for having your essays/work examined and returned to 

you? 
 

22 Brinkworth, Russell McCann, Ben, Matthews, Carol Nordström, Karin (2009) First year 
expectations and experiences: student and teacher perspectives. Higher Education 2009:58. 
Australien: Springer, s. 160.  
23Brinkworth, Russell McCann, Ben, Matthews, Carol Nordström, Karin. First year expectations and 
experiences, s. 158.   
24 Ibid, s. 159.  
25 Ibid, s. 158.  
26 Ibid, s. 160.   
27 Ibid, s. 159.  
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• How much time per week do you expect to spend in study outside of scheduled class 
times? 

• Having ‘ready’ access to my lecturers and tutors outside of face-to-face teaching will 
be important to my success. 

 

Undersökningens resultat baserades på 450 inkommande svar från studenter och lärare vid 

Adelaide universitetet inom ämnesområdena humaniora och naturvetenskap.28  Resultatet 

visade på att nästan alla studenter som läste sin andra termin vid universitetet förväntade sig 

att universitetet skulle skilja sig från gymnasiet, vilket universitetslärarna och studenter 

överensstämmande intygade. Man fann i undersökningen att förväntningarna hos studenter 

som läste andra terminen var orealistiska gällande universitetslivet jämfört med gymnasiet 

kopplat till frågor som gäller arbetsbelastning, återkoppling om arbete och tillgång till 

lärare.29 Framförallt hade dessa studenter höga förväntningar på att lärarna skulle vara 

lättillgängliga och ge ständig återkoppling, vilket inte uppfylldes då man analyserade svaren 

från de som studenter som läste sitt första och andra år vid universitetet. Upplevelserna av att 

förväntningarna inte uppfylldes gällande lärarnas tillgänglighet stämde inte överens med 

lärarnas uppfattningar då ett stort antal av lärarna inom främst naturvetenskap upplevde att de 

var väldigt tillgängliga för studenterna.30 En annan orealistisk förväntning hos studenterna 

som läste andra terminen var kring återgångstiden för inlämnade arbeten, då de uppfattade att 

det skulle ta mindre än tre veckor för lärare att returnera studenternas inlämningar.31 Dessa 

förväntningar skilde sig från de studenter som hade läst under en längre period, då de 

uttryckte att det i själva verket tog tre till sex veckor för jobben att returneras.32  

 

När det gällde att analysera förväntningsskillnader mellan ämnesprogrammen humaniora och 

naturvetenskap fann man knappt någon skillnad, de hade lika uppfattningar kring 

utbildningarnas utformning, lärarnas återkoppling samt motiveringsfaktorer till att man 

påbörjade utbildningarna. De skillnader man fann i undersökningen gällde främst lärares och 

studenters uppfattningar. Ett exempel på det är skillnaden mellan lärares och studenters 

uppfattningar om åtaganden utanför studierna. Universitetslärare för förstaårsstudenter antog 

att studenternas studier skulle påverkas mycket av yttre åtaganden (arbete, sportaktiviteter 

etc.) och menade att det var tveksamt om de skulle klara av att kombinera detta med 
 

28 Ibid, s. 163.  
29 Ibid, s. 163.  
30 Ibid, s.  163.  
31 Ibid, s. 167.  
32 Ibid, s. 167.  
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studierna. Studenternas uppfattning stämde inte överens med lärarnas. Många studenter ansåg 

att de inte skulle påverkas av andra åtaganden och att de skulle kunna kombinera dessa med 

studierna.33 Dessa anvisningar visar att lärarnas och studenternas förväntningar skilde sig åt.  

 

Denna vetenskapliga artikel är av intresse för min undersökning för att den understryker de 

skilda förväntningarna hos studenterna och universitetslärarna, att studenterna i övergången 

till högre studier kommer in i en annan värld med andra traditioner än de är vana vid och att 

det tar tid för dem att anpassa sina förväntningar till de studietraditioner som är förhärskande 

på högre lärosäten.   

 

4.3 The Transition from High School to Postsecondary Education for Students with 
Learning Disabilities 
Undersökningen The Transition from High School to Postsecondary Education for Students 

with Learning Disabilities som är skriven av Sandra J Janiga och Virginia Costenbader 

handlar om att försöka utläsa hur väl gymnasieskolan i USA förbereder elever med 

inlärningssvårigheter för övergången till högskola, utifrån högskolans perspektiv.34 I 

undersökningen visar man på att antalet studenter med funktionshinder (främst 

inlärningssvårigheter) som börjar  studera vid högskola och universitet har ökat dramatiskt, 

från cirka 800 tusen i slutet på 70-talet till 3 miljoner  under 90-talet vilket är en ökning på 

mer än 300%.35 Orsakerna till denna dramatiska ökning i USA har bland annat sin grund i att 

man införde lagen Education  for  All  Handicapped Children Act vilket resulterade i att 

elever med funktionshinder  enligt lag skulle få tillgång till tjänster som hjälper dem att klara 

studierna, men också att klara av övergången från gymnasiet till högskolan.  

 

Undersökningen genomfördes genom att man via en post surveyundersökning tillfrågade 

samordnare på 74 högskolor som verkade inom de tjänster som erbjöd studenter med 

inlärningssvårigheter stöd och hjälp att analysera hur väl de ansåg att gymnasieskolan hade 

förberett studenterna för högskolan. Det man frågade om var bland annat information om 

 
33 Ibid, s. 165  
34 J. Janiga, Sandra, Costenbader, Virginia (2002) The Transition From High School to Postsecondary 
Education for Students with Learning Disabilities. Journal of Learning Disabilities 2002: 35. USA: 
Hammill Institute on Disabilities, s. 463  
35 J. Janiga, Sandra, Costenbader, Virginia, The Transition From High School to Postsecondary 
Education for Students with Learning Disabilities, s. 463. 
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högskolan, vilka typer av tjänster som var tillgängliga för studenter med inlärningssvårigheter 

och om de var nöjda med de övergångstjänster som tillhandahållits under gymnasiet.36   

 

Resultatet beträffande ifall respondera var tillfreds med de övergångstjänster som eleverna 

fått under gymnasietiden visade de på att de var relativt nöjda och man kunde inte utläsa 

någon differens mellan högskolorna.37 De olika högskolorna delade samma uppfattning om 

att studenter med inlärningssvårigheter hade goda chanser till att lyckas med sina studier. Det 

som respondenterna på de olika högskolorna var missnöjda med var hur väl gymnasieskolorna 

informerade eleverna om vilka tjänster som fanns tillgängliga för studenter med 

inlärningssvårigheter på högskolenivå. De uttryckte även missnöje gällande dokumentationen 

de fått från gymnasieskolorna angående specifika nödvändigheter om studenternas behov. 

 

 I undersökningen fick även respondenterna möjlighet till att ge förslag på hur gymnasiet 

kunde förbereda elever med inlärningssvårigheter för högre studier. Några av de förslagen 

som togs upp handlade om att man ville ha en närmare kontakt med gymnasieskolan och 

utbilda mer personal om övergångsprocessen för elever med inlärningssvårigheter.38 Andra 

förslag som togs upp av respondenterna handlade om att ge eleverna tillräckliga läs- och 

skrivförmågor, förbättra elevernas studiefärdigheter före högskolestudier och använda mer 

hjälpmedel på gymnasiet till elever med inlärningssvårigheter.39  

 

Just den här rapporten fokuserade på elever med speciella svårigheter men man skulle kunna 

överföra problematiken att gälla mer allmänt och fråga sig om närmare kontakt mellan 

gymnasiet och universitet och högskolor och analys av vad som främst bereder svårigheter 

skulle kunna överbrygga gapet och underlätta övergången till högre studier.   

 

5. Teoretiska utgångspunkter  
De teoretiska utgångspunkterna för undersökningen har till syfte att försöka belysa 

urvalsgruppernas förväntningar på elevers och studenters kunskaper och färdigheter. För att 

synliggöra förväntningarna kommer begreppet förväntningsgapet, som formulerades av 

forskaren Carl D Liggio, att användas. 

 
36 Ibid, s. 466.  
37 Ibid, s. 466. 
38 Ibid, s. 467. 
39 Ibid s. 469.  
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5.1. Förväntningsgapet  

 I vetenskapsartikeln The expectation gap in auditing beskriver företagsekonomerna Koh och 

Woo att det finns en mängd definitioner av begreppet förväntningsgapet utifrån olika forskare 

och olika sammanhang, men begreppets huvudsakliga tillämpning finns inom 

företagsekonomi och dess ursprungliga definition är användares ( ägare, leverantörer, 

företagsledning, kreditgivare, anställda, stat, kommun, kunder)  bemötande och förväntningar 

på revisorns roll och uppdrag.40 Den som namngav begreppet var forskaren Carl D Liggio i 

artikel The expectation gap: the accountant's legal Waterloo? från 1974, då han definierade 

begreppet som förväntade och föreställda resultat på revisorns arbete utifrån revisorn själv 

och användaren av den finansiella informationen, vilket han beskriver som: 

“as envisioned by the independent accountant and by the user of financial statements” 41. 

Enligt honom kan ett gap uppstå när revisorn och användarna har olika uppfattningar om vad 

revisorn arbete och ansvar omfattar. Detta gap kan också förstärkas av yttre faktorer till 

exempel av negativ kritik från media och myndigheter, vilket ökar gapet mellan förväntningar 

och innehåll.  

 

Jag har använt mig av Liggios definition av begreppet förväntningsgapet till denna 

undersökning och utvecklat det till att gälla förväntningar på kunskaper och färdigheter. 

 De aktörer som ingick i begreppet förväntningsgapet var ursprungligen revisorer och aktörer 

inom näringslivet. I denna undersökning är revisorn gymnasieskolan och aktören är högskolan 

eller universitetet. Utifrån Liggios teori så utvecklar jag nedan en modell för att beskriva 

förväntningsgapet i skolans värld: 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 Koh, H.C, och Woo, E.S (1998) The expectation gap in auditing, Managerial Auditing  
Journal, 13:3, 147. 
41 Liggio, C.D. (1974), The expectation gap: the accountant’s Waterloo? Journal of Contemporary 
Business, Vol. 3, Spring, s. 23.  
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Gymnasieskolans arbete utifrån Skolverket och regeringens direktiv handlar bland annat om 

att ge tillräckliga kunskaper och färdigheter för att göra elever redo för högre studier, vilket 

blir gymnasieskolans slutprodukt och utfall. Vilka kunskaper och färdigheter eleverna får med 

sig när de påbörjar högre studier bli som gymnasieskolans revisionsrapportering. Deras 

slutprodukt mottas av universiteten och högskolorna som har en viss uppfattning om och 

förväntning på vad gymnasieskolornas arbete ska ha resulterat i, alltså vilka kunskaper och 

färdigheter de blivande studenterna bör ha. När slutprodukten inte motsvarar avsändarnas 

förväntningar som till viss del styrs av Regeringen och UKÄ kan ett förväntningsgap uppstå. 

Begreppet förväntningsgapet kopplat till denna undersökning handlar om att försöka utläsa 

och skärskåda om det finns ett gap mellan de olika urvalsgruppernas förväntningar på 

blivande studenters färdigheter och kunskaper. 

 

6. Metodologiska tillvägagångssätt  
Syftet med undersökningen är att försöka urskilja hur lärare som undervisar i 

samhällsvetenskap och ekonomi på Sjödalsgymnasiet, Huddinge gymnasiet, Östra gymnasiet, 

Tumba gymnasium och Tullinge gymnasium  samt hur  lärare på Södertörns Högskola i 

ämnena företagsekonomi, sociologi, statsvetenskap och nationalekonomi  upplever sina 

elevers och nyblivna studenters kunskaper och färdigheter utifrån läroplanens övergripande 

mål och examensmål inom samhällsvetenskap och ekonomiprogrammet på gymnasiet. 

Metoden som kommer tillämpas för att besvara undersökningens syfte är en kvantitativ 

enkätundersökning med postenkäter. 

 

6.1. Kvantitativ metod  

En kvantitativ metod innebär att man genom matematiska tillvägagångssätt analyserar 

uppgifter som betecknas som siffror42. Uppgifterna kan handla att försöka utläsa olika former 

av variabler gällande t.ex. attityder och förhållanden inom eller mellan olika grupper av 

människor som kan samlas in och mätas via olika former av frågeformulär. En av de 

vanligaste formerna av kvantitativa frågeformulär är enkätundersökningar och som kommer 

appliceras i denna undersökning. Syftet med det är för att försöka utläsa vilka förväntningar 

respondenterna har på sina elever och studenter och hur de liknar och skiljer sig från varandra. 

Nedan presenteras tillvägagångssättet från hur enkäterna konstruerades till hur de bearbetades 

samt vilka avgränsningar som gjordes vid valet av enkätfrågor och urvalet av respondenter.  

 
42 Eliasson, Annika (2013) Kvantitativ metod från början. Uppl. 3:1. Lund: Studentlitteratur, s. 28.  
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6.2. Enkäter 

Till denna undersökning skickades enkäter i elektronisk form till respondenternas via e-post. 

Motivet att använda enkät var för att man kan sända ut de enhetliga frågorna till många 

personer samtidigt över ett stort geografiskt område och att man inte är bunden till att behöva 

anpassa sig utefter respondenternas tillgänglighet. Avsikten var att få en varierad 

svarsfrekvens från de olika grupperna av respondenter samt att minska risken för partiskhet. 

Två enkäter konstruerades, en enkät till gymnasielärarna på de olika gymnasieskolorna och en 

till högskolelärarna.  

  

6.3. Tillvägagångssätt  

Undersökningen av de olika respondenternas förväntningar har genomförts genom att först 

utforma enkäter utifrån undersökningens frågeställningar och syfte, alltså vad lärare på 

högskolan och lärare på gymnasierna förväntar sig av sina elevers och studenters kunskaper 

och färdigheter utifrån läroplanens målsättning. Till denna undersökning har två enkäter 

utformats på plattformen Google formulär utifrån de två grupperna av respondenter, lärare på 

högskolan och gymnasierna. Omfånget, frågeställningarna och svarsalternativen på de två 

enkäterna är i huvudsak likalydande för att man lätt kan urskilja dessa variabler och jämföra 

dem mellan varandra, med undantag för viss differens i frågornas formulering, till exempel är 

enkäterna till lärare på högskolan utformade med ordet ”studenter” medan enkäterna till 

gymnasielärarna är utformade med ordet ”elever”.  

 

Enkätens frågeställningar är baserade på gymnasieskolans övergripande målsättning om 

elevernas kunskaper och examensmålen för samhällsvetenskapsprogrammet och 

ekonomiprogrammet på gymnasiet. Motivet till att basera frågeställningarna på de 

övergripande målen och examensmålen för de två gymnasieprogrammen är att det är utifrån 

dessa kriterier som gymnasieskolans lärare arbetar och de är tänkta att i uppnås av eleverna 

för att de ska klara eftergymnasial utbildning.  

 

Det totala omfånget av frågor i enkäten är 19 stycken som delades in i fyra olika avsnitt. 

Enkäten inleddes med fyra bakgrundsfrågor där informanterna fick ange vilket område de 

verkade inom, ålder, antal år i yrket och kön. Därefter ställdes fem frågor om de övergripande 

målen för elevernas kunskaper och färdigheter, fem för examensmålen på 

ekonomiprogrammet och fem för examensmålen på samhällsvetenskapsprogrammet.  
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Frågorna kopplade till de övergripande målen för elevernas kunskaper för gymnasieskolan är 

hämtade och inspirerade från gymnasieskolans läroplan från 2011 i avsnittet Övergripande 

mål och riktlinjer med rubriken Mål där de står om skolans ansvar för varje elev på sida nio 

till tio. Frågeställningarna kopplade till examensmålen för samhällsvetenskapsprogrammet 

och ekonomiprogrammet på gymnasiet är även hämtade från gymnasieskolans läroplan från 

2011 och finns tillgängliga under avsnittet Examensmål för nationella program under 

rubrikerna Ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet på sidorna 41 och 49–

50.  

 

Enkätfrågornas utformning (förutom bakgrundsfrågorna) är skrivna i form av påståenden då 

respondenterna fick ta ställning till hur de upplevde sina studenters eller elevers kunskaper 

och färdigheter utifrån gymnasieskolans målsättning. Exempel på hur frågorna ställdes är:  

”Jag upplever att mina studenter som kommer direkt från gymnasieskolan kan använda sina 

kunskaper som redskap för att formulera och analysera antaganden och lösa problem”.  

Motivet till detta är att undersökningens syfte är baserat på vilka förväntningar de olika 

respondenterna har och därför är frågorna utformade utifrån det. Till frågorna fanns det fem 

svarsalternativ att välja bland och baserade på hur väl frågan stämde in på respondenternas 

upplevelser eller ifall frågan ej var relevant för deras yrkesroll eller om de inte hade några 

åsikter i frågan. Svarsalternativen som fanns att välja bland var "instämmer inte alls”, 

"instämmer till viss del", "instämmer till stor del", "instämmer helt" och "vet ej” eller ”vet 

ej/ej relevant". I slutet på varje frågeavsnitt fanns det möjlighet för respondenterna att i 

fritextfält uppge egna reflektioner och tankar kring frågorna.  

 

Efter att de två enkäterna konstruerades skickades de ut digitalt via respondenternas e-

postadress med en beskrivning av enkätens syfte, dess omfång och en bifogad länk till 

enkätundersökningen. De utvalda respondenterna som verkade inom samhällsvetenskap och 

ekonomi på högskolan och deras e-postadresser fann jag via den utvalda högskolans hemsida 

under rubriken Institutioner. Därefter valde jag institutionen Samhällsvetenskaper där de stod 

om vilka ämnen som ingick vid den institutionen. De ämnen som valdes ut var 

nationalekonomi, sociologi, företagsekonomi och statsvetenskap och inom de separata 

ämnena på hemsidan kunde man finna deras personal och deras kontaktuppgifter. 

Respondenterna på de olika gymnasieskolorna som verkade inom ämnena samhällsvetenskap 

och ekonomi fann jag via de olika skolornas hemsidor där man kunde finna personalens 

kontaktuppgifter.  
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Det totala omfånget av enkäter som skickades var 100 stycken, 45 till gymnasielärare som 

undervisade inom samhällsvetenskap, ekonomi, sociologi och entreprenörskap och 55 stycken 

skickades till lektorer, professorer, filosofie doktorer och doktorander inom ämnena 

företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap. Efter cirka tre veckor efter 

att enkäten skickats ut skickades påminnelser till respondenterna och därefter påbörjades 

bearbetningen av materialet.  

 

6.4. Bearbetning  

Efter cirka 3 veckor påbörjades bearbetningen av respondenternas enkätsvar. På plattformen 

Google formulär som användes för att konstruera enkäterna sammanställdes enkätsvaren 

automatiskt till varje frågeställning. Första steget i bearbetningsprocessen var att granska 

sammanställningarna för att se vad man kunde utläsa och hur de två urvalsgrupperna skilde 

sig åt och liknade varandra. När sammanställningarna analyserades gick jag även igenom hur 

man kunde tolka svarsalternativen. Alternativen ”instämmer helt” och ”instämmer inte alls” är 

tydliga och lätta att tolka, medan alternativen ”instämmer till stor del” och ”instämmer till 

viss del” är mångtydiga och svårare att tolka. Vid bearbetningen av enkäterna tolkades 

svarsalternativen på följande sätt:  

• Instämmer helt: lärarna är nöjda med studenternas kunskaper och färdigheter. 
• Instämmer till stor del: färdigheter och kunskaper är i stort sett tillräckliga om än 

med vissa svagheter. 
• Instämmer till viss del: kunskaperna och färdigheterna är inte tillräckliga men det går 

ändå att genomföra arbetet.  
• Instämmer inte alls: lärarna anser inte att studenterna har de kunskaper och 

färdigheter som studierna kräver.  
 

Efter att ha granskat sammanställningarna och tolkat svarsalternativen påbörjades det andra 

steget som var att presentera sammanställningarna, redogöra mina tolkningar av svaren samt 

jämställa de två enkäterna mot varandra. De två enkäterna sammanställdes separat och  

det första som gjordes var att disponera svaren från de olika avsnitten i enkäten individuellt 

och kommentera dem med mina tolkningar och tankar. Därefter sammanfattades avsnitten, 

sedan summerades hela enkäten och därefter jämfördes de två enkäterna med varandra.  
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6.5 Avgränsning   
6.5.1 Urvalsgrupper 

De urvalsgrupper som kommer att analyseras är undervisande lärare på Södertörns högskola 

inom ämnena företagsekonomi, sociologi och statsvetenskap och gymnasielärare som 

undervisar inom samhällsvetenskap, ekonomi, sociologi och entreprenörskap på 

Sjödalsgymnasiet, Huddinge gymnasium, Östra gymnasiet, Tumba gymnasium och Tullinge 

gymnasium. Valet av att avgränsa urvalsgrupperna till ämnesområden kopplade till 

samhällsvetenskap beror på att uppsatsens innehåll och forskningsområde ska föreligga inom 

ämnesområdet samhällsvetenskap.  

 

Valet av att avgränsa mig till Södertörns högskola och gymnasieskolor som ligger geografiskt 

nära hänger samman med att jag har både studerat, praktiserat och arbetat på dessa instanser. 

Som studerande, praktikant och anställd har jag sett samarbetet mellan gymnasieskolorna och 

högskolan och under dessa samarbeten har det varit intressant att följa diskussionerna om 

förväntningar på elever och studenter och hur de skiljer sig från varandra, vilket jag med 

denna undersökning vill få en djupare förståelse för. Det dessa gymnasieskolor har 

gemensamt med högskolan är att de ligger nära geografiskt, vilket är en medveten 

avgränsning i undersökningen. Urvalet har styrts av närhetsprincipen, nämligen att elever 

tenderar att välja lärosäte utifrån att det ligger nära hemmet43 och högskolan rekryterar 

studenter ifrån gymnasieskolor i kommunen.44 Valet av denna avgränsning beror också på 

högskolans och gymnasieskolornas nära anknytning och kontakt. Anknytningen mellan 

högskolan och gymnasieskolorna är något jag själv upplevt via min utbildning. Det har också 

påpekats av Universitetskanslersämbetet att Södertörns högskola aktivt arbetar med 

gymnasieskolor i närområdet för att bredda rekryteringen, inspirera och underlätta 

övergången till högre studier. 45 På grund av skolornas nära samarbete och anknytning är det 

relevant att se om de är samstämmiga i sina förväntningar.  

 

 
43 Studentrum (2017) Så väljer vi utbildning i Norden. Studentrapporten 2017, s. 2.  
44 Universitetskanslersämbetet, Regional rekrytering. 
http://statistik.uka.se/4.6fb5930315ebe1c1d9413a.html?action=resultat&origin=/statistiksidor/regional  
rekrytering.html&returnToParentOnChange=on&nyborjarTyp=3&tid=53&hogskola=SH&frageNr=25
0&frageTyp=2&tid=5&hogskola=SH&grupp1=Stockholms%20l%C3%A4n&nyborjarTyp=3&remov
eParam=grupp1 (Hämtad 2018-03-23)  
45 Universitetskanslersämbetet (2006) Södertörns högskola. 
http://www.uka.se/download/18.12f25798156a345894e28f9/1487841907262/S%C3%B6dert%C3%B
6rns+h%C3%B6gskola.pdf (Hämtad 2018-05-19)  

http://statistik.uka.se/4.6fb5930315ebe1c1d9413a.html?action=resultat&origin=/statistiksidor/regional%20rekrytering.html&returnToParentOnChange=on&nyborjarTyp=3&tid=53&hogskola=SH&frageNr=250&frageTyp=2&tid=5&hogskola=SH&grupp1=Stockholms%20l%C3%A4n
http://statistik.uka.se/4.6fb5930315ebe1c1d9413a.html?action=resultat&origin=/statistiksidor/regional%20rekrytering.html&returnToParentOnChange=on&nyborjarTyp=3&tid=53&hogskola=SH&frageNr=250&frageTyp=2&tid=5&hogskola=SH&grupp1=Stockholms%20l%C3%A4n
http://statistik.uka.se/4.6fb5930315ebe1c1d9413a.html?action=resultat&origin=/statistiksidor/regional%20rekrytering.html&returnToParentOnChange=on&nyborjarTyp=3&tid=53&hogskola=SH&frageNr=250&frageTyp=2&tid=5&hogskola=SH&grupp1=Stockholms%20l%C3%A4n
http://statistik.uka.se/4.6fb5930315ebe1c1d9413a.html?action=resultat&origin=/statistiksidor/regional%20rekrytering.html&returnToParentOnChange=on&nyborjarTyp=3&tid=53&hogskola=SH&frageNr=250&frageTyp=2&tid=5&hogskola=SH&grupp1=Stockholms%20l%C3%A4n
http://www.uka.se/download/18.12f25798156a345894e28f9/1487841907262/S%C3%B6dert%C3%B6rns+h%C3%B6gskola.pdf
http://www.uka.se/download/18.12f25798156a345894e28f9/1487841907262/S%C3%B6dert%C3%B6rns+h%C3%B6gskola.pdf
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6.5.2 Ämnesprogram  

Motivet till att avgränsa mig till ämnesprogrammen samhällsvetenskap och ekonomi är för att 

de är högskoleförberedande och finns på de fem gymnasieskolorna. De valdes också ut för att 

de matchar de ämnen och det innehåll som finns på Södertörns högskola eftersom att 

tyngdpunkten vid högskolan ligger på samhällsvetenskaper. Valet av ekonomiprogrammet 

beror på att det ingår i samhällsvetenskapen och ämnet företagsekonomi och nationalekonomi 

ser sig som tvärvetenskapliga ämnen som införlivar kunskaper från bland annat sociolog, 

statsvetenskap och psykologi46. I enkätfrågorna kopplade till ekonomiprogrammet ombads 

respondenterna att ta ställning till deras studenters eller elevers kunskaper och färdigheter 

inom samhällsekonomi. Motivet till att avgränsa ekonomiprogrammets frågeställningar till 

samhällsekonomi är för att göra en tydligare koppling till samhällsvetenskapen och för att 

ekonomiprogrammets målsättning lägger stor vikt vid att eleverna ska ha goda kunskaper och 

färdigheter inom samhällsekonomi. 

 

6.5.3 Respondenter  

De urvalsgrupper som tillfrågas i undersökningen är gymnasielärare och högskolelärare.  

Valet av att avgränsa undersökningen till gymnasielärare som undervisar inom 

samhällsvetenskap, ekonomi, sociologi och entreprenörskap beror på att de undervisar inom 

samhällsvetenskaps - och ekonomiprogrammet i större utsträckning och att de troligtvis har 

insikt i läroplanens målsättning för programmen. Dessutom beror denna avgränsning på att 

undersökningens innehåll ska föreligga inom samhällsvetenskapen. 

 

Vid valet av lärare på högskolan har två avgränsningar gjorts. Den första avgränsningen är 

vilka ämnesområden de undervisar och arbetar inom. De tillfrågade lärarna arbetar inom 

ämnena nationalekonomi, företagsekonomi, sociologi och statsvetenskap. Denna avgränsning 

beror på att ämnena hör till samhällsvetenskapen och att ämnena överensstämmer med de 

utvalda ämnesprogrammen på gymnasiet, vilket gör att de kunskaper och färdigheter eleverna 

har från gymnasiet kan tänkas överensstämma med vilka förväntningar och krav 

högskolelärarna kan tänkas ha. Den andra avgränsning som gjordes var vid vilken yrkestitel 

de olika lärarna hade och utifrån det gjordes ett urval. De titlar som valdes ut var lektorer, 

professorer och filosofie doktorer och doktorander.  Valet av att avgränsa respondenterna till 

 
46 Södertörns högskola, Företagsekonomi. 
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_amnet_1294840182216 (Hämtad 2018-
05-21) 

http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_amnet_1294840182216
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dessa yrkestitlar beror på att dessa grupper var de var många till antalet på högskolan, de 

arbetar med undervisning på olika nivåer samt att de oftast har lång erfarenhet av 

undervisning. 

 

6.5.4 Enkätens utformning 

När det gäller enkätens utformning har jag valt att utgå ifrån de statliga direktiv som 

stipuleras via läroplanen för vad som ska ingå i gymnasieskolan, både gymnasieskolans 

övergripande målsättning och ämnesprogrammens målsättningar. Syftet med att avgränsa 

frågeställningarna till läroplanens direktiv beror på att dess målsättning visar tydligt på vad 

eleverna bör ha för kunskaper och färdigheter när de tagit examen. Läroplanens innehåll är ett 

verktyg för varje gymnasieskola för att utforma innehållet och verksamheten och det är inte 

upp till den enskilda läraren eller skolan att utforma innehållet i verksamheten.  

  

Urvalet av frågeställningarna i enkäterna kopplade till gymnasieskolans övergripande mål är 

grundat på vilka färdigheter och kunskaper som kan tänkas efterfrågas vid högre studier, till 

exempel kritiskt granska, analysera, reflektera och ta ställning till olika typer av inhämtad 

information. Det kan finnas ytterligare synpunkter och önskemål från högskolans sida som 

inte framgår i gymnasiets läroplan, men de formulerade målen måste ändå betraktas som så 

allmängiltiga och centrala så de bör finnas med i vad man behöver för avancerade studier.  

Övriga kunskaper som gymnasieskolan har satt upp som mål som är kopplade till arbetslivet, 

specifika sakfrågor och hur man deltar i demokratiska beslutprocesser kommer ej tas med 

som frågeställningar i enkäten eftersom att de är irrelevanta för denna undersöknings syfte. 

Urvalet av de utvalda frågeställningarna kopplade till de olika ämnesprogrammens 

målsättningar sammanhänger med de ämneskunskaper som är specifika för de utvalda 

programmen och som kan tänkas efterfrågas vid de utbildningarna på högskolan. Exempel på 

sådana frågeställningar är om eleverna eller studenterna har ett vetenskapligt förhållningssätt 

inom ämnet och om de kan använda centrala begrepp, teorier och metoder.   

 

6.6 Svarsfrekvens  
Det totala omfånget av enkäter som skickades var 100 stycken, 45 till gymnasielärare som 

undervisade inom samhällsvetenskap, ekonomi, sociologi och entreprenörskap och 55 stycken 

skickades till lektorer, professorer och filosofie doktorer inom ämnena företagsekonomi, 

nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap. Svarsfrekvensen till undersökningen var 



 19 

väldigt låg, vilket har blivit allt vanligare och något man får räkna med när man genomför 

enkätundersökningar. Sedan fenomenet tog fart på 1960–1970-talet har svarsfrekvensen hela 

tiden sjunkit.47 Jan Trost skriver i Enkätboken att när man skickar ut enkäter får man räkna 

med en svarsfrekvens på mellan 50 och 75 procent men att det kan bli betydligt mindre än 

så.48 Totalt svarade 17 högskolelärare inom de utvalda ämnena vilket motsvarar cirka 31%. 

Hos gymnasielärare svarade totalt 10 personer vilket motsvarar cirka 24 %.  

 

Huvuddelen av de högskolelärare som besvarade enkäten var män (70%) inom åldrarna 40–60 

år (65%) som hade arbetat mellan 20–30 år i yrket (71%).  Högst svarsfrekvens hos 

högskolelärarna var de som arbetade inom ämnena företagsekonomi och sociologi, då totalt 

10 personer svarade. Den lägsta svarsfrekvensen var hos de som arbetade inom ämnena 

nationalekonomi och statsvetenskap då totalt 4 personer svarade.  

 

Huvuddelen av de gymnasielärare som besvarade enkäten var kvinnor (60%) inom åldrarna 

40–60 år (70%) med ett spann mellan 2,5–36 år i yrket. Högst svarsfrekvens hos 

gymnasielärare var de som arbetade inom de samhällsvetenskapliga ämnena i kombination 

med ett andra ämne av varierande slag (78%).  Den lägsta svarsfrekvensen var hos de som 

arbetade inom ämnena företagsekonomi (20%) och de lärare som enbart arbetade inom 

samhällsvetenskap utan ett andra ämne (20%).  

Den interna svarsfrekvensen inom enkätens olika avsnitt varierade. Det andra avsnittet i 

enkäten Frågor om gymnasieskolans övergripande målsättning var svarsfrekvensen hög. 

Både hos gymnasie- och högskolelärarna tog nästan alla ställning och kunde instämma till 

frågornas påståenden. Däremot så var det inte alla som tog ställning till enkätavsnitten 

gällande elevernas eller studenternas kunskaper och färdigheter i ekonomi och 

samhällsvetenskap. En orsak till detta var att i enkätavsnitten om samhällsekonomi och 

samhällsvetenskap hade också kategorin ej relevant lagts till efter vet ej lagts till som 

alternativ för de lärare som till exempel inte undervisar i samhällsekonomi eller 

samhällsvetenskap men som svarat på de övergripande frågorna i det första avsnittet i 

enkäten. Kategorin vet ej/ej relevant” var stor så därför använde jag antal svar och inte 

procentsatser i mina kommentarer i de delarna.  Det kunde annars ha blivit missvisande. 

 

 
47 Nyberg, Jan (2007) ”Sluta köpa usla enkäter”. Dagens samhälle, 25 april. 
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sluta-kopa-usla-enkater-16898 (Hämtad 2018-04-20)  
48 Trost, Jan, Enkätboken, s. 147. 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sluta-kopa-usla-enkater-16898
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Bland högskolelärarna var det 8 personer (47%) som inte kunde ta ställning eller inte ansåg 

att frågorna var relevanta i avsnittet som berörde studenternas kunskaper och färdigheter i 

samhällsekonomi. I avsnittet som berörde frågor om samhällsekonomi var det fler som kunde 

ta ställning och endast 1 person (6%) kunde inte ta ställning eller ej ansåg att frågan var 

relevant. Hos gymnasielärarna var svarsfrekvensen i avsnittet om ekonomiprogrammet låg. 4 

personer (40 %) kunde inte ta ställning till frågorna eller ansåg att de ej var relevanta. I 

avsnittet om samhällsvetenskapsprogrammet var det fler personer som kunde ta ställning till 

frågeställningarna, endast 2 personer (20%) kunde inte ta ställning eller ansåg att frågan ej var 

relevant.  

 

6.7 Bortfallsanalys 

Författaren Jan Trost skriver i Enkätboken att innan man påbörjar att bearbeta det insamlade 

materialet bör en bortfallsanalys göras, såvida man inte har en hög svarsfrekvens.49 En 

bortfallsanalys innebär att man jämför det insamlade materialet med det ursprungliga urvalet 

för att utläsa dess tillförlitlighet och analysera om det är representativt för hela 

undersökningen50. På grund av denna undersöknings låga svarsfrekvens kommer en 

bortfallsanalys att göras för att analysera tillförlitligheten och representativiteten. 

Inledningsvis kommer några orsaker till det höga bortfallet presenteras, därefter presenteras  

en sammanställning av urvalsgruppernas svarsandel och antalet svar i tabellform utifrån 

respondenternas ämnesområde och kön.  

 

6.7.1 Bortfallsförklaring  

På de ämnesspecifika frågorna riktade till gymnasieskolorna finns ett bortfall.  De 10 

respondenterna från gymnasieskolorna svarade på alla frågor på den allmänna delen om olika 

förmågor och färdigheter, men 4 av 10 har fallit bort på ekonomiprogrammet på grund av att 

man inte undervisar i det nämnda ämnet och 2 av 10 bortfaller på samhällsprogrammet av 

samma anledning. En del av respondenterna kontaktade mig för att förklara varför de har 

avstått från att besvarat enkäten. Den främsta orsaken som respondenterna förmedlade var den 

ovan nämnda orsaken att de inte undervisade i de ämnen eller ämnesprogram som enkätens 

syfte och frågeställningar var baserade på.  Andra hade gått i pension, att de haft 

 
49 Trost, Jan, Enkätboken, s. 147.  
50 Statiska centralbyrån (SCB) (2015) Bortfallsanalys: Inträdet på arbetsmarknaden efter 
gymnasieskolan. Örebro: SCB, s. 10.  
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arbetsuppehåll och varit föräldralediga. En gymnasielärare tog även upp att många 

gymnasielärare har mycket att göra just nu innan terminens slut med rättning och 

betygsättning, vilket hon sa kan vara en orsak till att många har valt att inte besvara enkäten. 

 

6.7.2 Sammanställning av högskolelärarnas svar  

 

 

6.7.3 Sammanställning av gymnasielärarnas svar   

Kön  Svarsandel Antal svar 

Man  17% 4 

Kvinna  29% 6 

 

 6.8 Validitet och reliabilitet 
Vid en kvantitativ undersökning är begreppen validitet och reliabilitet centrala och viktiga 

kriterier för att hur man bedömer en undersöknings kvalité.51 Professorn i projektmetodik 

Jerker Lundequist förklarar i boken Design och produktutveckling att begreppet validitet 

 
51 Stockholms universitet (2012). Trovärdighet/Validitet & Reliabilitet 
https://www.specped.su.se/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/uppsatsens-olika-
delar/trov%C3%A4rdighet-validitet-reliabilitet (Hämtad 2018-05-16)  

Kön  Svarsandel Antal svar 

Man  40% 12 

Kvinna  25% 5 

Ämnesområde  Svarsandel  Antal svar 

Statsvetenskap 30% 3 

Sociologi 36% 11 

Företagsekonomi 24% 6 

Nationalekonomi 11% 1 

Ämnesområde  Svarsanadel Antal svar 

Samhällsvetenskap 33% 1 

Samhällsvetenskap+ 1 eller 
flera andra ämnen 

22% 7 

Företagsekonomi  20% 2 

https://www.specped.su.se/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/uppsatsens-olika-delar/trov%C3%A4rdighet-validitet-reliabilitet
https://www.specped.su.se/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/uppsatsens-olika-delar/trov%C3%A4rdighet-validitet-reliabilitet
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används för att förklara att man avser att mäta det som avses mäta, alltså om man mäter det 

som påstås. Begreppet reliabilitet mäter undersökningens kvalité och tillförlitlighet. Det 

handlar om att man bland annat ska kunna återskapa undersökningen utan att den påverkas av 

slumpens inverkan. Lundequist förklarar begreppens användning sumeriskt på följande sätt:  
Med validitet, dvs giltighet, menas mätinstrumentets förmåga att mäta det som det påstås 
mäta. Med reliabilitet, dvs pålitlighet, menas att en mätmetod är okänslig för slumpens 
inverkan. Reliabilitet är hög när testen ger samma resultat vid upprepade mätningar.52 

 
 
6.8.1 Validitet gällande enkätfrågor 
 
Min undersökning handlar om förväntad kunskap. För att komma åt vad som ligger i 

förväntningar på kunskap har jag strävat efter att hitta något tydligare definierat än ”god- 

mindre god- dålig”. Att beskriva vad kunskap och förmåga är i precisa termer är svårt. Det är, 

som jag ser det, vad man har försökt göra i Gymnasieskolans läroplan. Den är också utformad 

för att vara vägledande för vilka förmågor man anser att studerande på de 

högskoleförberedande programmen behöver tränas i för att klara högskolestudier. I min enkät 

hade det varit möjligt att ha påståenden som:  

”Jag anser att studerande har tillräckligt god läsförmåga för högskolestudier”. Frågan är lätt 

att besvara men ger ingen förståelse för på vilket sätt läsförmågan är tillräcklig eller 

otillräcklig, I Läroplanen har man försökt precisera på vilket sätt man behöver kunna använda 

sin läsförmåga, exempelvis: ” Kan kritiskt granska och bedöma saker för att sedan ta 

ställning och diskutera kring dem”. Å andra sidan kräver den långa formuleringen mer 

eftertanke och är kanske svårare att ta ställning till, vilket kan tänkas avspeglas i det försiktiga 

svaret” instämmer till viss del”, som användes frekvent.  

 

6.8.2 Validitet gällande analys av enkätsvar 

I avsnittet 6.4 Bearbetning har jag redogjort för hur jag har tolkat svarsalternativen i enkäten: 

Instämmer helt- Instämmer till stor del- Instämmer till viss del -Instämmer inte alls- Vet ej/ej 

relevant. 

 

I alla enkäter finns svårigheten att uttala sig generellt. Man tänker som respondent: ” det beror 

på…..”. Man vill gärna förklara och modifiera.  Trots den svårigheten som gäller alla 

generaliseringar tror jag att man kan se en riktning i svaren. Är man helt positiv eller helt 

 
52 Lundequist, Jerker (1995) Design och produktutveckling: metoder och begrepp. Lund: 
Studentlitteratur, s. 38.  
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negativ är det lätt att välja alternativ och de andra svaren ger uttryck för en tendens, att något 

förhåller sig i stort sett som anges i alternativet. 

 
 
6.8.3 Reliabiliteten för enkäten  
På grund av den låga svarsfrekvensen finns det skäl att vara försiktig med att dra   

generella slutsatser främst om gymnasielärares uppfattningar om elevers kunskapsnivåer i de 

efterfrågade fallen. Ett stort bortfall ökar risken för skevheter i resultaten  

 

7. Resultat 
Syftet med min enkät var att utifrån min undersöknings syfte om ett eventuellt 

förväntningsgap ta reda på hur lärarna på gymnasiet respektive högskolan bedömer sina 

elevers/ studenters kunskaper och färdigheter att klara studier på högre nivå. I enkäten fick de 

ta ställning till elevernas eller studenternas nivå gällande läsförmåga, självständighet, 

ämneskunskaper och analysförmåga. Frågorna är utformade som målen i Läroplanen för 

gymnasiet. 

 

Resultatet av respondenternas enkätsvar kommer redovisas utifrån enkätens fyra frågeavsnitt 

som tar upp bakgrundsfrågor om respondenterna som ålder, kön och undervisningstid, 

därefter frågor som är baserade på allmänna målsättningar i Läroplanen för gymnasieskolan 

och ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammets målsättningar.  

Jag har ställt samma frågor till lärarna på högskolan och gymnasieskolorna. Frågesvaren har 

sammanställts och följs av en kort kommentar med mina tolkningar av respondenterna svar.  

Till varje frågeavsnitt fick respondenterna möjlighet att utveckla eller reflektera över svaren. 

Dessa reflektioner kommer att presenteras på liknande sätt som de övriga frågorna. 

Reflektionerna har sammanställts och följs av mina kommentarer. 

Resultatdelen avslutas med en sammanfattning och en analys av hur högskolelärarnas och 

gymnasielärarnas förväntningar skiljer sig åt och om det finns ett förväntningsgap finns 

mellan deras bedömningar. 

 

7.1 Enkätredovisning av högskolelärare  
De enkäter som skickades ut var till lektorer, professorer, filosofie doktorer och doktorander 

inom ämnena företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap på Södertörns 
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högskola. Enkäterna skickades ut till 55 personer som resulterade i 17 svar vilka 

undersökningens resultat baseras på.  

 

7.1.1 Bakgrundsfrågor 1–4 

Kommentar: Huvuddelen av de högskolelärare som besvarade enkäten var män (70%) inom 

åldrarna 40–60 år (65%) som hade mellan 20–30 år i yrket (71%).  Högst svarsfrekvens hos 

högskolelärarna var de som arbetade inom ämnena företagsekonomi (6) och sociologi (4).  

1. Kön  

Man: 12 – (70,6%)  

Kvinna: 5 – (29,4%)  

Annat: 0 – (0%)  

 

2. Ålder  

20–30: 0 – 0%)  

30–40: 2 – (11,8%)  

40–50: 6 – (35,3%)  

50–60: 5 – (29,4%)  

60–70: 4 – (23,5%)  

70–80: 0 – (0%)  

 

3. Vilket ämne verkar du inom?  

Företagsekonomi: 6 – (35,3%)  

Nationalekonomi: 1 – (5,9%)  

Sociologi: 4 – (23,5%) 

Statsvetenskap: 3 – 17,6%)  

Samhällsvetenskap: 2 – (11,8%) 

Juridik: 1: – (5,9%) 

 

4. Antal år i yrket:  

9 år: 1 – (5,9%) 

14 år: 2 – (11,8%)  

17 år: 2 – (11.8%) 

20 år: 3 – (17,6%)  

22 år: 1 – (5,9%)  
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25 år: 4 – (23,5%)  

28 år: 1 – (5,9%)  

30 år: 3 – (17,6%)  

 

7.1.2 Fråga 5–9 kopplade till gymnasieskolans övergripande mål 

 Allmänna kommentarer till tolkning av svaren: Se 6. 4 Bearbetning 

 

5. Använda sina kunskaper som redskap för att formulera och analysera antaganden 

och lösa problem 

Instämmer helt: 0 - (0%) 

Instämmer till stor del: 2 - (11,8 %) 

Instämmer till viss del: 12 - (70,6 %) 

Instämmer inte alls: 3 - (17,6) 

Vet ej: 0 – (0%)  

 

Kommentar:  Jag tolkar svaren som att flertalet av universitetslärarna tycker att studenternas 

färdigheter i att formulera och analysera antaganden är otillräckliga. Ingen anser att 

studenterna är helt förberedda på det som krävs, men två är ändå i stort sett positiva medan tre 

inte alls anser att det är något de nyblivna studenterna behärskar.  

 

6. Kan kritiskt granska och värdera påståenden  

Instämmer helt: 0 - (0%) 

Instämmer till stor del: 3 - (17, 6%) 

Instämmer till viss del: 12 – (70, 6 %) 

Instämmer inte alls: 2 – (11, 8 %) 

Vet ej: 0 – (0%)  

 

Kommentar: Att kritiskt granska och värdera påståenden liknar att formulera och analysera 

antaganden och lösa problem som efterfrågas i fråga 5 och svaren har också utfallit på 

liknande sätt.  

 

7. Kan lösa praktiska problem och arbetsuppgifter 

Instämmer helt: 0- (0%) 

Instämmer till stor del: 3 – (17,6%)  
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Instämmer till viss del: 14- (82,4%) 

Instämmer inte alls: 0- (0%) 

Vet ej: 0- (0%) 

 

Kommentar:  Tendensen tolkar jag som att lärarna ser studenternas färdigheter i att lösa 

arbetsuppgifter som till största delen knappt godtagbar (14), ett fåtal som i stort sett 

tillfredsställande (3). Ingen lärare är odelat positiv till studenternas färdigheter men ingen är 

heller helt negativt inställd.  

 

8. Kan arbeta självständigt 

Instämmer helt: 0 - (0%) 

Instämmer till stor del: 3 - (17,6%) 

Instämmer till viss del: 11 - (64,7%) 

Instämmer inte alls: 4- (23,5 %) 

Vet ej: 0 (0%) 

 

Kommentar: Det finns en åsiktsspridning gällande studenters självständiga arbete bland 

högskolelärarna. Ingen är odelat positiv, men mer än hälften anser att studenterna i viss mån 

klarar att arbeta självständigt.  Några (3) är mer positiva och några (4) är mer kritiska än 

genomsnittet.  

 

9. Kan kritiskt granska och bedöma saker för att sedan ta ställning och diskutera kring 

dem 

Instämmer helt: 0 – (0%)  

Instämmer till stor del: 3 – (17.6) 

Instämmer till viss del: 10 – (58,8%) 

Instämmer inte alls: 4 – (23, 5%) 

Vet ej: 0 – (0%)  

 

Kommentar: Bilden är blandad men varken helt negativ eller helt positiv. Spridningen liknar 

den på föregående fråga, nämligen att de flesta lärarna anser att studenterna till viss del klarar 

att kritiskt granska och bedöma saker för att ta ställning.  
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Högskolelärares fria kommentarer till enkätsvaren:  

• Många studenter har problem att arbeta självständigt. De gör det de uppmanas till. 

(gruppuppgifter etc.), men går ofta bet på uppgifter där de själva måste strukturera arbetet. 

• Grupparbete är skadligt för självständighet. 

• De är inte lika självständiga som de borde vara. 

•"allmänbildningsnivå", förmågan att hantera komplexa samband har sjunkit stadigt genom 

åren. 

 

Mina kommentarer till högskolelärarnas kommentarer: 

Tre av lärarnas kommentarer gäller studenternas arbetsförmåga och det som påpekas är brister 

i förmågan till självständigt arbete. Den fjärde kommentaren gäller kunskapsnivån som anses 

ha sjunkit, vilket jag återkommer till i nästa avsnitt.  

 

7.1.3 Sammanställning av kommentarer till frågorna 5–9. Påståendena är färdigheter 

som ingår i Gymnasieskolans övergripande mål:   

Fördelningen på de olika svarsalternativen fördelar sig på följande sätt när man räknar in alla 

svar på frågorna 5–9. 

Instämmer helt: 0-0-0-0-0  

Instämmer till stor del: 2-3-3-3-3  

 Instämmer till viss del: 12–12- -14- 11-10 

Instämmer inte alls: 3-2-0-4-4 

 

Totalt sett är bilden varierad och det mest frekventa svaret är instämmer till viss del. Det kan 

tolkas som att läget inte är tillfredsställande om än inte helt kritiskt.  Ändå har fyra av fem 

frågor fått flera markeringar på instämmer inte alls, det vill säga att ett antal lärare anser att 

studenterna inte alls besitter de nämnda färdigheterna.   

 

7.1.4 Fråga 10–14 om nyblivna studenters färdigheter och kunskaper inom 

samhällsekonomi  

Kommentar till svarsalternativen: Angående vet ej/ ej relevant: Se Under 6.6 Svarsfrekvens 

sida 19.  

 

10. Har goda ämneskunskaper inom samhällsekonomi 

Instämmer helt: 0– (0%)  
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Instämmer till stor del: 0 – (0%)  

Instämmer till viss del: 6 – (35,5%)  

Instämmer inte alls: 3 – (17,6%) 

Vet ej/ ej relevant: 8– (47,1%)  

 

Kommentar: Responsen är mer negativ än positiv på frågan om ämneskunskaper. Inga lärare 

bedömer kunskaperna som helt eller ens till stor del tillfredsställande. Bedömningen är dock 

inte helt negativ utan studenterna bedöms besitta kunskaper till viss del av de flesta, tre lärare 

anser dock att studenterna inte alls har fullgoda kunskaper.  

 

11. Kan resonera kring samhällsekonomi, dra slutsatser och argumentera för sina 

ställningstagande 

Instämmer helt: 0– (0%)  

Instämmer till stor del: 0– (0%)  

Instämmer till viss del: 8 – (47,1%) 

Instämmer inte alls: 1– (5,9%)  

Vet ej/ ej relevant: 8– (47,1%)  

 

Kommentar: Frågan gäller om studenterna kan använda sina färdigheter i ämnesspecifika 

sammanhang. Även gällande färdigheterna att använda sina kunskaper är lärarna negativa. 

Inga helt positiva bedömningar. Flertalet (8) väljer till viss del och en är helt negativ. 

 

12. Har ett vetenskapligt förhållningssätt till frågeställningar kopplade till 

samhällsekonomi 

Instämmer helt: 0– (0%)  

Instämmer till stor del: 0– (0%)  

Instämmer till viss del: 4 (23,5%)  

Instämmer inte alls: 5 (29,4%)  

Vet ej/ ej relevant: 8 (47,1%)  

 

Kommentar: Här är en klar övervikt för att universitetslärare inte tycker att studenter har ett 

vetenskapligt förhållningssätt (5) och några (4) instämmer endast till viss del. Detta är ett 

tydligt bristområde.  
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13. Kan använda centrala begrepp, teorier och modeller för att förklara 

samhällsekonomi 

Instämmer helt: 0– (0%)  

Instämmer till stor del: 0 – (0%) 

Instämmer till viss del: 5 – (29,4%)  

Instämmer inte alls: 4 – (23,5%)  

Vet ej/ ej relevant: 8 – (47,1%) 

 

Kommentar: På samma sätt som med ett vetenskapligt förhållningssätt så anser 

universitetslärarna att det finns klara brister hos studenterna gällande centrala begrepp, teorier 

och modeller. Tendenser är tydlig eftersom inga lärare valt de mer positiva alternativen.  

 

14 Kan presentera sina resultat inom samhällsekonomi på ett vetenskapligt sätt 

Instämmer helt: 0– (0%) 

Instämmer till stor del: 0 – (0%) 

Instämmer till viss del: 6 – (35,3%)  

Instämmer inte alls: 3 – (17,6%)  

Vet ej/ ej relevant: 8 – (47,1%)  

 

Kommentar: När studenterna har arbetat sig genom stoffet och är framme vid presentationen 

är resultatet aningen bättre, men fortfarande anses bristerna vara så stora så att ingen 

universitetslärare instämmer helt eller till stor del och flera (3) ser inte alls de färdigheterna 

hos studenterna.  

 

Högskolelärarnas fria kommentarer till enkätsvaren gällande samhällsekonomi 

• Gymnasium och Universitet är två parallella världar 

Mina kommentarer till högskolelärarens kommentar: Det är detta min undersökning 

gäller. Är gymnasiet och universitetet skilda världar? Finns det ett förväntningsgap mellan 

vad de två lärarkategorierna? 

 

7.1.5 Sammanställning av kommentar till frågorna 10–14 om studenternas färdigheter 

och kunskaper inom samhällsekonomi:  

Fördelning på alternativen: 

Instämmer helt: 0-0-0-0-0 
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Instämmer till stor del: 0-0-0-0-0 

Instämmer till viss del: 6-8-4-5-6 

Instämmer inte alls: 3-1-5-4-3 

 

Mina kommentarer: Inte på någon av frågorna 10–14 instämde högskolelärarna helt eller ” 

till stor del” att studenterna besatt de efterfrågade färdigheterna. Det måste tolkas som att 

studenterna bedöms har stora brister vid högskolestarten. Flertalet har valt ” instämmer till 

viss del” på alla frågor, men även ” instämmer inte alls” fick markeringar på samtliga frågor. 

Mest negativa var lärarna till studenternas vetenskapliga förhållningssätt (5), följt att 

färdigheter att kunna använda centrala begrepp, teorier och modeller (4) och därefter 

ämneskunskaper (3) och presentera resultat på ett vetenskapligt sätt (3).  

 

7.1.6 Fråga 15–19 om nyblivna studenters färdigheter och kunskaper inom 

samhällsvetenskap 

Kommentar till svarsalternativen: Angående vet ej/ ej relevant: Se Under 6.6 Svarsfrekvens 

sida 19.  

 

15. Har goda ämneskunskaper inom samhällsvetenskap 

Instämmer helt: 0 – (0%) 

Instämmer till stor del: 4 – (23,5%)  

Instämmer till viss del: 8 – (47,1%) 

Instämmer inte alls: 4 – (23,5%)  

Vet ej/ ej relevant: 1 – (5,9%)  

 

Kommentar: Flertalet universitetslärare är något så när nöjda med de nyblivna studenternas 

ämneskunskaper i samhällsvetenskap, om man bedömer ” instämmer till viss del” som 

acceptabelt om än inte helt tillfredsställande, men bilden är inte entydig eftersom det mer 

positiva ” instämmer till stor del” får lika många markeringar (4) som ”instämmer inte alls” 

(4).  

 

16. Har ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till samhällsfrågor 

Instämmer helt: 0 – (0%)  

Instämmer till stor del: 2 – (11,8%) 

Instämmer till viss del: 9 – (52,9%)  
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Instämmer inte alls: 5– (29,4%) 

Vet ej/ ej relevant: 1 – (5,9%)  

 

Kommentar: Inställningen till samhällsfrågor skiljer sig från kunskap om samhällsfrågor.  

Angående inställningen anser flertalet av lärarna (9) att studenterna ”till viss del” har ett 

vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt, men bilden är inte entydig. Förhållandevis många 

(5) ser inte alls det förhållningssättet hos studenterna, men några (2) är positiva och tillmäter 

studenterna färdigheter ” till stor del”. 

 

17. Kan diskutera lösningar på samhällsvetenskapliga problem och motivera sina 

ställningstaganden med väl grundade argument 

Instämmer helt: 0 – (0%)  

Instämmer till stor del: 1 – (5,9%)  

Instämmer till viss del: 13 – (76,5%)  

Instämmer inte alls: 2 – (11,8%)  

Vet ej/ ej relevant: 1 – (5,9%)  

 

Kommentar: Studenter har färdigheter i att diskutera och argumentera. Det anser flertalet av 

högskolelärarna (13) att de kan ”till viss del” och en ”till stor del”. Endast två lärare ” 

instämmer inte alls”.  

 

18. Kan använda centrala teorier och modeller för att förklara samhällsvetenskap 

Instämmer helt: 0 – (0%)  

Instämmer till stor del: 0 – (0%)  

Instämmer till viss del: 9 – (52,9%)  

Instämmer inte alls: 7 – (41,2%)  

Vet ej/ ej relevant:1– (5,9%)  

 

Kommentar: Samhällsvetenskapliga teorier kan studenter inte använda i tillräckligt stor 

utsträckning enligt högskolelärarna. Ingen anser att studenterna klarar det helt eller till stor 

del. Ett förhållandevis stort antal lärare (7) anser att studenterna inte alls klarar det medan 

flertalet (9) ändå ser att studenterna kan använda dem till viss del.  
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19. Kan skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter inom samhällsvetenskapen 

Instämmer helt: 0 ¬ (0%)  

Instämmer till stor del: 2 – (11,8%)  

Instämmer till viss del:13 – (76,5%)  

Instämmer inte alls:1 – (5,9%)  

Vet ej/ ej relevant:1 – (5,9%)  

 

Kommentar: Huvudparten av högskolelärarna (13) anser att studenterna klarar centrala delar 

av arbetet till viss del, att skriva, tolka och förstå är viktiga beståndsdelar i arbetssättet på 

högskolan, så att endast en lärare inte instämmer alls måste uppfattas som förhållandevis 

positivt.  Ett par lärare (2) instämmer till stor del. 

 

Universitetslärarnas fria kommentarer till enkätsvaren gällande samhällsvetenskap: 

• Gymnasium präglar väldigt stark syn för blivande studenter. De kan bara ifrågasätta 

miljöperspektiv och tänkta att allt ska vara rättvist och hållbart. Blivande studenter kan inte 

resonera, nyansera, anpassa. 

• Generellt sett de svaga beträffande är 19. 

 

Mina kommentarer till högskolelärarnas kommentarer: De två kommenterande lärarnas 

svar ligger i linje med det sammanställningen nedan kommer att visa.  

 

7.1.7 Sammanställning av kommentar till frågorna 15–19 om studenternas färdigheter 

och kunskaper inom samhällsvetenskap  

Ser man på hur svaren fördelar sig på de olika svarsalternativen för frågorna 15–19 för synen 

på studenternas färdigheter och kunskaper inom samhällsvetenskap tonar en förhållandevis 

negativ syn fram: 

Instämmer helt: 0-0-0-0-0 (Ingen har valt det helt positiva alternativet till någon fråga) 

Instämmer till stor del: 4-2-1-0-2 (Det näst bästa alternativet har fått få markeringar) 

Instämmer till viss del: 8-9-13-9-13 (Mellanalternativet kan innebära allt från någorlunda 

acceptabelt till knappt tillräckligt. Det går inte att uttala sig om svaren med större säkerhet än 

så) 

Instämmer inte alls: 4-5-2- 7-1 (Helt missnöjd får förhållandevis höga siffror) 
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7.1.8 Analys av högskolelärarnas enkätsvar  

Högskolelärarna är till största delen mindre nöjda med studenternas förkunskaper och 

färdigheter att arbeta på ett sätt som är vedertaget vid högre studier. Mellanalternativet i 

enkäten ”instämmer till viss del” får flest markeringar. Något som jag genomgående tolkat 

som att arbetet går att genomföra men med svårighet. 

 

Det som tydligast framträder som bristområden är att studenterna inte har ett vetenskapligt 

och kritiskt förhållningssätt till sitt ämnesområde, inte kan använda centrala begrepp, teorier 

och modeller för att förklara och inte kan presentera sina resultat på ett vetenskapligt sätt.  

Här finns en förväntan hos högskolelärarna att studenterna borde vara bättre förberedda. 

 

7.2 Enkätredovisning av gymnasielärare  
Enkäter skickades ut till gymnasieskolorna: Huddinge gymnasium, Östra gymnasiet, 

Sjödalsgymnasiet, Tumba gymnasium och Tullinge gymnasium. Enkäterna skickades till 

lärare som undervisade i ämnena samhällsvetenskap, ekonomi, sociologi och entreprenörskap. 

Enkäterna skickades ut till 45 personer och totalt fick jag 10 svar som undersökningens 

resultat baseras på.  

 

7.2.1 Bakgrundsfrågor 1–4 

Huvuddelen av de gymnasielärare som besvarade enkäten var kvinnor (60%) inom åldrarna 

40–60 år (70%) med ett spann mellan 2,5–36 år i yrket. Högst svarsfrekvens hos 

gymnasielärare var de som arbetade inom de samhällsvetenskapliga ämnena i kombination 

med ett andra ämne av varierande slag (78%).  Den lägsta svarsfrekvensen var hos de som 

arbetade inom ämnena företagsekonomi (20%) och de lärare som enbart arbetade inom 

samhällsvetenskap utan ett andra ämne (20%). 

 

1. Kön  

Man: 4 – (40%)  

Kvinna: 6 – 60%)  

Annat: 0 – (0%) 

2. Ålder  

20–30: 1 – (10%)  

30–40: 1 – (10%)  

40–50: 3 – (30%)  
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50–60: 4 – (40%)  

60–70: 1– (10%)  

70–80: 0 – (0%)   

 

3. Inom vilket ämne verkar du?  

Samhällskunskap: 1 (10 %)  

Samhällsvetenskap+ ett eller flera ämnen: 7 (70%)  

Företagsekonomi: 2 (20 %)  

 

4: Antal år i yrket?  

2,5: 1 – (10%)  

8: 1 – (10%) 

10: 1– (10%) 

12: 2 – (20%)  

15: 1 – (10%) 

18: 1– (10%) 

21: 1 – (10%) 

23:  1– (10%) 

36:  1 – (10%) 

 

7.2.2 Fråga 5–9 kopplade till gymnasieskolans övergripande mål 

Kommentar till tolkning av svaren:  Se 6.4 Bearbetning 

 

5. Kan använda sina kunskaper som redskap för att formulera och analysera 

antaganden och lösa problem 

Instämmer helt 0 – (0%)   

Instämmer till stor del: 5 – (50%)  

Instämmer till viss del: 5– (50 %)  

Instämmer inte alls: 0 – (0%) 

Vet ej: 0 – (0%)  

 

Kommentar: Häften (5) av gymnasielärarna anser att eleverna har goda färdigheter i att 

formulera och analysera antaganden. Häften av lärarna anser att deras färdigheter är 

acceptabla men ingen instämmer helt på att de har mycket goda färdigheter. Tolkar svaren 
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som att de ligger på en mellannivå, ingen anser att eleverna inte alls har de färdigheter men 

ingen anser heller att deras färdigheter är undermåliga.  

 

6. Kan kritiskt granska och värdera påståenden 

Instämmer helt: 0 – (0%) 

Instämmer till stor del: 5 (50%)  

Instämmer till viss del: 5 (50%)  

Instämmer inte alls: 0– (0%)  

Vet ej: 0 – (0%)  

 

Kommentar: Svaren på denna fråga överensstämmer med föregående frågeställning. Tolkar 

lärarnas svar som att eleverna ligger på en medelnivå och kan till stor eller viss del kritiskt 

granska och värdera påståenden. Ingen av gymnasielärarna är helt nöjd eller helt missnöjd 

med elevernas färdigheter att granska och värdera påståenden.  

 

7. Kan lösa praktiska problem och arbetsuppgifter 

Instämmer helt: 1– (10%)  

Instämmer till stor del: 6 – (60%)  

Instämmer till viss del: 3– (30%) 

Instämmer inte alls: 0 – (0%)   

Vet ej/ej: 0 – (0%)  

 

Kommentar: Tolkar svaren som att övervägande delen av lärarna är positiva till elevernas 

färdigheter i att kunna lösa praktiska problem och arbetsuppgifter.  En del av lärarna (3) anser 

att elevernas färdigheter är acceptabla, men ingen är helt negativt inställd.  

 

8. Kan arbeta självständigt 

Instämmer helt: 1– (10%) 

Instämmer till stor del: 3– (30%) 

Instämmer till viss del: 6– (60%)  

Instämmer inte alls: 1– (10%)  

Vet ej:0 – (0%)  
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Kommentar: Svaren på frågan om elevernas färdigheter att arbeta självständig har stor 

spridning. Majoriteten av lärarna (6) anser att elevernas färdigheter är acceptabla. Några (3) är 

i stort sett positiva och en anser att eleverna kan arbeta självständig. En instämmer inte alls 

men helheten kan sägas ligga inom spannet någorlunda acceptabel till positiv, med 

tyngdpunkt på det lägre alternativet.   

 

9. Kan kritiskt granska och bedöma saker för att sedan ta ställning och diskutera kring 

dem 

Instämmer helt: 0 – (0%) 

Instämmer till stor del: 7 – (70%)  

Instämmer till viss del: 3 – (30%)  

Instämmer inte alls: 0 – (0%)  

Vet ej/ej relevant: 0 – (0%)  

 

Kommentar: Tolkar svaren som att övervägande delen av lärarna (7) är positiva till elevernas 

färdigheter i att kunna granska och bedöma saker för att ta ställning och diskutera kring dem, 

men ingen anser dock att eleverna har fullständiga färdigheter inom detta. En mindre del av 

lärarna (3) uppger att elevernas färdigheter är någorlunda acceptabla.  

 

Gymnasielärarnas fria kommentarer till enkätsvaren: 

• Stora skillnader mellan ÅK1 och ÅK3. Dessutom stora skillnader inom klasser och program. 

• Svaren blir "till viss del" så ofta eftersom mina elevgrupper är väldigt heterogena, dvs vissa 

kan väldigt bra medan andra kan i bara begränsad utsträckning 

• Det är att läsa in text som är ett hinder för att senare diskutera. Om jag går igenom på tavlan 

så kan de sedan diskutera och reflektera. Baskunskaperna från högstadiet är begränsade hos 

en del elever vilket gör att spridningen mellan eleverna skiljer ganska mycket i åk 1.  

• Mina svar baseras på att eleverna gått ett par år på gymnasiet.  

• Svaren kan variera beroende på vilka program eleverna går på samt vilken årskurs som 

avses.  

• Det är så olika hos olika elever, åk 1-åk 3, samt om de är studiestarka eller studiesvaga. 

 

Mina kommentarer om gymnasielärarnas fria kommentarer:  

Fem av gymnasielärarna uppger i kommentarerna att de hade svårigheter med att besvara 

enkäternas frågeställningar på grund av stora skillnader mellan årskurser, klasser, program, 



 37 

klassammansättning samt elevernas studiemotivation.  Det är ett vanligt mätproblem, men 

man kan ändå se tendenser i svaren. 

En av lärarna uppger att elever i årskurs ett på gymnasiet har svårigheter med att läsa in texter 

vilket gör att de får svårt att diskutera kring det, vilket beror på bristande baskunskaper från 

högstadiet. Just läsförmågan verkar vara ett centralt problem som gäller flera stadier inom 

utbildningssystemet.  

 

7.2.3 Sammanställning av kommentar till frågorna 5–9, påståendena är färdigheter som 

ingår i Gymnasieskolans övergripande mål 

Svaren fördelade sig på följande sätt i en översikt över alla frågor:  

Instämmer helt: 0-0-1-1-0 

Instämmer till stor del: 5-5-6-3-7- 

Instämmer till viss del: 5-5-3-6-3 

Instämmer inte alls: 0-0-0-1-0 

Vet ej/ej relevant: 0-0-0-0-0 

 

Totalt sett är bilden av elevernas färdigheter kopplade till gymnasieskolans övergripande mål 

varierad hos gymnasielärarna. Men generellt sett utifrån min tolkning så är lärarna mer 

positivt och inställda eller anser att elevernas färdigheter är någorlunda acceptabla.  Endast en 

av fem frågor hade fått markering på ”instämmer inte alls” vilket tyder på att majoriteten av 

lärarna inte uppfattar elevernas färdigheter som undermåliga. Skillnaderna i omdömen var 

mycket små.  Det som lärarna var mindre positiva till var elevernas färdigheter i att använda 

kunskaper som redskap för att formulera och analysera antaganden och lösa problem, kritiskt 

granska och värdera påståenden och elevernas färdigheter i att arbeta självständigt. Det mest 

frekventa svaret som lärarna uppgav var ”instämmer till stor del”.  Detta gäller:  

•5. Använda sina kunskaper som redskap för att formulera och analysera antaganden och lösa 

problem (fem lärare instämmer till stor del-50%) 

• 6. Kan kritiskt granska och värdera påståenden (fem lärare instämmer till stor del-50%) 

• 7. Kan lösa praktiska problem och arbetsuppgifter (sex lärare instämmer till stor del (60%)  

• 8. Kan arbeta självständigt (tre lärare instämmer till stor del 30%)  

• 9. kan kritiskt granska och bedöma saker för att sedan ta ställning och diskutera kring dem 

(sju lärare instämmer till stor del (70%) 
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7.2.4 Fråga 10–14 om ekonomiprogrammets målsättning 

 Kommentar till svarsalternativen: Angående vet ej/ ej relevant: Se Under 6.6 

Svarsfrekvens sid. 18.  

 

10. Har goda ämneskunskaper inom samhällsekonomi 

Instämmer helt: 0 – (0%)  

Instämmer till stor del: 0 – (0%)  

Instämmer till viss del: 6 – (60%)  

Instämmer inte alls: 0 – (0%)  

Vet ej/ej relevant: 4 – (40%)  

 

Kommentar: Problemet som redovisas Under 6.6 Svarsfrekvens blir tydligt här. 

Svaren är i övrigt samstämmiga. Man bedömer att elevernas kunskaper i samhällsekonomi 

ligger på en nivå som kan accepteras om än inte god. 

 

 

11. Kan resonera kring samhällsekonomi, dra slutsatser och argumentera för sina 

ställningstaganden 

Instämmer helt: 0 – (0%)  

Instämmer till stor del: 0 – (0%)  

Instämmer till viss del: 6 – (60%)  

Instämmer inte alls: 0 – (0%)  

Vet ej/ej relevant: 4 – (40%)  

 

Kommentar: Svaren på denna fråga överensstämmer med föregående frågeställning. Tolkar 

lärarnas svar som att elevernas färdigheter i att resonera, dra slutsatser och argumentera i 

samhällsekonomiska frågor ligger på en nivå som är någorlunda acceptabel. 

 

12. Har ett vetenskapligt förhållningssätt till frågeställningar kopplade till 

samhällsekonomi 

Instämmer helt: 0 – (0%)  

Instämmer till stor del: 0 – (0%)  

Instämmer till viss del: 5 – (50%)  

Instämmer inte alls: 1 – (10%)  
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Vet ej/ej relevant: 4 – (40%)  

 

Kommentar: De flesta (5) väljer ett mellanalternativ ” instämmer till viss del” medan en 

person inte instämmer alls. Gymnasielärarna finner nivån för ett vetenskapligt förhållningssätt 

någorlunda acceptabelt generellt sett. En person är helt negativ till elevernas färdigheter i 

detta hänseende.    

 

13. Kan använda centrala begrepp, teorier och modeller för att förklara 

samhällsekonomi  

Instämmer helt: 0– (0%)  

Instämmer till stor del: 0 – (0%)  

Instämmer till viss del: 5 – (50%)  

Instämmer inte alls: 1– (10%)  

Vet ej/ej relevant: 4– (40%)  

 

Kommentar: Fördelningen på gymnasielärarnas svar är densamma som på fråga 12.  De 

flesta väljer ett mellanalternativ ” instämmer till viss del” medan en person inte instämmer 

alls. Gymnasielärarna finner nivån för ett vetenskapligt förhållningssätt någorlunda 

acceptabel, men inte helt tillfredsställande.  

 

14. Kan presentera sina resultat inom samhällsekonomi på ett vetenskapligt sätt 

Instämmer helt: 0– (0%)  

Instämmer till stor del: 0– (0%)  

Instämmer till viss del: 6 – (60%)  

Instämmer inte alls: 0 – (0%)  

Vet ej/ej relevant: 4 – (40%)  

 

Kommentar:  Alla berörda gymnasielärare anser att deras elever klarar att presentera sina 

resultat inom samhällsekonomi på ett vetenskapligt sätt ” till viss del”.   

 

Gymnasielärarnas fria kommentarer till enkäten: 

• Just i år är situationen värre. Drygt en tredjedel av de elever jag har i samhällskunskap har 

F-bedömning på faktakunskap på ämnesinnehållet ekonomi. Dessutom har en fjärdedel F-

bedömning på förmågorna att kunna analysera och resonera. Flera elever säger att de på 
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grundskolan haft lärare som skapat prov utifrån instuderingsfrågor. Det leder till att elever 

som har haft höga betyg i högstadiet nu (även om de inte har F ännu hos mig) inte kan skriva 

med vetenskaplig ansats eller har svårigheter med struktur i sina svar, texter eller 

diskussioner, svårt att se delar som sedan hör ihop i helheter.   

 

Mina kommentarer om gymnasielärarnas fria kommentarer: Lärarnas kommentarer visar 

tydligt hur alla nivåer inom skolsystemet hör ihop och att träning i olika färdigheter bygger på 

långsiktighet.   

 

7.2.5 Sammanställning av kommentar till frågorna 10–14 som ingår i 

ekonomiprogrammets målsättning  

En sammanställning av svarsalternativen visar i vilken grad svarsalternativen har valts 

gällande frågorna 10–14: 

Instämmer helt: 0-0-0-0-0 

Instämmer till stor del: 0-0-0-0-0 

Instämmer till viss del: 6-6-5-5-6 

Instämmer inte alls: 0-0-1-1-0 

Vet ej/ ej relevant: 4-4-4-4-4 

 

Mina kommentarer: Gymnasielärarna ligger lågt i bedömningen av elevernas kunskaper och 

förmågor gällande samhällsekonomi.  Man är i stort sett överens om en knapp medelnivå för 

fråga 10.   ” goda ämneskunskaper inom samhällsekonomi”, 11. ” kan resonera kring 

samhällsekonomi, dra slutsatser och argumentera för sina ställningstaganden”, 13. ”kan 

använda centrala begrepp, teorier och modeller för att förklara samhällsekonomi” och 14. ” 

kan presentera sina resultat inom samhällsekonomi på ett vetenskapligt sätt”. 

Angående fråga 12 och 13 som gäller ” vetenskapligt förhållningssätt” och ” kan använda 

centrala begrepp och teorier och modell för att förklara samhällsekonomi” anser en lärare att 

eleverna helt saknar dessa färdigheter.  

 

7.2.6 Fråga 15–19 om samhällsvetenskapsprogrammets målsättning 

Kommentar till svarsalternativen: Angående vet ej/ ej relevant: Se Under 6.6 Svarsfrekvens 

sid. 18. 
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15. Har goda ämneskunskaper inom samhällsvetenskap 

Instämmer helt: 0– (0%)  

Instämmer till stor del: 2 – (20%)  

Instämmer till viss del: 6 – (60%)  

Instämmer inte alls: 0 – (0%)  

Vet ej/ej relevant: 2 – (20%)  

 

Kommentar:  Flertalet (5) väljer ett knappt medel alternativ medan två anser att eleverna till 

stor del besitter goda kunskaper i samhällsvetenskap. 

 

16. Har ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till samhällsfrågor  

Instämmer helt: 0 – (0%)  

Instämmer till stor del: 2 – (20%)  

Instämmer till viss del: 6 – (60%)  

Instämmer inte alls: 0 – (0%)  

Vet ej/ej relevant: 2 – (20%)  

 

Kommentar: Samma fördelning på ”Har ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till 

samhällsfrågor” som på ” Har goda ämneskunskaper inom samhällsvetenskap”. Flertalet (6) 

väljer att det stämmer till viss del medan två anser att det stämmer till stor del.    

 

17. Kan diskutera lösningar på samhällsvetenskapliga problem och motivera sina 

ställningstaganden med väl grundade argument 

Instämmer helt: 0 (0%) 

Instämmer till stor del 2 (20%) 

Instämmer till viss del: 6 (60%) 

inte alls: 0– (0%)  

Vet ej/ej relevant: 2 – (20%)  

 

Kommentar: Samma resultat som på frågorna 15, 16 och 17. Flertalet anser att generellt sätt 

är elevernas färdigheter i någon mån tillräckliga medan två anser att de är tillräckliga.  

 

18. Kan använda centrala teorier och modeller för att förklara samhällsvetenskap 

Instämmer helt: 0 – (0%)  



 42 

Instämmer till stor del: 3 – (30%)  

Instämmer till viss del: 4– (40%)  

Instämmer inte alls: 1 – (10%)  

Vet ej/ej relevant: 2– (20%) 

 

Kommentar: Åsiktsspridning i svaren. Flest väljer instämmer till viss del (4) men nästan lika 

många (3) när nöjda med elevernas färdigheter i att använda centrala teorier och modeller för 

att förklara samhällsvetenskap. En lärare anser inte att eleverna är på den nivån. 

 

19. Kan skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter inom samhällsvetenskapen 

Instämmer helt: 0 – (0%)  

Instämmer till stor del: 1 – (10%)  

Instämmer till viss del: 7– (70%)  

Instämmer inte alls: 0 – (0%)  

Vet ej/ej relevant: 2 – (2%)  

 

Kommentar: De centrala färdigheterna att kunna läsa, skriva, tolka och förstå olika typer av 

texter inom samhällsvetenskapen är gymnasielärarna inte nöjda men heller inte helt missnöjda 

med generellt sett. Ingen ger ett helt negativt svar. Merparten (7) anger ” instämmer till viss 

del” och en ” instämmer till stor del”.  

 

Gymnasielärarnas fria kommentarer till enkätsvaren: 

• Stora skillnader mellan ÅK1 och ÅK3 

• Se föregående kommentar angående gruppernas heterogenitet 

• Jag undervisar i kommunikation på samhällsprogrammet och teorierna och begreppen är 

betydligt mer överskådliga och tydliga än inom samhällskunskapen. Det gör det enklare för 

mig att använda mig av praktiska uppgifter för att kombinera med teorin. Det vetenskapliga 

förhållningssättet är dock begränsat. Ämnet är nytt för eleverna och inte beroende av tidigare 

baskunskaper. 

 

Mina kommentarer om gymnasielärarnas fria kommentarer:  Lärarna betonar de 

individuella variationerna och olika svårighetsgrader inom olika kurser.  
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7.2.7 Sammanställning av kommentar till frågorna 15–19 som ingår i 

samhällsvetenskapsprogrammets målsättning 

Instämmer helt: 0-0 -0- 0-0 

Instämmer till stor del: 2- 2- 2-3-1 

Instämmer till viss del: 6- 6- 6- 6-7 

Instämmer inte alls: 0- 0- 0-1- 0 

Vet ej/ ej relevant: 2- 2-2-2-2 

 

Kommentar: Det är förhållandevis fler positiva omdömen för elevernas kunskaper och 

färdigheter på det samhällsvetenskapliga programmet. Svarsalternativet instämmer till stor del 

finns med på varje fråga, mellanskiktet ”acceptabelt med tvekan” dominerar och endast en 

lärare är helt negativ och det svaret gäller det vetenskapliga perspektivet. Påståendet lyder       

” Kan använda centrala teorier och modeller för att förklara samhällsvetenskap”, samma 

utsaga en markering på ” instämmer till stor del” av en annan lärare, men som så många lärare 

påpekar så varierar situation beroende på olika individer, olika grupper och olika årskurser 

från år till år.  

 

7.2.8 Analys av gymnasielärarnas enkätsvar   

I svaren till enkätens första del (frågorna 5–8) som beskriver allmänna färdigheter som 

beskrivs i Läroplan för gymnasiet och som inte gäller ett enskilt ämne utan är allmänna som 

att kunna analysera, kritiskt granska, lösa uppgifter och bedöma och ta ställning är 

gymnasielärarna försiktigt positiva. Det vanligaste svaret är ”till viss del”, men även den 

högre graden ” till stor del” finns med. Det visar något om lärarnas syn på elevernas 

färdigheter i arbetsförmåga, deras verktyg för att gripa sig an studierna. Svaren antyder att det 

i stort sett går att genomföra arbetet. 

 

De ämnesanknutna frågorna 10–14 som gäller hur eleverna förmår använda olika färdigheter 

inom ämnet samhällsekonomi visar ett något sämre resultat. Ingen fråga fick markeringar på 

de bästa alternativen utan lärarna instämde genomgående ” till viss del”, vilket inte tyder på 

någon klart positiv uppfattning. 

 

Frågorna 15–19 var ämnesspecifika för samhällsvetenskap och avsåg att undersöka hur 

eleverna förmår använda sina färdigheter inom ämnet. Här är lärarna mer positiva. Varje 

avdelning gällande: goda ämneskunskaper, har ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt 
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till samhällsfrågor, kan diskutera lösningar på samhällsvetenskapliga problem och motivera 

och argumentera för sina ställningstaganden och kan använda centrala teorier och modeller 

för att förklara samhällsvetenskap fick en eller flera markeringar på ” instämmer till stor del” 

(2-2-2-3-1).  

 

7.3 Analys av enkätsvaren från högskole- och gymnasielärare  
Här följer en jämförelse mellan de två lärarkategoriernas enkätsvar. Man bör beakta att antalet 

svar är litet och antalet som svarar är 17 från högskolan och 10 från gymnasieskolorna, med 

bortfall om man inte undervisar på det programmet. (Kommentar till svarsalternativen: 

Angående vet ej/ ej relevant: Se Under 6.6 Svarsfrekvens sid. 18.    

 

På den allmänna – icke ämnesspecifika delen är gymnasielärarna mer positiva på alla punkter. 

Frågorna gäller inte ämneskunskap utan förmågor som analys, värdering, problemlösning, 

självständighet, kritisk granskning och bedömning. Påståendena lyder:  

5. Använda sina kunskaper som redskap för att formulera och analysera antaganden och lösa 

problem 

6. Kan kritiskt granska och värdera påståenden 

7. Kan lösa praktiska problem och arbetsuppgifter 

8. Kan arbeta självständigt 

9. Kan kritiskt granska och bedöma saker för att sedan ta ställning och diskutera kring dem 

 

Högskolelärarna och gymnasielärarna är eniga om att studenterna eller eleverna inte presterar 

på topp utifrån deras förväntningar. Hos gymnasielärarna ligger tyngdpunkten på ” instämmer 

till stor del” medan högskolelärarna i högre grad väljer ” instämmer till viss del och dessutom 

har 13 markeringar på ”instämmer inte alls” , det alternativet får bara en markering hos 

gymnasielärarna. En tydlig gradskillnad.  

 

De ämnesspecifika frågorna 10–14 som avser att utröna hur studenterna/eleverna använder 

olika färdigheter i ämnet samhällsekonomi finns en viss samsyn hos högskolelärare och 

gymnasielärare. De skattade kunskaps- och färdighetsnivåerna är förhållandevis lågt i båda 

lärargrupperna och högskolelärarna är ännu mer kritiska. Tendensen är densamma men 

högskolelärarna är mer negativa. 

Instämmer inte alls har fått markeringar på alla punkter hos högskolelärarna, men endast på 

två punkter hos gymnasielärarna.  
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Avdelningen för ämnesspecifika färdigheter inom samhällsvetenskap (fråga 15–19) visar 

något mer positiva resultat hos såväl högskolelärare som hos gymnasielärare.  

Det positiva ” instämmer till stor del” har fått markeringar av såväl högskolelärare som 

gymnasielärare på fyra av fem frågor. Undantaget är ” kan använda centrala teorier och 

metoder för att förklara samhällsvetenskap”. Det anser inte högskolelärarna att studenterna 

klarar i någon större utsträckning medan 40% av gymnasielärarna anser det.  

Just det vetenskapliga tycks vara stötestenen gällande frågorna, 29,4 procent av 

högskolelärarna anser att studenterna inte alls har ” ett vetenskapligt och kritiskt 

förhållningssätt till samhällsfrågor”. Men inte heller ämneskunskaperna anses vara tillräckligt 

bra. 23,5 procent av högskolelärarna ansåg inte att så var fallet, medan 20 procent av 

gymnasielärarna ansåg att eleverna till stor del har goda kunskaper i samhällskunskap och 80 

procent av gymnasielärarna instämde ” till viss del”. 

 

8. Sammanfattande slutdiskussion 
Mitt intresse för övergången från gymnasium till högre studier väcktes på en lokal 

skolkonferens där gymnasie- och universitetslärare diskuterade ämnet. Det blev så tydligt 

under deras samtal att det var ett gap mellan olika förväntningar och åsikter om vad de 

blivande studenterna verkligen kan och vad de bör kunna när de påbörjar högre studier. 

Artikeln Gymnasieutbildade dåligt förberedda i Lärarnas tidning, Skolverkets rapport från 

2005 med titeln Väl förberedd? och rapporter om nyblivna studenters kunskaper i början av 

sina högre studier i såväl Sverige som andra länder visade att det här är en 

världsomspännande diskussion. 

 

Som teori till uppsatsen valde jag Carl D. Liggios The expectation gap in auditing. Teorin 

beskriver gapet mellan vad den som levererar en bestämd produkt anser sig ha fått beställning 

på och vad mottagaren förväntar sig att produkten ska vara. Jag avsåg att undersöka vad 

leverantören två gymnasieförberedande program på gymnasiet ansåg om elevernas kunskaper 

och färdigheter utifrån det som de arbetat efter, nämligen Läroplan för gymnasiet och vad 

mottagarna undervisande lärare på högskolan ansåg om utfallet av undervisningen och hur 

anpassat det var till de förväntningar de hade på sina blivande studenter. Mitt syfte med den 

här uppsatsen är att undersöka om det finns ett eventuellt förväntningsgap mellan hur 

högskolelärare och gymnasielärare ser på sina studenters/ elevers kunskaper och färdigheter. 



 46 

Jag har använt en enkät med samma frågor till båda lärargrupperna för att kunna jämföra hur 

de ställer sig till allmänna kunskaper och färdigheter och hur studenterna/ eleverna klarar att 

använda dem i ämnesspecifika sammanhang när de studerar samhällsekonomi respektive 

samhällsvetenskap. 

 

Urvalgrupp för min undersökning var till lektorer, professorer, filosofie doktorer och 

doktorander inom ämnena företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap på 

Södertörns högskola. Enkäterna skickades ut till 55 personer som resulterade i 17 svar vilka 

undersökningens resultat baseras på. Gymnasieskolorna valdes ut enligt närhetsprincipen. De 

ligger alla inom Södertörns högskolas upptagningsområde: Huddinge gymnasium, Östra 

gymnasiet, Sjödalsgymnasiet, Tumba gymnasium och Tullinge gymnasium. Enkäterna 

skickades till lärare som undervisade i ämnena samhällsvetenskap, ekonomi, sociologi och 

entreprenörskap. Enkäterna skickades ut till 45 personer och totalt fick jag 10 svar som 

undersökningens resultat baseras på. 

 

Undersökningsmetoden var kvantitativ. Jag utformade en enkät utifrån Gymnasieskolans 

läroplan.  Jag valde frågor både utifrån läroplanens övergripande mål och examensmål inom 

samhällsvetenskap och ekonomiprogrammet på gymnasiet i utformningen av enkäten. Lärarna 

fick också utrymme för kommentarer.  

 

Resultatet är starkt påverkat av bortfallet, dels den låga svarsfrekvensen, dels bortfallet inom 

ämnesdelarna på gymnasieskolorna där de 10 svarande lärarna svarat på alla frågor på den 

allmänna delen om olika förmågor och färdigheter, men 4 av 10 har fallit bort på 

ekonomiprogrammet på grund av att man inte undervisar i det nämnda ämnet och 2 av 10 

bortfaller på samhällsprogrammet av samma anledning. 

 

Vad går att utläsa av de avgivna svaren? Högskolelärarnas svar tyder på att det finns ett 

förväntningsgap. Man skattar genomgående studenternas kunskaper och färdigheter lågt och 

allra tydligast gällande vetenskapligt förhållningssätt och centrala begrepp, teorier och 

modeller och att presentera sina resultat på ett vetenskapligt sätt. Svaret på min 

forskningsfråga måste bli att högskolelärarna inte anser att studenterna är väl förberedda. 

Svaren indikerar inte stor kris men att det finns stora brister. 
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Gymnasielärarnas bedömningar är mer positiva, främst på den allmänna delen, men även 

inom samhällsvetenskapen fick eleverna det positiva omdömet ” instämmer till stor del” till 

flera centrala förmågor som goda ämneskunskaper, har ett vetenskapligt och kritiskt 

förhållningssätt till samhällsfrågor, kan diskutera lösningar på samhällsvetenskapliga problem 

och motivera och argumentera för sina ställningstaganden och kan använda centrala teorier 

och modeller för att förklara samhällsvetenskap. 

 

Svaret på min fråga om gymnasielärarnas uppfattning om elevernas kunskaper och förmågor 

på de punkter som jag har bedömt har relevans för högskolestudier blir att gymnasielärarna är 

mer nöjda än högskolelärarna. De ser också brister men bedömer dem inte som lika stora som 

högskolelärarna gör. För att använda terminlogin från min teori kan man säga att 

gymnasielärarna i något högre utsträckning anser att de levererar det som är målet för deras 

undervisning än vad högskolelärarna anser.  

 

Underlaget från gymnasiet är som tidigare nämnts mycket litet. Med tanke på att lärarna i 

kommentarsdelen påpekar att det varierar inom olika klasser och program så är det mycket 

svårt att generalisera utifrån resultatet. Trots det kan svaren ha relevans för en större grupp, 

men det går inte att säkert säga. 

 

I kommentarsdelen framkom synpunkter som är värda att beakta: ”Universitetet och 

gymnasiet är två parallella världar”, säger en högskolelärare. Det har fått bli titeln till min 

uppsats och yttrandet stöds också av den vetenskapliga artikeln från Australien ” First year 

expectations and experiences: student and teacher perspectives”, där det framgår att det är en 

process för studenter att skolas in i högskolestudier.  

 

Undersökningen som jag tar upp under tidigare forskning The Transition from High School to 

Postsecondary Education for Students with Learning Disabilities kan sägas peka på lösningar 

på problemet med gapet mellan gymnasiekolan och universitet och högskolor. Undersökning 

gällde studenter med särskilda svårigheter men metoden att analysera vilka de speciella 

svårigheterna är för att sedan utforma en strategi för att åtgärda bristerna kan också vara en 

mer allmän väg att gå. Med tanke på bland annat den stora utbildningsökning som skett i stora 

delar av världen och det behov av högutbildad arbetskraft som ständigt förs fram i debatten så 

framstår gapet som ett angeläget problem att utarbeta strategier för.  
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