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ABSTRACT 
This thesis addresses the significance of the concept of study success in higher education from 
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Economics, Engineering Physics, Medical Education, Social Work and Teacher Education for 
Upper Secondary Level. The thesis is based on data from three studies conducted between, 
spring 1993 and autumn 1996. A questionnaire was distributed to all the students enrolled in 
autumn 1992 to the five programs, regarding students' paths to the university, how they 
perceived their university studies, and their plans for the future. Fifty-nine of the students 
were then selected from the five university programs and interviewed on two different 
occasions. The first interview, conducted mainly during the autumn term of 1993, focused on 
the respondent's path to the university studies and on different aspects of their lives as 
students. For a majority of the students, the second interview was conducted about one year 
later. This interview focused on how the students perceived study success: what was 
considered to be a good study result, and the characteristics of successful and unsuccessful 
students. The students were also asked to describe an occasion when they felt successful and 
unsuccessful, respectively. The results indicate that there is little congruence between the 
students' perception of study success and that expressed in many public reforms and policies 
in Sweden. Furthermore, there are both similarities and differences in students' views across 
the programs. The students at the five programs seemed to relate study success mainly to 
aspects of Achievement, Process/Strategy, and Comprehension, while aspects related to 
Personal Growth or Future/Occupation were rarely mentioned. When comparing students' 
views in the five university programs, the results indicate that an Achievement oriented view 
dominated among the students in Business Administration and Economics, and Engineering 
Physics. The students in Engineering Physics and Social Work were more oriented towards 
Process or Strategy aspects of study success than the students in the other programs. Personal 
Growth was emphasised as an important aspect only by the Social Work students. 
Furthermore, students in Social Work and Medical Education were more oriented towards 
Comprehension than the others. The students in Medical Education and Teacher Education 
related study success to Future/Occupation to a higher degree that the others. The views on 
study success seem mainly to be related to aspects in the learning environment, in particular 
the way the university studies are organised, the examination and grading system, and the 
contact with the profession. Different recruitment patterns, and the impact of upper secondary 
education may also be of importance. Influences from the students' prior experiences and 
their life outside their studies cannot be excluded. Furthermore, the results indicate gender 
differences. The women seem to view study success in terms of Comprehension, while the 
men are more oriented towards Achievement. An additional analysis within the categories 
indicated that the male students seemed to be more self-confident and self-reliant while the 
female students expressed a more pessimistic view. Furthermore, while the male students 
view an unsuccessful student only in relation to the individual in question, the female 
students' view involved the negative consequences of the student's behaviour for other 
people. 
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Abstract 
This thesis addresses the significance of the concept of study success in 
higher education from the perspective of students at five university pro
grams; Business Administration and Economics, Engineering Physics, 
Medical Education, Social Work and Teacher Education for Upper Secon
dary Level. 

The thesis is based on data from three studies conducted between spring 
1993 and autumn 1996. A questionnaire was distributed to all the students 
enrolled in autumn 1992 to the five programs, regarding students' paths to 
the university, how they perceived their university studies, and their plans 
for the future. Fifty-nine of the students were then selected from the five 
university programs and interviewed on two different occasions. The first 
interview, conducted mainly during the autumn term of 1993, focused on the 
respondent's path to the university studies and on different aspects of their 
lives as students. For a majority of the students, the second interview was 
conducted about one year later. This interview focused on how the students 
perceived study success: what was considered to be a good study result, and 
the characteristics of successful and unsuccessful students. The students 
were also asked to describe an occasion when they felt successful and un
successful, respectively. 

The results indicate that there is little congruence between the students' 
perception of study success and that expressed in many public reforms and 
policies in Sweden. Furthermore, there are both similarities and differences 
in students' views across the programs. The students at the five programs 
seemed to relate study success mainly to aspects of Achievement, Proc
ess/Strategy, and Comprehension, while aspects related to Personal Growth 
or Future/Occupation were rarely mentioned. 



When comparing students' views in the five university programs, the re
sults indicate that an Achievement oriented view dominated among the stu
dents in Business Administration and Economics, and Engineering Physics. 
The students in Engineering Physics and Social Work were more oriented 
towards Process or Strategy aspects of study success than the students in the 
other programs. Personal Growth was emphasised as an important aspect 
only by the Social Work students. Furthermore, students in Social Work and 
Medical Education were more oriented towards Comprehension than the 
others. The students in Medical Education and Teacher Education related 
study success to Future/Occupation to a higher degree that the others. The 
views on study success seem mainly to be related to aspects in the learning 
environment, in particular the way the university studies are organised, the 
examination and grading system, and the contact with the profession. Differ
ent recruitment patterns, and the impact of upper secondary education may 
also be of importance. Influences from the students' prior experiences and 
their life outside their studies cannot be excluded. Furthermore, the results 
indicate gender differences. The women seem to view study success in terms 
of Comprehension, while the men are more oriented towards Achievement. 
An additional analysis within the categories indicated that the male students 
seemed to be more self-confident and self-reliant while the female students 
expressed a more pessimistic view. Furthermore, while the male students 
view an unsuccessful student only in relation to the individual in question, 
the female students' view involved the negative consequences of the stu
dent's behaviour for other people. 

Key words: Study success, Student perspective, Higher education, Gender, 
Business Administration and Economics, Engineering Physics, Medical 
Education, Social Work, Teacher Education for Upper Secondary Level 



Förord 
En avhandling är sällan resultatet av en persons arbete. I vårt fall är detta ett 
påstående som stämmer mer än väl. 

Att vårt avhandlingsskrivande sträckt sig över en längre tidsperiod har 
inneburit att de personer som på olika sätt bidragit med synpunkter och idéer 
- men också med stöd och uppmuntran - under arbetets gång, är alltför 
många för att det ska vara möjligt att kunna tacka samtliga i ett förord. Några 
vill vi dock särskilt nämna. 

Ett stort tack går till vår doktorandgrupp vid pedagogiska institutionen 
som i olika skeden av vårt arbete läst och kommenterat vårt arbete och som 
har bestått av Astrid Ahl, Irène Dahl, Gun-Marie Frånberg, Berit Hailing, 
Kerstin Holmlund, Ewa Ivarson Jansson, Ingeborg Moqvist, Arne Ross och 
Christina Segerholm samt vår seminarieledare professor Daniel Kallos. Ett 
särskilt tack till Christina Segerholm som i s lutfasen av vårt arbete inte spa
rat någon möda vid korrekturläsning samt i övrigt bidragit med konstruktiva 
synpunkter. 

Ett särskilt tack går även till de personer som var knutna till Prognospro
jektet; Björn Allergren, Anders Lexelius, Anita Wester, Simon Wolming 
samt professor Widar Henriksson, för värdefulla synpunkter i böljan av vårt 
arbete. 

Utan det engagemang och samarbetsvilja som de deltagande institutioner 
och deras studenter och lärare har visat oss, hade denna avhandling inte kun
nat genomföras. En väsentlig del i detta har de personer som för respektive 
utbildning fungerat som kontaktpersoner mellan oss och studenterna och i 
övrigt bistått oss med information om utbildningarna. Ett särskilt tack går 
därför till Magnus Cedergren (teknisk fysik), Sigbritt Lystedt (läkarlinjen), 
Claes Mether (sociala linjen), Gisela Taube-Lyxzén (ekonomlinjen) och Dag 
Westerberg (ämneslärarlinjen). 

Viktiga personer för avhandlingens slutliga utformning har varit Lena 
Konradsson och Lotta Jarl som, var och en med stort tålamod i olika skeden 
av vårt arbete, bistått oss med redigering och layout. Värdefull hjälp med 
språkgranskning av den engelska sammanfattningen har vi fått av Margaret 
Gärding. 

Det faktum att vi är två författare har också inneburit att vi - var och en -
under större delen av vårt avhandlingsskrivande också varit engagerade i 



andra verksamheter. Våra arbetskamrater och medstuderande i vardagen har 
därför på olika sätt en högst väsentlig del i avhandlingens färdigställande. 

Ett speciellt tack från Ewa går till mina medstuderande, arbetskamrater 
och kollegor vid Enheten för pedagogiska mätningar, som är de personer i 
vardagen som i hög grad har bidragit till att avhandlingsarbetet aldrig har 
känts som ett ensamarbete. Tack till er alla - utan era kloka råd och varma 
humor hade detta arbete varit oändligt mera mödosamt! Eftersom jag under 
huvuddelen av mitt avhandlingsskrivande har ingått i den projektgrupp som 
arbetar med högskoleprovet, vill jag speciellt tacka mina tidigare projekt
kamrater som bistått med allt från korrekturläsning till perspektiv på av
handlingsskrivande. Ett särskilt tack går till Anders Lexelius som generöst 
delat med sig av sitt kunnande kring metodproblem och deras lösning och 
som även är den person som bistått med statistisk hjälp vid databearbetning
arna. Ett särskilt tack går till Christina Jonsson som alltid utan tanke på egen 
bekvämlighet löst datorproblem av olika dignitet. Ett särskilt tack vill jag 
avslutningsvis rikta till högskoleprovets vetenskapliga ledare professor 
Christina Stage och projektledare Gunilla Ögren, som aldrig gett uttryck för 
tvekan över att avhandlingen någon gång skulle bli klar, utan snarare alltid 
gjort sitt bästa för att skapa utrymme för avhandlingsskrivandet. 

Ett speciellt tack från Tomas går till samtliga kollegor och medstuderande 
vid den pedagogiska institutionen. Ett särskilt tack går till lärar- och forskar-
kollegorna inom PiA-gruppen, inte minst Ann-Louise Bäcktorp, Bengt 
Grensjö, Ulrika Haake och Peter Pommer för det förträffliga stöd, uppmunt
rande kommentarer, kritiska synpunkter och "kollektiva kloknande" som ni 
tillfört. Ett särskilt tack vill jag också rikta till Ethel Dahlgren och Harriet 
Allergren som under resans gång vågat ställa för mig betydande frågor och 
på så sätt gjort det osynliga synligt. Tack även till Carina Holmgren och 
Jörgen From för era ovärderliga råd inför avhandlingsarbetets slutskede. För 
att kunna upprätthålla mod och styrka i genomförandet av ett arbete av den
na dignitet krävs även att man har förmånen att få omges med omsorgsfulla 
vänner. Ett hjärtligt tack vill jag rikta till vännen Dan-Ove Willman som på 
olika sätt bistått mig i mitt arbete, inte minst genom inspirerande samtal, 
samt varit en oförtröttlig källa till att "bara vara". Tack för all din generositet 
och välvilja. Tack även till kollegan och vännen Anders Lindström för det 
stöd, engagemang samt den humor som har gett mig perspektiv på tillvaron. 
Slutligen vill jag rikta ett särskilt kärleksfullt och varmt tack till mina båda 
barn, Therés och Fredrik, vars betydelse i sammanhanget är helt oskattbar. 



Gemensamt vill vi tacka professor Ingemar Wedman, som inledningsvis 
var vår handledare och även den person som rekryterade oss till forskarut
bildningen och som lotsade in oss mot vårt avhandlingsområde. Utan din 
inspiration hade sannolikt inte detta arbete påbörjats. Tack Ingemar! 

Att vi haft förmånen att under huvuddelen av vårt avhandlingsarbete 
vägledas av två handledare, professor Lisbeth Lundahl och fil.dr. Sture Sjö
din, kan inte nog värderas. Utan deras kunnighet och engagemang, samt inte 
minst outsägliga tålamod och humor, hade inte denna avhandling kunnat 
färdigställas. Utan tanke på egen bekvämlighet har de alltid generöst funnits 
till hands för samtal av olika karaktär. Från oss båda - till er båda - tack för 
allt! 

Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer som med obeskrivlig värme 
har underlättat vår vardag och därmed högst påtagligt har bidragit till av
handlingens färdigställande. 

Umeå i augusti 2002 

Ewa Andersson och Tomas Gry sell 
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1. Inledning 

Att studenter vid landets universitet och högskolor bedriver sina studier med 
framgång kan antas vara väsentligt för många parter. För lärosätena är det 
bl.a. av vitalt ekonomiskt intresse att rekrytera och utbilda studenter på ett 
sådant sätt att de fullföljer sin utbildning. Också för övriga avnämare till den 
högre utbildningen - arbetsgivare och det övriga samhället - är det betydelse
fullt att studenterna bedriver sina studier med framgång. Inte minst är det av 
intresse för studenterna själva. 

Det råder emellertid inte konsensus om vad studieframgång faktiskt är. 
Tvärtom finns det skäl att anta att sättet att resonera om framgång i s tudier 
varierar högst väsentligt mellan olika parter och att dessa synsätt ibland kan 
vara svårförenliga eller t.o.m. motstridiga. Det kan exempelvis gälla i hur 
hög grad studieframgång skall kopplas till tids- och kostnadseffektivitet, till 
professionella kriterier för en lyckad yrkesutövare eller till mer personliga 
mål och livsstrategier. 

En form av överordnad och dominerande ideologi för hur studieframgång 
skall definieras och förstås är den som kommit till uttryck i många av efter
krigstidens reformer av den högre utbildningen. Som vi närmare beskriver i 
kapitel 2, har dessa reformer i hög grad handlat om att befrämja en hög 
genomströmning av studenter, d.v.s. att en stor andel av dem når de uppsatta 
utbildningsmålen inom fastställda tidsramar. Behörighets- och urvalsregler 
och en rad andra beslut, t.ex. fasta studiegångar, undervisningsformer och 
studielånebestämmelser kan antas ha förstärkt ett sådant synsätt. 

Denna effektivitetsbaserade syn på framgång i h ögre utbildning har dock 
sällan varit föremål för en kritisk analys trots att forskning på området har 
efterlysts. Kim1 konstaterar: 

Försöken att i empiriska studier anlägga ett vidare perspektiv på studie
framgång är sällsynta. Inte ens den förändring i synen på genomströmning 
och studieresultat som blev följden av ram- och processtänkandets genom
brott i vårt land på sjuttiotalet, har utnyttjats för att fördjupa kriteriepro
blemet i urvals sammanhang.2 

1 Kim (1998). 
2 A.a., s. 43. 
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Några tidiga svenska studier som bidrog till att ställa det förhärskande tän
kandet om studieframgång i nytt l jus kan dock nämnas. 

Dahllöf3 gjorde en re-analys av undersökningar som visat att genom
strömningen vid de fria fakulteterna var förhållandevis låg. Han fann, att när 
hänsyn togs till studenternas skilda förutsättningar4 och därmed sannolika 
faktiska mål för sin utbildning förändrades bilden av examinationsfrekven
serna; en stor andel av studenterna hade sannolikt inte för avsikt att avlägga 
examen och genomförde därmed studierna i enlighet med sina egna planer.5 

Kallos6, menade att frågor om studieframgång respektive studiemisslyck
ande måste relateras till vad som sker med studenterna under utbildningen, 
till utbildningens mål och konkreta uppläggning. Studiemisslyckanden kun
de snarare betraktas som ett symptom på utbildningssystemets oförmåga att 
möta de studerande än som bristande förutsättningar hos studenten.7 

Elgqvist-Saltzman8 gav uttryck för liknande tankegångar då hon i sin av
handling föreslog att formellt studieframgångsrik, i termer av att uppnå ut
bildningsmålen, ur individens perspektiv kan ersättas med reellt studiefram
gångsrik.9 

Att studieframgång är ett komplext begrepp framgår också av internatio
nella studier. I en forskningsöversikt10 från 1970-talet, som behandlade s.k. 
icke akademiska kriterier för studieframgång, identifierades ett antal över
gripande perspektiv: intellektuell utveckling, personlig utveckling och an
passning, motivation och strävan, social utveckling, estetisk-kulturell samt 
moralisk, filosofisk och religiös utveckling.n 

Willingham12 har undersökt huruvida andra framgångsaspekter än aka
demiska prestationer mätta med betyg kan vara relevanta ur ett utbildnings
perspektiv. Han finner att när de studerande tillfrågas om studieframgång, i 

3 Dahllöf (1968). 
4 Hänsyn togs till kön, lärosäte och inskrivningskategori. 
5 Dahllöf (1968). 
6 Kallós (1973). 
7 A. a. 
8 Elgqvist-Saltzman (1976). 
9 A.a., s. 148. 
10 Lenning m.fl. (1974). 
11 Utöver dessa sju perspektiv fanns även ett antal andra som inte kunde inordnas under 

någon av dessa eller perspektiv där mycket lite forskning var gjord, t.ex. framtida fram
gång. 

12 Willingham (1985). 
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termer av väsentliga mål som de uppnått, ger de uttryck för ett brett per
spektiv. Aspekter som intellektuell och personlig utveckling betonas. Vidare 
tenderar de också att betrakta studieframgång på olika sätt beroende på om 
det gäller synen på dem själva eller kurskamrater.13 

Taber och Hackman14 belyser i studier genomförda vid Yale under 1970-
talet att studieframgång men också studiemisslyckande kan ta sig olika ut
tryck. Taber och Hackman15 påtalar det paradoxala i att medan målen för 
universitetsstudier ofta beskrivs i övergripande och vaga ordalag, är de mått 
som används för att mäta studieframgång i praktiken enkla och kvantifierba-
ra och inbegriper endast begränsade aspekter av studieframgång. Utifrån 
intervjuer med bl.a. lärare och studenter, utarbetade de ett instrument för att 
mäta och beskriva studieframgång. De fann att studerandes framgång re
spektive studiemisslyckande kunde beskrivas med hjälp av ett antal dimen
sioner som på en övergripande nivå utgjordes av en akademisk och en icke 
akademisk dimension.16 

I en senare studie17 kunde de, utifrån de utarbetade dimensionerna och 
med hjälp av i huvudsak studenters och lärares skattningar av de två mest 
framgångsrika respektive minst framgångsrika studenterna, identifiera tolv 
prestationsmönster i college. Sju mönster omfattade framgångsrika studenter 
(Leaders, Scholars, Careerist, Grinds, Artists, Athletes Socializers) och fem 
icke framgångsrika studenter CDisliked, Extreme Grinds, Alienated, Unqua
lified Directionless).18 Det unika med Taber och Hackmans studier var att de 
inte tog sin utgångspunkt i en indelning av de studerande baserad på presta
tioner, mätt med traditionella mått.19 De visade i stället att studieframgång 
respektive studiemisslyckande kan ta sig olika uttryck och att detta kan upp
fattas och värderas på olika sätt av olika aktörer. 

13 Willingham (1985), p. 133 ff. 
14 Taber, & Hackman (1976); Hackman, & Taber (1979). 
15 Taber, & Hackman (1976). 
16 A.a. 
17 Hackman, & Taber (1979). 
18 A.a., p. 119 f. 
19 Även om studieframgång, mätt med betyg, inte stod i fokus för Hackman och Tabers stu

die, fann de att studenter som kategoriserats som framgångsrika i g enomsnitt hade ett hög
re medelbetyg (GPA) än de som bedömdes som minst framgångsrika, men att betygen va
rierade avsevärt inom respektive grupp. Hackman, & Taber (1979), pp. 136-137. 

3 



Taber och Hackmans studier är dock som flertalet andra studier på områ
det baserad på amerikanska förhållanden och man bör iaktta viss försiktighet 
med att överföra resultaten till svenska förhållanden. 

En annan slutsats som kan dras är att såväl svensk som internationell 
forskning, som berör studieframgångsbegreppet i högre utbildning, i allt 
väsentligt har tagit sin utgångspunkt i e tt utbildnings- eller universitetsper
spektiv. Motsvarande studier i ett studentperspektiv saknas däremot, trots att 
studenter som grupp tillhör en av de mest undersökta grupperna.20 En rad 
amerikanska men även svenska studier har emellertid behandlat de studeran
des attityder och värderingar och hur dessa förändras under utbildningens 
gång vilket är något som närmare kommer att behandlas i kapitel 3. 

Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet är att problematisera stu
dieframgång i högre utbildning. Detta har för vår del konkret inneburit att 
undersöka, beskriva och analysera hur studenter vid fem olika utbildningar 
ser på innebörden av studieframgång. Vi återkommer till en närmare pre
sentation av syfte och frågeställningar på sidan 15. 

Vårt arbete inleddes som en del i en validitetsstudie av högskoleprovet, 
där en grundläggande frågeställning var att undersöka provets förmåga att, 
predicera framgång i högre studier. Vi ger därför inledningsvis en översikt 
av prognos- och urvalsforskning med avseende på hur studieframgångsbe
greppet har behandlats inom denna typ av forskning. Kapitlet fortsätter där
efter med en beskrivning av hur vårt forskningsproblem växte fram och for
mulerades inom ramen för det s.k. Prognosprojektet, där också två pilotstu
dier genomfördes och de slutsatser vi drog av dessa. Därefter preciseras och 
diskuteras vissa centrala avgränsningar och begrepp. Slutligen presenteras 
avhandlingens syfte och fortsatta uppläggning. 

1.1 Prognos- och urvalsforskning 

Ett flertal forskare har pekat på det stora intresse som prognos av studie
framgång hos högskolestuderande har rönt, inte bara i Sverige utan även 
utomlands, samt att merparten av de studier som gjorts varit inriktade mot att 
undersöka prognosförmågan för olika urvalsinstrument.21 

20 Jfr Huber (1989), p. 273. 
21 Se t.ex. Henrysson (1984); Henriksson, & Wedman (1992); Gustafsson (1995). 
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Henrysson22, som ser prognosforskning som ett övergripande forsknings
fält innefattande prognos av framgång för både olika typer av utbildningar 
och yrken, konstaterar att forskningen kring urval till högre studier är tämli
gen omfattande och svår att sammanfatta. Henrysson menar vidare att den 
också är förenad med en rad problem och svårigheter, vilket bl.a. hänger 
samman med utbildningarnas skilda karaktärer och sökandegruppernas skil
da sammansättningar. Därtill kommer också att spridningen avseende såväl 
prediktor som kriterier ofta är betydligt mindre i den grupp som slutfört ut
bildningen jämfört med hur den skulle ha blivit för gruppen antagna i sin 
helhet. Ytterligare ett problem är att prognosstudier endast omfattar personer 
som redan är antagna. Information saknas därför om hur personer som inte 
kommit in på utbildningen eller inte sökt utbildningen, skulle ha klarat sig 
om de varit antagna respektive fullföljt utbildningen. De som befinner sig på 
utbildningen utgör således en selekterad grupp. Det största problemet i sam
band med prognosforskning är trots allt den problematik som är förknippad 
med val av kriterium för studieframgång, eftersom definitionen av kriteriet 
är av grundläggande betydelse för prognosens meningsfullhet: 

En förutsättning för att en prognosundersökning skall ge riktiga och an
vändbara resultat är att det finns ett relevant och mättekniskt tillfredsstäl
lande kriterium på framgång i de studier prognosen avser. Detta kriterium 
skall mäta framgång definierat på önskat sätt, t ex stämma överens med 
målsättningarna för studierna ifråga.23 

Henrysson menar att antal uppnådda poäng eller avlagd examen utgör ett 
trubbigt instrument för att fånga innebörden av studieframgång. Han pekar 
här på de problem som är förknippade med att mäta utbildningens målsätt
ningar. Frånsett att dessa kan vara vagt formulerade eller stämma dåligt 
överens med utbildningens innehåll kan det råda delade meningar om vilka 
målsättningarna är samt hur prioriteringar bör göras. Henrysson pekar här på 
att kriterium för studieframgång kan vara baserat på såväl förmåga att lära in 
kunskaper och färdigheter som utvecklandet av intellektuella och sociala 
egenskaper respektive känsloliv. Vidare pekar han på att yrkesframgång är 
ett kriterium som av flertalet betecknas som det ultimata kriteriet på studie
framgång.24 

22 Henrysson (1984). 
23 A.a., s. 13. 
24 A.a., s. 1,4-5,12-14. 
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Också internationella studier på området har rapporterat problem med att, 
som framgångskriterium, använda sig av poäng eller betyg efter det första 
årets studier.25 Studier med syfte att undersöka studieframgång hos de stude
rande har emellertid huvudsakligen inriktats på sambandet mellan olika ur
valsinstrument och studieprestationer i termer av erhållna poäng. Det har 
inneburit att det i huvudsak är den prediktiva validiteten som har behand
lats.26 

2.1.1 Validitetsbegreppet 

På senare tid har validitetsbegreppet kommit att vidgas till att även omfatta 
de sociala konsekvenserna av ett instruments användning.27 Messicks expan
derade validitetsbegrepp28, har dock blivit omdebatterat. Vissa forskare på 
området har uttryckt farhågor att begreppet förflackas och förlorar sin veten
skapliga bas.29 Andra har pekat på de möjligheter som Messicks validitetsan-
sats kan erbjuda, i synnerhet med avseende på de ökade möjligheter till för
djupade studier och att denna typ av frågeställningar lyfts upp till granskning 
och därmed också prioriteras.30 

Shepard31 menar att ett samband med framgång i högre studier förvisso 
måste kunna påvisas för ett urvalsinstrument, men att detta inte besvarar 
frågan om varför det finns ett sådant samband. Hon understryker att testpo
ängen ingalunda är ett perfekt mått på den förmåga som den avser att mäta. 
Vidare också att det föreligger ett perfekt samband mellan vad som mäts 
med testet och den akademiska skicklighet som behövs för att lyckas väl i 
högre utbildning.32 

Henriksson och Wolming,33 som har undersökt hur studenter antagna i 
olika kvotgrupper har lyckats med sina studier i termer av erhållna poäng, 

25 Se Taber, & Hackman (1976); Willingham (1985). Jfr även Henriksson, & Wedman 
(1992). 

26 För en översikt av vali di tetsbegreppets utveckling, se Messick (1989). 
27 Man bör hålla i minnet att det är de slutsatser eller slutledningar som dras från testpoängen 

som är föremål för validering och inte själva testet. Messick (1989), p. 13. 
28 Se Messick (1989). 
29 Jfr Popham (1997); Mehrens (1997). 
30 Jfr Shepard (1993,1997); Linn (1997). 
31 Shepard (1993). 
32 A.a., pp. 432-433. 
33 Henriksson, & Wolming (1998). Se även Wolming (2000). 

6 



ger förslag till hur kriterier för studieframgång kan studeras ur nya infalls
vinklar utifrån ett vidgat validitetsbegrepp. 

Focusing on the criterion of study success in this social context makes it ob
vious that this can be seen from many aspects. Study success may, from a 
student's perspective, for example, have a value component which implies 
that exactly the same educational performance can be evaluated differently 
by different students. From the perspective of those responsible for univer
sity education, on the other hand, educational efficiency (in terms of the 
time taken to finish a course and the level of achievement attained) is fun
damental.34 

Vilken typ av studier som kan genomföras inom ramen för validitetsansatsen 
råder det, som tidigare nämnts, delade meningar om. Cronbach35 liknar den
na debatt vid de diskussioner som tidigare fördes kring utvärderingsforsk
ningen, när han diskuterar den förändrade validitetsuppfattningen och den 
uppgift som valideringsforskaren har.36 Han föreslår att validering snarare 
bör betraktas i termer av validitetsargument än validitetsforskning. Detta 
eftersom validering ytterst handlar om klargöranden, där den som utför vali-
deringen bör kunna föra en diskussion utifrån principen om motsatta stånd
punkter.37 

Our best strategy is probably the contextualism suggested by McGuire 
(1983), among others. In brief, one offers a generalization and then tries to 
locate the boundaries within which it holds. As that structure ultimately be
comes clumsy, someone will integrate most of the information into a more 
graceful one. For scientists, this is a reminder that knowledge evolves 
slowly and indirectly, that one can be prideful about contributing to the ad
vance without the hubris of insisting that one has the "correct" theory.28 

Den refererade forskningen visar att studieframgång inte kan ges någon en
kel eller entydig innebörd. Studieframgång har i huvudsak definierats som 
avlagda poäng, i synnerhet inom ramen för prognos- och urvalsforskning där 
studieframgång är ett centralt begrepp. Detta innebär också att det framför 
allt är urvalsinstrumentens prediktiva validitet som har studerats. Flertalet 
studier har dock pekat på behovet av en kritisk analys av begreppet. Den 

34 Henriksson, & Wolming (1998), s. 149. 
35 Cronbach (1988). 
36 Cronbach refererar här till hur missnöjet med programutvärdering föranlett en förändrad 

syn på forskningens roll i fråga om utformning av policy och praktik. 
37 Cronbach (1988), pp. 3-5. 
38 A.a., p. 14. 
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förändrade validitetsansatsen erbjuder dock en möjlighet att vidga perspekti
vet för hur frågor kopplade till prognos- och urval kan s tuderas, varav inne
börden av studieframgång utgör en infallsvinkel. Mot denna bakgrand kom
mer vi i det följande inledningsvis att beskriva hur det egna forskningspro
blemet kom att utformas inom ramen för prognosprojektet och med ledning 
av Messicks39 validitetsansats. 

1.2 Prognosprojektet 1992-1995 

Till följd av de ändrade antagningsregler till universitet och högskolor som 
trädde i kraft 1991, kom högskoleprovet att få en ökad betydelse som ur
valsinstrument. Mot denna bakgrund inleddes hösten 1992 det s.k. Prognos
projektet, vars övergripande syfte var att undersöka högskoleprovets förmå
ga att förutsäga studieframgång. Prognosprojektet kom att utformas som ett 
antal delstudier som, utifrån olika angreppssätt, tillsammans skulle besvara 
projektets övergripande frågeställningar där kriterier för studieframgång var 
centrala. Vår studie, den s.k. fördjupningsstudien, var en av dessa. Den hade 
till uppgift att med hjälp av framför allt ett kvalitativt angreppssätt bidra till 
att ge en mer nyanserad bild av studieframgångsbegreppet. Avsikten var att 
undersöka begreppet studieframgång med hjälp av registerstatistik, lärar- och 
studentskattningar av studieprestationer samt via intervjuer med lärare och 
studenter. 

För Prognosprojektet som helhet valdes undersökningsgruppen med hän
syn till tre aspekter. För det första skulle undersökningsgruppen återspegla 
de förändrade antagningsreglerna för urval till universitet och högskolor. Det 
var m.a.o. angeläget att välja en grupp studerande där en förhållandevis stor 
andel hade ett resultat från högskoleprovet. För det andra skulle undersök
ningsgruppen representera olika utbildningsinriktningar. För det tredje skulle 
det råda konkurrens om utbildningsplatserna för de utbildningar som valdes. 
Utifrån dessa förutsättningar kom undersökningsgruppen att bestå av stu
denter antagna höstterminen 1992 på teknisk fysik, ekonomlinjen, sociala 
linjen, läkarlinjen och ämneslärarlinjen med inriktning mot språk, på ett 
antal utbildningsorter i landet.40 

Att vårt avhandlingsarbete tog sin böljan inom ramen för ett större pro
jekt innebar att valet av undersökningsgrupp var på förhand bestämt. Även 

39 Messick (1989). 
40 Ämneslärarlinjen kom dock att utgå ur prognosprojektets undersökningsgrupp. 

8 



den empiriska datainsamlingsfasen följde projektets planering. Däremot har 
det sätt på vilket arbetet i vår delstudie utformats och genomförts präglats av 
stor frihet. 

Projektets ambition att överskrida traditionella prognosstudier i linje med 
den förändrade validitetsansatsen medförde bl.a. att intervjuer användes. För 
vår del bedrevs arbetet inledningsvis som en explorativ studie, då antalet 
förebilder på området var få. Utgångspunkten var att befintliga kriterier för 
studieframgång var trubbiga instrument för att fånga komplexiteten i be
greppet. Frågan var dock hur vi skulle gå vidare för att fånga denna mång
fald. Vår egen erfarenhet av ett kvalitativt angreppssätt var vid denna tid
punkt begränsad till mindre intervjuundersökningar, samtidigt som vi var 
öppna för alternativa angreppssätt. Två pilotstudier genomfördes därför, dels 
i syfte att pröva hur vi metodiskt skulle gå vidare, dels för att få idéer och 
uppslag till hur studieframgång skulle kunna förstås. 

1.2.1 Pilotstudie I 

Den första pilotstudien41 som genomfördes våren 1992 bestod av tre olika 
delstudier som totalt omfattade 59 studenter (35 kvinnor och 24 män) från 
linjen för personal- och arbetslivsfrågor (P-linjen). I den första delstudien 
uppmanades de studerande (18 kvinnor och 10 män) att bland ett antal an
givna faktorer välja ut och rangordna de fem viktigaste respektive mest 
ovidkommande faktorerna för studieframgång. Resultaten visade att samtliga 
ansåg motivationen vara en viktig faktor. Även självdisciplin och studietek
nik bedömdes av de flesta vara av stor betydelse. En könsmässig skillnad 
kunde avläsas för faktorerna vänner och sociala kontakter. Mer än hälften av 
kvinnorna menade att dessa faktorer var viktiga, medan endast var femte 
man delade denna uppfattning. 

I den andra delstudien ingick P-linjestuderande som inte deltagit i föregå
ende studie (16 kvinnor och 14 män). De uppmanades att fritt ange faktorer 
som de bedömde viktiga för studieframgång. Resultaten visade att de fakto
rer som dominerade, i synnerhet i kvinnornas svar, var personliga egenska
per. 

I den tredje delstudien intervjuades ett urval av de studerande som hade 
ingått i de båda tidigare delstudierna (11 kvinnor och 9 män). Resultaten 
visar att det förefaller vara uppenbart lättare för de studerande att beskriva en 

41 Andersson, & Grysell (1992). 
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misslyckad student än en lyckad student. De studerande tycks således ha 
svårare att ringa in vad som menas med studieframgång än studiemisslyck
ande. Däremot förefaller det oproblematiskt att beskriva hur man når studie
framgång och vilka egenskaper som krävs för att lyckas både i studier och i 
arbete. Vidare visar intervjuerna att de vanligaste målen för studierna är ett 
bra arbete, valfrihet och egen utveckling. Man kan notera att det framtida 
yrkeslivet tycks fordra annat än vad som anses krävas för framgångsrika 
studier. Här nämns faktorer som god samarbetsförmåga, lyhördhet, helhets
syn, självförtroende, självkännedom, självdisciplin, goda förkunskaper och 
förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Trots att utbildningen ansågs ge en 
god grund för vidare utveckling och ett bra arbete i framtiden menade man 
att den "verkliga" utbildningen börjar i och med inträdet på arbetsmarkna
den. De studerande tycktes även skilja sig åt beträffande framtida mål. Me
dan vissa mycket preciserat kunde ange en framtida yrkesfunktion var andra 
mer vaga i sina framtidsplaner. 

I analysen av pilotstudiens resultat drog vi slutsatsen att vårt studieobjekt 
inte var tillräcklig avgränsat. Exempelvis tenderade kriterier för studiefram
gång att flyta samman med förutsättningar för studieframgång. Detta var 
något som vi försökte ta fasta på inför den andra pilotstudien. 

1.2.2 Pilotstudie II 

För att tydligare ringa in vårt studieobjekt genomfördes ytterligare en pilot
studie42 som omfattade 29 studerande från P-linjen och idrottspedagoglinjen. 
Pilotstudie II genomfördes i form av gruppsessioner, där de studerande fick 
arbeta med studieframgångsbegreppet i scenarioform, delvis enskilt, delvis 
tillsammans. De studerande fick antingen ta sin utgångspunkt i vissa nyckel
ord eller fraser som t.ex. kön, social bakgrund, ansökan till universi
tet/högskola, tentamensresultat eller en fallbeskrivning av en fiktiv student 
innehållande denna typ av faktorer. De fick därefter tillsammans eller enskilt 
utveckla beskrivningen så att den kom att bli en beskrivning av en "typisk 
student" med avseende på hur man ansåg att studieframgång kunde se ut. 
Scenariot diskuterades därefter och kom även i vissa fall att bilda underlag 
för en diskussion av studieframgångsbegreppet i andra gruppkonstellationer. 
Tanken var att försöka skilja ut förutsättningar från kriterier. Avsikten var 

42 Studien publicerades inte men resultaten presenterades och diskuterades vid ett seminarium 
inom ramen för Enheten för pedagogiska mätningars seminarieserie 1993-03-11. 
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även att försöka komma åt studieframgångsbegreppet med hjälp av en teknik 
som kunde stimulera de studerandes engagemang, samtidigt som vi gavs 
möjlighet att komma i kontakt med en större grupp studerande än vad som 
hade varit möjligt vid enskilda intervjuer. 

Vi fann att det var de studerandes egenproducerade scenarier, som var 
mest användbara för vårt syfte. Analysen av dessa resulterade i ett antal 
faktorer, vilka omfattade såväl bakgrundsvariabler (t.ex. ålder, geografiskt 
ursprung) som mer processrelaterade faktorer (t.ex. engagemang i förening
ar, förvärvsarbete under studietiden), faktorer som sedan kom att ingå i hu
vudstudien. Vidare fann vi att de flesta studenter hade betydligt lättare för att 
beskriva en "lyckad" än en "misslyckad" student. Även om vissa beskriv
ningar handlade om ett bristande studieresultat, i termer av t.ex. en under
känd tentamen, var detta inget som de studerande föreföll uppleva som ett 
allvarligt hinder för att uppnå studieframgång. Beskrivningarna innehöll 
alltid "hopp om att reparera skadan" med hjälp av olika arbetsinsatser. "Stu
diemisslyckanden" kopplades till varierande orsaker och förklaringar. 

Sammanfattningsvis gav de båda pilotstudierna stöd för vår arbetshypotes 
att studieframgång av studenten ses som något mer än att enbart avlägga 
examen och att innebörden av studieframgång kan variera mellan olika stu
dentgrupper. Några faktorer återkom dock ofta i studenternas svar, dels så
dana som de själva kunde påverka, dels faktorer som låg utanför deras kon
troll. Studenterna tenderade vidare att betrakta studietiden och det komman
de arbetslivet som åtskilda. Samtidigt angav flertalet att målet med utbild
ningen var framgång i det kommande yrkeslivet. Pilotstudierna pekade slut
ligen på problemet med att skilja kriterier för studieframgång från förutsätt
ningarna för studieframgång. 

1.3 Avgränsningar 

Även om studentperspektivet är det centrala i vårt arbete gjorde vi också ett 
mindre antal intervjuer med lärare på de kurser studenterna följde vid tid
punkten för studien (se figur 1.1), i syfte att spegla studenternas bilder. Av 
figur 1.1 framgår vidare att vi också genomförde ytterligare en delstudie där 
studerande vid teknisk fysik och ekonomlinjen antagna höstterminen 1993 
skattade den egna studieprestationen med hjälp av rådande betygssystem för 
det kommande årets kurser. Studiens huvudsakliga syfte var att bidra till en 
validering av enkätstudien eftersom de studerande också besvarade den en
kät som distribuerades till antagna höstterminen 1992. Vare sig lärarinter-
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vjuerna eller skattningsstudien kom emellertid att ingå i denna avhandling, 
eftersom dess fokus efter hand inriktades på studenternas uppfattningar om 
studieframgång (se det följande). Under arbetets gång gjordes också en 
genomgång av kursplaner och studiehandböcker för de fem valda utbild
ningarna.43 Det blev därvid uppenbart för oss att utbildningarna med avseen
de på organisation och utformning uppvisade större skillnader än likheter, 
vilket var en insikt som kom att påverka det fortsatta arbetet högst väsentligt. 

Vi beslöt att överge de ursprungliga planerna på att genomföra lärarskatt-
ningar också därför att vi bedömde att de skulle kunna äventyra ett förtroen
defullt deltagande från såväl studenternas som lärarnas sida. I stället valde vi 
att helt inrikta oss på studenternas egna beskrivningar av studieframgång och 
deras syn på vad som försvårar eller bidrar till denna. Detta har gjorts i form 
av tre delstudier; en enkätstudie och två intervjustudier. Enkätstudien om
fattar samtliga studerande antagna höstterminen 1992 vid de fem valda ut
bildningarna, d.v.s. ekonomlinjen, läkarlinjen, sociala linjen, teknisk fysik 
och ämneslärarlinjen med inriktning mot språk. Intervjustudierna omfattar 
ett urval av de studerande vid dessa fem utbildningar som har intervjuats vid 
två tillfällen. Figur 1.1 ger en översikt av de empiriska studier som genom
förts samt tidpunkt för datainsamlingen. Skuggat fält i figuren markerar de 
tre delstudier som avhandlingen baseras på. 

43 Andersson, & Grysell (1995). 
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Pilotstudie I 

Pilotstudie II 

Skattningsstudie 
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Studerandeintervju 

Studerandeintervju 

92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 

Figur 1.1 Genomförda empiriska studier samt tidpunkt för datainsamling 
under tidsperioden våren 1992 - hösten 1996. 

Vårt val att lägga tonvikten vid studenterna innebar också att vi övergav våra 
inledande tankegångar om att även försöka problematisera studieframgångs
begreppet utifrån ett arbetsmarknads- och samhällsperspektiv. Vi bedömde 
att detta skulle leda alltför långt med tanke på begränsningar i fråga om tid 
och resurser. De hittills beskrivna avgränsningarna kom även att få implika
tioner för vårt teoretiska perspektiv och därmed valet av litteratur. 

Vi fann att Messicks validitetsansats erbjuder en möjlighet att problema
tisera och kritiskt granska innebörden av studieframgång. Eftersom Messicks 
validitetsansats endast anger ramarna för vad som är möjligt att studera inom 
ramen för en validitetsstudie fordrar vår föresats att vi vänder blicken mot 
andra forskningsfält som har behandlat studieframgång ur andra perspektiv. 

Detta har inneburit att vi kommit att betrakta vårt problem med andra 
ögon än tidigare. Vårt arbete har därför även inneburit en personlig resa. 
Parallellt med bearbetning och analys av empiri har vi tvingats funderat över 
såväl vår egen förståelse av studieframgång som hur forskningen på området 

I 

II 

Tidpunkt för 
huvudsaklig 
datainsamling 

Tidsperiod för 
resterande 
datainsamling 

vt ht vt ht vt ht vt ht vt ht 
-> 
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har behandlat begreppet. Detta har föranlett ytterligare avgränsningar av vårt 
arbete samt preciseringar och klargöranden av begrepp. Vår syn på studie
framgångsbegreppet kommer konkret till uttryck i kapitel 3 (Forskningsper
spektiv på studieframgång) och i kapitel 10 (Lika chans - skilda villkor?). I 
det följande gör vi en precisering av några begrepp, dels utifrån relaterad 
forskning, dels med avseende på hur de används i föreliggande arbete. 

1.3.1 Begreppsdefinitioner 

Vi försökte avsiktligt, såväl i enkäten som i i ntervjuerna, undvika att använ
da oss av de båda centrala begreppen kriterier respektive studieframgång. 
Främst ville vi motverka en återgivning av de egna utgångspunkterna genom 
att använda oss av de begrepp som vi tidigare använt oss av för att presentera 
studien för studenterna. Ytterligare ett skäl var att begreppet kriterier i hu
vudsak är att betrakta som ett fackuttryck, som ofta används synonymt med 
studieprestation, även om det också förekommer inom andra områden.44 

I frågorna i den inledande enkätstudien använde vi oss huvudsakligen av 
uttrycket ett gott studieresultat. Studieresultat är emellertid ett snävare be
grepp än studieframgång, genom att det närmast leder tankarna till en pre
station vid utbildningens slut. För att fånga de aspekter på studieframgång 
som eventuellt kan kopplas till utbildnings- och studieprocess, studiernas 
framtida användning och gångbarhet ställdes frågor som berörde de stude
randes tidigare utbildning, motiv till val av universitetsutbildning, nuvarande 
studiesituation samt framtidsplaner. Inspirerade av studier på området där 
studieframgång relaterades till icke kognitiva faktorer,45 använde vi oss även 
av andra frågor som snarare var inriktade mot de studerandes syn på studier
na och upplevelser av att vara student. Detta handlar exempelvis om den tid 
som de lägger ned på sina studier, men även andra faktorer som kan kopplas 
till studier och studentliv. 

För att mera allsidigt ringa in något som kan sammanfattas med begrep
pet studieframgång använde vi oss av flera olika begrepp vid de båda inter
vjutillfällena. Eftersom innebörden av studieframgång även kan anses relate
rad till avsaknad av studieframgång, eller studiemisslyckande, har även frå
gor ställts kring detta. Vi valde motsatsparet lyckad/misslyckad student vilket 
vi betraktade som begrepp likvärdiga med studieframgång respektive stu

44 Jfr Karlsson (1995). 
45 Se t.ex. Lenning et al. (1974); Willingham (1985). 
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diemisslyckande och som även kunde användas på ett ledigt sätt i intervju
situationen. De båda begreppen användes såväl för att definiera och beskriva 
utbildnings- och studiesituationer då studenten själv känt sig lyckad respek
tive misslyckad som för att beskriva andra studenter. 

Att undersöka ett komplext begrepp som studieframgång ställer dock 
krav på precisering, dels för att undvika tvetydigheter i själva intervjusitua
tionen, dels för att underlätta det kommande analysarbetet. Mot bakgrund av 
bl.a. de erfarenheter som vi drog av pilotstudierna försökte vi undvika att 
använda oss av alltför öppna eller abstrakta frågeställningar. Vidare ville vi 
också undvika att ställa direkta frågor om den studerandes egen studiefram
gång. Detta eftersom denna typ av frågor skulle kunna upplevas som hotfulla 
och därmed äventyra intervjuernas fortsatta genomförande. 

Istället valde vi att ställa frågor som, utan att vara inriktade mot att under
söka den intervjuades egen studieframgång, var tämligen konkreta till sin 
karaktär och därmed också förhållandevis avgränsade i tid och rum. De val
da begreppen är ingalunda heltäckande för att fånga innebörden av studie
framgång, i synnerhet inte den form av studieframgång som är mer övergri
pande och som spänner över en längre tidsperiod och som t.ex. kommer till 
uttryck i en individs uppfattning om den egna generella studieframgången. 
Vi kommer dock i den fortsatta framställningen att använda oss av begreppet 
studieframgång som en sammanfattande benämning, trots att vi alltså inte 
använt detta begrepp i direkta frågor till de studerande, vare sig i enkäten 
eller i intervjuerna. 

1.4 Syfte 

Avhandlingens övergripande syfte är att problematisera studieframgång ge
nom att undersöka studenternas syn på begreppet. Ett delsyfte är att analyse
ra skillnader och likheter mellan studenter på olika utbildningar i detta avse
ende. Ett annat delsyfte är att undersöka om, och i så fall hur, studenters 
uppfattning om studieframgång är relaterad till kön. De frågor vi därvid vill 
belysa är: 

- Vilka synsätt på studieframgång ger studerande på olika universitetsutbild
ningar uttryck för? 

- Vad ser de som försvårande respektive underlättande faktorer, för att uppnå 
studieframgång? 

- Vilka synsätt på studieframgång ger kvinnor respektive män uttryck för? 
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1.5 Avhandlingens disposition 

Avhandlingen utgörs av tre delar: Del I (En historisk och teoretisk överblick; 
kapitel 1-4) omfattar bakgrund och presentation av avhandlingens syfte. I 
kapitel 2, En historisk tillbakablick beskrivs och analyseras den syn på stu
dieframgång som kommer till uttryck i det statliga reformarbetet. Under 
rubriken Forskningsperspektiv på studieframgång (kapitel 3) beskrivs den 
forskningsterräng som avhandlingsarbetet befinner sig i genom att relatera 
studieframgångsbegreppet till ett antal studier med skilda forskningsansatser, 
som på olika sätt kan anses relevanta vid en problematisering av studiefram
gångsbegreppet. Detta sker under rubrikerna Vägen till utbildningen, Att för
ändras av utbildning respektive Mot ett yrkesliv. Kapitlet avslutas med vår 
ansats. Avhandlingens första del avslutas med ett metodavsnitt (kapitel 4). 

Del II (Röster från fem utbildningar; kapitel 5-10); redovisar resultaten 
från såväl enkätstudien som de två intervjustudierna för de fem utbildningar
na var för sig. I kapitel 10, Lika chans - skilda villkor?, behandlas kvinnors 
och mäns uppfattningar om studieframgång, dels i en fördjupad forsknings
genomgång, dels i analys av svaren från studenterna vid två av utbildningar
na. 

Del III (Analys och diskussion; kapitel 11-12) utgörs, dels av en samman
fattande analys där olika studerandegruppers uppfattning om studieframgång 
relateras till varandra, dels en diskussion där vi försöker att ta fasta på några 
för oss intressanta resultat. 
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Del l  

En historisk och teoretisk överblick 

I Det nya riket ger Strindberg46 en satirisk skildring av det svenska folket och 
dess potentater i vad han kallar "attentatens och jubileumsfesternas tide
varv". Det svenska folket framställs som anspråkslösa, hyggliga och trogna 
sina makthavare. Strindberg visar vidare på olika sätt hur bildningen används 
som ett viktigt verktyg för att bevara maktstrukturerna inom det rådande 
systemet. Särskilt viktigt är härvid historieundervisningen. 

En dalkulla som skötte trädgården på en gård ställde en undrande fråga 
till sin gårdsfru om vad det var hon hade fått lära sig i skolan. Dalkullan 
räknade upp en ramsa med namn som hon trodde var "en almanacka eller en 
bön från den katolska tiden", vilket dock visade sig vara en uppräkning av 
konunganamnen. Strindberg förklara denna historia genom att kommentera, 
om än ironiskt, följande: 

Vilket lysande bevis för att den berömda satsen nedträngd i folkmedvetandet 
(genom kungliga lärobokskommissioner); hon, den enkla fäbohyddans 
okonstlade dotter, kunde framstamma namnen på älskade konungar innan 
hon visste något om deras lysande bedrifter, såsom att drunkna i mjödkary 

slåss med betsel gå in i stenar och dylikt.47 

Skildringen i Det nya riket kan sägas kretsa kring effekterna av en represen
tationsreform som inte fick de genomgripande följder som förväntats av den 
liberala och framstegs vänliga opinionen. Reformen kan dock ses som en 
startpunkt för den syn på politik - ett fortlöpande reformarbete - som i så stor 
utsträckning präglat svensk politik. 

Avhandlingens första del inleds med en genomgång av den syn på studie
framgång som kommit till uttryck i det statliga reformarbetet kring den hög
re utbildningen i Sverige. Därefter följer ett kapitel som för avhandlingen 
berör relevant forskningsterräng och avslutas med vår ansats. Avhandlingens 
första del avslutas med ett metodkapitel. 

46 August Strindbergs samlade skrifter (1913). 
47 A.a., s. 35-36. 
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2. En historisk tillbakablick 

Reformerna och utbyggnaden av den högre utbildningen i Sverige under 
1900-talet har byggt på bestämda men inte alltid uttalade uppfattningar av 
studieframgång. Sådana uppfattningar har återspeglats både i den utbild
ningspolitiska diskussionen om rekrytering och urval till högre studier och i 
utformningen av utbildningsinnehåll, undervisningsresurser och arbetssätt. 
De har varit uttryck för och påverkats av bl.a. arbetsmarknadens skiftande 
behov av och krav på högutbildade, skilda politiska ställningstaganden och 
vuxnas ambitioner med sina unga. Studenternas egna uppfattningar av stu
dieframgång är emellertid en fråga som knappast har diskuterats i dessa 
sammanhang. Studenterna har setts som objekt för utbildningspolitiken sna
rare än som aktörer vars värderingar, val och strategier påverkar utbildnings
förlopp och utbildningsresultat. 

I följande avsnitt belyser vi hur statsmakterna har försökt att påverka stu
denterna till framgångsrika studier, bl.a. genom införande av olika rekryte
rings- och antagningssystem, genom att förändra utbildningarnas upplägg
ning och arbetsformer men också genom att skapa en brygga mellan den 
högre utbildningen och arbetslivet. Framställningen kommer att behandla 
detta, dels kronologiskt, dels tematiskt. 

2.1 Mot en högskola för flertalet 

Efterkrigstidens högskolepolitik har till stor del syftat till att vidga den soci
ala och geografiska rekryteringen till högre utbildning och förändra utbild
ningsförhållandena, t.ex. genom införande av fasta studiegångar, så att stu
denterna kunnat slutföra sin utbildning och inom en viss tid. Från 1970-talet 
har det också funnits en uttalad strävan att knyta den högre utbildningen till 
yrkeslivet.48 

Redan under 1940-talet genomfördes uppföljningsstudier som visade att 
omkring en fjärdedel av de studenter som antagits vid universiteten inte full
följde sina studier.49 Problemen med genomströmning accentuerades under 

48 Bäckström (1993). 
49 A.a., s. 14. Andelen studenter som avbröt sina studier varierade dock mellan de olika 

fakulteterna. I 1945 års universitetsberedning anges studietaktik (d.v.s. studenterna avvak
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1950- och 1960-talen då antalet universitetsstuderande kom att öka drama
tiskt, bl.a. till följd av utbildningsreformer och ökningen av antalet studeran
de på grundskole- och gymnasienivån. Den stora tillströmningen av studen
ter ledde till ökade krav på ett effektivt utnyttjande av utbildningsresurserna. 
Den grundläggande utbildningen vid universiteten kom att genomgå omfat
tande rationaliseringar som bl.a. innebar införande av en tydligare studieor
ganisation och fastställande av tidsramar för respektive utbildning. Samtidigt 
infördes nya arbetsformer i syfte att minska bortfall och studieavbrott.50 

Även tillträdesreglerna till den högre utbildningen blev föremål för översyn 
och reformer.51 

Tillträdesfrågorna fram till 1980-talet 

Under 1920- och 1930-talen var arbetslösheten tidvis betydande och det 
fanns farhågor att en ökning av antalet studerande inom den högre utbild
ningen skulle leda till en förvärrad situation på arbetsmarknaden och svårig
heter för de utexaminerade att försörja sig efter universitetsstudierna. Flera 
högskolor införde därför spärrar till grundutbildningen. Den s.k. Wicksell-
Jernemanska utredningen tillsattes mot denna bakgrund med uppdrag att se 
över de tidigare tillträdesreglerna.52 

Den stabila högkonjunkturen under 1950- och 1960-talen i kombination 
med en kontinuerlig ökning av antalet ungdomar som genomgick utbildning 
på sekundär nivå ledde till en kraftig tillströmning av studenter till landets 
universitet,53 i synnerhet till fakulteterna utan platsbegränsning. Samtidigt 
växte behovet av högutbildad arbetskraft. Under 1950-, 1960- och 1970-
talen skedde å ena sidan en vidgning av tillträdet genom generösare behörig
hetsbestämmelser och å andra sidan började en allmän platsbegränsning att 
tillämpas. I början av 1950-talet öppnades universiteten och högskolorna för 
andra studerandegrupper än de med studentexamen, bl.a. blivande folkskol

tade inträdet till fackhögskola genom att bedriva kortare studier vid universiteten) samt 
bristande studieintresse eller bristande ekonomi som troliga orsaker till studieavbrotten 
(SOU 1949:48, s. 132-141). 

50 Elgqvist-Saltzman (1976). 
51 Högskoleverkets skriftserie (1997). 
52 SOU 1935:52. 
53 År 1950 bedrev 17 000 personer universitetsstudier, 1960 nästan dubbelt så många eller 39 

000 personer (SOU 1963:9). Antalet studenter vid landets universitet och högskolor var vid 
mitten av 1960-talet närmare 80 000, för att år 1970 ha ökat till drygt 125 000 (SOU 
1992:1). 
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lärare, socionomer och gymnasieingenjörer.54 Det var dock först under sena
re delen av 1960-talet som tillträdet vidgades i större skala genom att för
söksverksamheten med allmän behörighet startade. Men tillträdet var fortfa
rande begränsat till vissa ämnesområden. En ytterligare begränsning var att 
ingen fullständig examen kunde avläggas av dem som antagits via den s.k. 
25:5-regeln, d.v.s. sökande som var 25 år eller äldre och hade förvärvsarbetat 
5 år eller mer.551 böljan av 1970-talet var det således fortfarande i stort sett 
endast personer med studentexamen som ansågs lämpade att antas till en 
fullständig universitetsutbildning. 

1968 års utbildningsutredning (U 68) hade som uppgift att göra en så 
bred analys av den högre utbildningen som möjligt och behandlade bl.a. 
frågor om dess lokalisering, organisation och struktur.56 Utformningen av 
antagnings- och urvalsförfarandet ingick inte här men aktualiserades i hög 
grad av U 68:s förslag att all högre utbildning skulle ha en begränsad intag
ning.57 Frågorna om antagning och urval var däremot centrala för 1965 års 
kompetensutredning (KU), som hade i uppgift att analysera förutsättningar, 
förhållanden och effekter av antagningen till den högre utbildningen.58 

De förslag till nya urvalsregler som KU presenterade 1970 i sitt huvud
betänkande utgick ifrån att den högre utbildningen skulle vara spärrad endast 
till en mindre del. Valet av studieväg skulle inte enbart avgöras direkt efter 
grundskolan, utan även äldre personers efterfrågan på utbildning skulle be
aktas.59 KU föreslog därför att 25:5-regeln skulle utvidgas till att gälla antag
ning till all högre utbildning och man förordade också s.k. prognosurval till 
spärrade linjer. Genom att inte ensidigt förlita sig på studentbetyg som behö

54 SOU 1985:57, s. 29 ff. 
55 Högskoleverkets skriftserie (1997), s. 16 ff. 
56 Utredningen var även ett försök att bemöta 1968 års studentoroligheter. Universiteten hade 

av flera aktörer, inte minst av studenterna, ansetts alltför isolerade från den övriga sam
hällsutvecklingen (Andersson, 1985). 

57 SOU 1973:2. 
58 SOU 1970:21. Den forskning som genomfördes på uppdrag av KU skilde sig delvis från 

tidigare studier om tillträdet till högre utbildning, som främst rört den s.k. begåvningsre
serven, samt proceduren vid antagning och dess konsekvenser för studeranderekryteringen. 
Exempelvis gjorde Marklund, Henrysson och Paulin en grundlig kartläggning av svenska 
och internationella undersökningar som behandlade sambandet mellan testresultat och 
framgång i högre studier (SOU 1968:25). I betänkandet Behörighet, meritvärdering, stu
dieprognos (SOU 1970:20), gjordes ett antal specialundersökningar kring kompetensfrå
gor. 

59 SOU 1970:21, s. 264. 
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righets- och urvalsgrund, skulle man också minska risken för social snedre
krytering, ansåg man.60 KU representerade således en annan och betydligt 
mera generös syn på vilka som var lämpade för högre studier än den dittills 
förhärskande. Däremot gav man uttryck för ungefär samma syn på studie
framgång som varit den gängse. 

Genom prognosurval skulle man således i den spärrade utbildningen kunna 
få studerandegrupper som uppvisar hög produktivitet i form av snabb 
genomströmning genom utbildningssystemet, goda studieresultat och få stu
dieavbrott61 

De instrument som KU ansåg borde tillämpas i urvalet bland sökande till de 
spärrade utbildningarna var skolbetyg och studielämplighetsprov.62 Den s.k. 
Kompetenskommittén (KK), som tillsattes 1972 bl.a. för att utarbeta ett för
slag till behörighetssystem för den filosofiska fakulteten och bedriva fortsatt 
arbete kring urvals- och antagningsfrågorna, drog slutsatsen att försöksverk
samheten med vidgat tillträde till högskolan slagit så väl ut att den borde 
gälla för all högskoleutbildning.63 KK gick ett steg längre än KU och före
slog att utbildning i studieförbundens, de fackliga organisationernas, när
ingslivets med fleras regi skulle kunna ge allmän behörighet. Urvalet till 
högre studier skulle enligt KK grundas på skolbetyg, resultat från studie
lämplighetsprov samt arbetslivserfarenhet. Studielämplighetsprovet skulle 
vara frivilligt och alla sökande skulle beredas möjlighet att delta i provet vid 
mer än ett tillfälle, för att förbättra den enskildes utsikter att antas. KK ansåg 
också att urvalssystemet borde stimulera sökande att skaffa sig arbetslivser
farenhet innan man böljade studera vid universitetet, eftersom den bakgrun
den skulle komma till nytta i studentens framtida yrkesarbete. 

KK:s förslag låg, tillsammans med förslagen från U 68, till grund för 
propositionen 1975:9 om reformeringen av den högre utbildningen. I propo
sitionen knöts förslagen från U 68, om ett utvidgat högskolebegrepp samman 
med KK:s förslag om en enhetlig allmän behörighet till högskolan. Men det 
var framförallt KU:s och KK:s förslag som låg till grund för det system som 
vi har idag, med vissa modifieringar (se det följande) för urval och antagning 
till den högre utbildningen. Systemet återspeglar en förändrad syn på vilka 

60 Exempelvis innebar KU:s förslag att behörigheten breddades så att tillströmning även 
kunde ske från de mer yrkesinriktade utbildningarna (SOU 1970:21). 

61 SOU 1970:21, s. 273. 
62 A.a.,s. 274. 
63 SOU 1974:71. 
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studenter som anses behöriga eller lämpade för högre studier, jämfört med 
tidigare, i och med att det öppnar för fler och bredare grupper av sökande. 
Fortfarande är det dock de som förutsetts kunna ta sig igenom systemet, utan 
studieavbrott och med goda studieresultat i form av avklarade examina, som 
premieras vid antagningen. 

Tillträdesfrågorna under 1980- och 1990-talen 

Tillträdesutredningen, som tillsattes 1983 av den dåvarande chefen för ut
bildningsdepartementet, det socialdemokratiska statsrådet Lena Hjelm-
Wallén, hade i direktiv att göra en samlad översyn av de tillträdesregler som 
infördes i samband med 1977 års högskolereform. Utredningens betänkande 
Tillträde till högskolan (1985)64 avspeglade en allt starkare kritik mot behö
righets- och urvalsbestämmelserna. Redan i di rektiven betonades betydelsen 
av att främja sökande direkt från gymnasieskolan, samtidigt som vikten av 
arbetslivserfarenhet betonades.65 Betygen borde utgöra grunden för att pro
gnostisera de sökandes studieframgång, även om en öppning för andra alter
nativ gavs. Utredningen ansåg det oroväckande med den ökade betygshetsen 
inom gymnasieskolan, som man menade berodde på kvotsystemet som an
tagningen var baserad på, som bl.a. innebar en begränsning för de yngre 
sökande till högskolan. Det hade vidare blivit vanligare att sökande från 
gymnasieskolan utnyttjade behörighets- och urvalsreglerna för taktiska stu
dier, något som på sikt skulle urholka de sökandes förkunskaper. Utredning
en ansåg därför att tillträdesreglerna gav fel signaler till de sökande.66 

Utredningsarbetet aktualiserade en rad motsättningar i synen på studie
lämplighet och studieframgång, vilket bl.a. kommer till uttryck i den diskus
sion som fördes angående äldre studerande och betydelsen av arbetslivserfa
renhet. Trots en i övrigt rörande enighet inom kommittén reserverade sig två 
ledamöter mot meritvärderingen av arbetslivserfarenheten. I betänkandet 
konstaterades: 

64 SOU 1985:57. 
65 Tillträdesreglerna från år 1977 hade medfört att de äldre sökande premierades i urvalet i 

och med att de kunde tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet, samt genom behörigheten en
ligt den nya 25:4-regeln. Detta medförde dels en ökad betygskonkurrens bland yngre sö
kande, dels att medelåldern bland de antagna steg. Det sistnämnda gällde främst utbild
ningar med hård konkurrens om platserna, medan effekten var mindre för utbildningar med 
måttlig konkurrens (SOU 1985:57, s. 15). 

66 SOU 1985:57, s. 15. 
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Äldre studerande har i många fall klarat studierna bra och har haft fördelar 
av sina yrkeserfarenheter. Äldre har å andra sidan oftare än de yngre haft 
problem i studierna genom bristande förkunskaper eller därför att de har 
svårt att hinna med studierna på grund av arbete, familj etc.61 

Förslaget från tillträdesutredningen ledde till förändrade antagningsregler 
fr.o.m. hösten 1991.68 Urvalet kom i huvudsak att baseras på betyg och hög
skoleprov, samtidigt som arbetslivserfarenheten tonades ned (se vidare av
snitt 3.1). Från 1993 ökade decentraliseringen för en kortare tid: nu kunde 
respektive högskola själv fastställa egna urvals- och behörighetsregler. 

2.2 Effektivitet och universitetspedagogik 

Den utveckling av behörighets- och tillträdesregler som vi kortfattat beskri
vit ovan återspeglar att den grundläggande högskoleutbildningen har föränd
rats från att vara en elitutbildning till en utbildning för flertalet och att synen 
på vilka som antas kunna bedriva framgångsrika studier därmed har föränd
rats.69 Dock gäller fortfarande att det handlar om att välja ut personer som 
kan förväntas ta sig igenom systemet inom stipulerad tid. Expansionen av 
den högre utbildningen och inträdandet av nya studerandegrupper har i sin 
tur inneburit att nya krav kommit att ställas på utbildningssystemets innehåll 
och organisation. Därtill kan läggas att samhällsutvecklingen i stort inneburit 
ökade krav på den högre utbildningen från t.ex. aktörerna på arbetsmarkna
den. Också i diskussionen och reformerna av den högre utbildningens orga
nisering och innehåll återspeglas en offentlig eller dominerande syn på vad 
som är framgång i högre utbildning, något som vi utvecklar närmare i det 
kommande avsnittet. 

1950-, 1960- och 1970-talen: åtgärder fór genomströmning och yrkeslivs
anknytning 

1955 tillsattes en universitetsutredning (U 55) för att utreda tillströmningen 
till universiteten, samhällets behov av högutbildade och vilka resursbehov 
som expansionen av den högre utbildningen kunde medföra. U 55 fick i 

67 SOU 1985:57, s. 15. 
68 Prop. 1987/88:109. 
69 I syfte att få till stånd ett adekvat urval av studenter, via betyg och prov, som uppfyller de 

krav som utbildningen och samhället i övrigt ställt, har innebörden av studieframgång i re 
formarbetet kring tillträdesreglerna i huvudsak behandlats som ett "administrativt red
skap". 
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uppdrag att uppmärksamma den mest rationella användningen av olika slags 
lärarkrafter och föreslå åtgärder för att erhålla en rationell studieordning, 
motverkande tendenser till hög studieavbrottsfrekvens och förlängda studie
tider.70 1958 års reform av den högre utbildningen, som byggde på förslag 
från U 55, innebar bl.a. beslut om en ny typ av tjänster (universitetslektorat) 
och en förstärkning av resurserna inom de filosofiska fakulteterna genom 
den s.k. automatiken.71 U 55 och det därpå följande beslutet avspeglar både 
den rådande synen på studieframgång - ett fullföljande av utbildningen utan 
förseningar - och att en förstärkning av undervisningen skulle kunna be
främja framgång i denna bemärkelse. 

Liknande tankegångar återkom i efterföljaren till U 55, 1963 års univer
sitets- och högskolekommitté (U 63). Kommitténs recept för att effektivisera 
de högre studierna var att införa s.k. fasta studiegångar, vilket innebar att 
studenterna skulle läsa föreskrivna ämneskombinationer för att erhålla exa
men. Ar 1966 tillsatte regeringen en arbetsgrupp, UKAS (Universitetskans
lersämbetets arbetsgrupp för fasta studiegångar) för att arbeta fram ett mer 
detaljerat förslag till en sådan utbildningsstruktur. UKAS' direktiv och ar
bete utsattes för häftig kritik av den tidens radikala studentopinion och det 
slutliga riksdagsbeslutet, den s.k. PUKAS-reformen, innebar en stark modi
fiering av de ursprungliga tankegångarna.72 

1977 års högskolereform innebar att all eftergymnasial utbildning fördes 
till högskolan och skulle ha såväl yrkeslivs- som forskningsanknytning. Den 
högre utbildningen organiserades primärt som linjer inom fem breda yrkes
livssektorer.73 All utbildning fick en reglerad intagning med begränsat plats-
antal och gemensamma bestämmelser för behörighet och antagning. Inte 
minst den starkare betoningen av det yrkesförberedande syftet kom att få 
konsekvenser för den högre undervisningens innehåll, organisation och 
arbetsformer inom de gamla "fria fakulteterna". För de yrkesinriktade hög
skoleutbildningar som dittills saknat forskning, innebar i stället kravet på 
forskningsanknytning en central förändring. Mot denna bakgrund är ett rim

70 SOU 1957:24, s. 10-11. 
71 Under 1960-talet fanns universitetslektorat inom nästan samtliga ämnen inom de filosofis

ka fakulteterna. Vid denna tid tillkom ytterligare en lärarkategori, universitetsadjunkterna, 
av liknande skäl som lektoraten (SOU 1992:1). 

72 SOU 1992:1, s. 53 f. 
73 Sektorn för tekniska yrken, sektorn för administrativa, ekonomiska och sociala yrken, 

sektorn för vårdyrken, sektorn för undervisningsyrken samt sektorn för utbildning för kul
tur- och informationsyrken. 
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ligt antagande också att den nya högskolan delvis bidrog till en omkonstruk-
tion av definitionen av den framgångsrika studenten. 

Som framgått, växte kraven på en ökad genomströmning främst vid de 
filosofiska fakulteterna. Att komma tillrätta med denna fråga var en viktig 
del i den förändring som skedde inom högskolan under 1960- och 1970-
talen. Arbetet inom ramen för den universitetspedagogiska utredningen 
(UPU) 1965-1970 är intressant i detta sammanhang (se det följande). Att 
bevaka de s.k. normalstudietiderna blev en viktig uppgift för de utbildnings
ansvariga.74 Undervisningen anpassades efter de nya genomströmningskra
ven, så att studenterna snabbt skulle genomföra sina studier. Kurserna dela
des upp i mindre kursavsnitt och man avskaffade det tidigare systemet med 
en sammanfattande sluttentamen. 

UPU skulle ompröva den akademiska undervisningens och examinatio
nens uppläggning och metoder och föreslå åtgärder för ett optimalt utbyte av 
insatta undervisningsresurser,75 Motivet till tillsättandet av UPU var den 
som man uppfattade låga genomströmningen inom många utbildningar och 
en tilltro till att pedagogisk rationalisering skulle kunna vara ett sätt att 
komma tillrätta med detta problem. Ytterligare en bidragande orsak var stu
denternas missnöje med undervisningen.76 

UPU underströk att den breddade rekryteringen till den högre utbildning
en accentuerade behovet av en individualiserad undervisning. Man föreslog 
därför bl.a. utbyggd studierådgivning, kompletterings- och preparandkurser, 
introduktionskurser i studieteknik och åtgärder för stödundervisning. Bety
delsen av höjd pedagogisk kompetens särskilt hos de yngre lärarna betona
des. Bland UPU:s förslag var anordnande av universitetslärarkurser, inrät
tande av pedagogiska konsulttjänster vid universiteten och tillkomsten av 
särskilda medel för pedagogiskt utvecklingsarbete, de som kom att få störst 
praktiskt genomslag och betydelse.77 

UPU diskuterade explicit synen på studieframgång respektive studie
misslyckande, något som annars varit sällsynt i utredningarna av den högre 

74 Med normalstudietid avsågs att studenterna genomförde sina studier inom ramen för sti
pulerad tid. Systemet ledde i vissa fall till en sänkning av examinationskraven, vilket delvis 
har sin förklaring i a tt det inte förekom någon vidare kvalitetskontroll (SOU 1992:1, s. 54 
ff). 

75 Universitetspedagogiska utredningen (1970), s. 11. 
76 Levin (1983). 
77 Universitetspedagogiska utredningen (1970). Se även Lindberg, & Ricknell (Red.) (1983). 
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utbildningen. UPU betonade att olika intressenter kunde ha olika uppfatt
ningar i detta avseende. 

( . . . )  d e t  ä r  v ä s e n t l i g t  a t t  m a n  ä r  m e d v e t e n  o m  a t t  f r a m g å n g  o c h  m i s s l y c k a n 
de från individens synpunkt inte behöver vara detsamma som det som räk
nas som framgång och misslyckande från utbildningssystemets synpunkt.1* 

Det fanns med andra ord andra sätt att se på studieframgång än det förhärs
kande, i form av studietid, examina och betyg. Studieframgång diskuterades 
främst i sådana termer av UPU.79 När man däremot behandlade en rad indi-
vidrelaterade faktorer som sågs som avgörande för framgång i akademiska 
studier, t.ex. bakgrund, begåvning, personlighetsegenskaper, hälsa och triv
sel, studiemetodik, studieaktiviteter etc., var det primärt den traditionella 
innebörden av studieframgång som avsågs. 

Studenternas synpunkter kom tydligt fram i UPU. Representanten för 
Sveriges förenade studentkårer (SFS) Daniel Kallos kritiserade att man inom 
forskningen dittills främst intresserat sig för de studerandes bakgrund och 
situation vid studiernas böljan och relaterat studieresultat till dessa faktorer, 
men föga uppmärksammat vad som skedde i undervisning och självstudier. 

Denna kritik innebär, att studieutfallet ej får ses enbart som en funktion av 
studerandeförutsättningar. För en pedagog måste självfallet frågan om hur 
studiemiljö och undervisningsprocess påverkar studie utfallet vara av avgö
rande betydelse.80 

Kallos framhöll i stället betydelsen av en helhetssyn på de studerande som 
inbegrep studieförutsättningar, undervisning och utbildningsmål81 och som 
byggde på studentinflytande i utbildningen. 

Den (undervisningen, förf. anm.) bör stödja de studerandes arbete och 
medverka till att göra detta meningsfullt och fruktbärande. Detta kräver att 
de studerande får ett långtgående direkt inflytande vad gäller fastställandet 
av undervisningens mål och utformning.82 

78 Universitetspedagogiska utredningen (1970), s. 137. 
79 Ahlström (Red.) (1968). 
80 Kallos (1973), s. 148. 
81 Exempelvis påvisade Kallös att tidigare undervisningsmetodiska studier i mycket ringa 

grad beaktat betydelsen av självstudier, trots att de är en av de viktigaste komponenterna i 
undervisningen på högskolenivå. 

82 Kallos (1973), s. 181. 
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UPU har här getts relativt stort utrymme, eftersom det är en utredning som är 
intressant på flera sätt.83 Den byggde i mångt och mycket på ett rationellt, 
centralistiskt och utbildningsteknologiskt synsätt som var kännetecknande 
för 1960-talets utbildningsdiskussion. Samtidigt anlade den ett bredare per
spektiv på universitetsstudier, universitetspedagogik och frågor om studie
framgång än vad som tidigare varit vanligt. Åtskilliga av de frågor om stu
dieframgång som väcktes i UPU är därmed också betydelsefulla för vår av
handling. 

1980- och 1990-talen: genomströmning och kvalitet? 

Under 1980- och 1990-talen har efterfrågan på högre utbildning fortsatt att 
stiga. Vid millennieskiftet gick mellan 35 % och 40 % av en årskull gymna
sieungdomar vidare till högre utbildning inom en treårsperiod.84 I Anders
sons och Sjöstens85 kartläggning av vuxenpedagogiken i Sverige framhålls 
att den senaste tidens expansion av högskolan är en av orsakerna till att de 
pedagogiska frågorna åter kommit att få en mer framträdande roll i debatten. 
Genom att nya studentgrupper tillträtt universitetsutbildningar har även kra
ven på alternativa undervisningsformer ökat, t.ex. inslag med problembase-
rad inlärning, distansundervisning etc. Vidare har snävare ekonomiska ramar 
inneburit att man tvingats tänka om för att hitta mindre resurskrävande un
dervisningsformer. Att kvalitetsfrågorna samtidigt fått större utrymme inom 
den högre utbildningen under 1990-talet sammanhänger delvis med dessa 
faktorer. 

År 1989 tillsattes en kommitté, Högskoleutredningen ("Grundbulten"), av 
den socialdemokratiske utbildningsministern Bengt Göransson. Utredningen, 
som fick i uppdrag att se över den pedagogiska verksamheten vid högskolan, 
avgav sitt huvudbetänkande 1992.86 Den princip för resurstilldelning som 
presenterades av högskoleutredningen innebar att resurstilldelningen skulle 
baseras på antalet utnyttjade årsstudieplatser och resultatuppföljningen grun
das på "kvantitativa mätbara resultat", t.ex. genomströmningen mätt som 
antal helårsprestationer.87 Dessa mått föreslogs dock kompletteras med en 
"kvalitetspeng". 1993 års universitets- och högskolereform byggde på utred

83 Detta framgår exempelvis ganska väl av Levins (1983) artikel. 
84 Forneng, & Olofsson (2001). 
85 SOU 1997:120. 
86 SOU 1992:1. 
87 A.a., s. 9. 
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ningens förslag, men frångick tanken på en kvalitetsbaserad tilldelning. Me
del skulle alltså fördelas på grundval av antal årsstudieplatser och det antal 
studenter som fullföljt sin utbildning. Det nya systemet innebar i praktiken 
att kravet på en hög genomströmning skärptes kraftfullt.88 Detta kommer 
bl.a. till uttryck i de förväntade effekter som anges i prop 1993/94:77. 

Då lärosätenas resurstilldelning görs direkt beroende av antalet registrera
de studenter och deras studieresultat och inte som tidigare av planerad 
verksamhet kommer 5-10 procent fler studenter att kunna utbildas till sam
ma kostnad utan att kvaliteten i verksamheten påverkas negativt. Student
pengen gör det nödvändigt för varje lärosäte att erbjuda sådan utbildning 
som kan rekrytera studenter och få dem att stanna kvar på lärosätet. Pre
stationsersättningen leder till att lärarstödet utformas på ett sådant sätt att 
studenterna ges rimliga förutsättningar att vara framgångsrika i sina studi
e r t . . . ) * 9  

Ungefär vid samma tid framhölls allt oftare betydelsen av en fungerande 
kvalitetssäkring för verksamheten inom universitet och högskola.90 Genom 
Högskoleutredningen ställdes krav på en fungerande kvalitetskontroll för 
grundutbildningen. Det var också nu som Högskoleverket startade sin verk
samhet för granskning och bedömning av kvalitetsarbetet vid universitet och 
högskolor. Den beskrivna utvecklingen ger anledning att ställa flera frågor i 
anslutning till avhandlingstemat: Innebar den tydligare statliga styrningen 
mot höjd effektivitet också starkare genomströmningskrav i utbildningen? 
Definierade universitetslärare och studenter i ökad utsträckning studiefram
gång i termer av effektivitet och prestation? Vilken genomslagskraft fick de 
offentliga kvalitetssträvandena i sättet att förstå studieframgång och studie
misslyckanden? 

2.3 Högskoleutbildning och arbetsliv 

En tendens i den tidigare beskrivna utvecklingen under 1970-, 1980- och 
1990-talen var att den högre utbildningens samband med arbetsmarknad och 
arbetsliv förstärktes.91 U 68 föreslog sålunda att det äldre systemet med fa

88 SOU 1996:21, s. 7 f. 
89 Prop. 1993/94:77, s. 39. 
90 SOU 1992:1, s. 157. 
91 Frågan om den högre utbildningens förhållande till arbetslivet är dock ingen ny företeelse i 

svensk utbildningshistoria. Vid sekelskiftet var exempelvis ett uppmärksammat problem 
att det tog alltför lång tid att färdigutbilda läroverkslärarare, jurister och läkare: Mankraften 
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kulteter och sektioner skulle ersattes av yrkesutbildningssektorer för att mar
kera att högskoleutbildningen skulle vara yrkesförberedande. 1977 års hög
skolereform innebar att den grundläggande högskoleutbildningen skulle 
varvas med yrkesverksamhet. Motivet till detta var att enskilda studenter 
bättre skulle kunna planera sin utbildning på sikt. Vidare skulle man åstad
komma en bättre anpassning mellan utbildningsutbud och arbetsmarknadens 
behov, samt inte minst underlätta inträdet på arbetsmarknaden för de nyexa
minerade studenterna. Utbildningen skulle läggas upp så att en samverkan 
mellan utbildning och arbetsliv befrämjades, t.ex. genom studiebesök och 
praktikinslag. Att lärarna skulle ha yrkeskompetens utöver pedagogisk me-
ritering sågs som önskvärt för många utbildningar. Också den diskussion av 
arbetslivserfarenhet som behörighetsgrund, som bland annat fördes av KU, 
bör ses i detta sammanhang. 

Arbetslivserfarenhet kan ge individen ett bättre underlag för studie- och yr
kesvalet. Enligt KU:s mening ligger det därtill ett obestridligt värde i att 
gruppen medborgare med högre utbildning får ett inte alltför litet inslag av 
personer vilka också har viss allmän arbetslivserfarenhet. KU har därför 
funnit skäl att pröva praktisk erfarenhet som ett led i un derlaget för urval.92 

En tänkbar konsekvens av ett närmande mellan högskoleutbildning och yr
kesverksamhet skulle kunna vara att studieframgång i hö gre grad än tidigare 
diskuteras i termer av att besitta kunskaper, färdigheter och förhållningssätt 
som anses känneteckna en god yrkesutövare inom det berörda området. En
ligt professionsteorin borde detta gälla för den högre utbildning som leder till 
yrken, vars utövare strävar efter att uppnå, eller vill bevara, yrkets status som 
profession (t.ex. läkar-, socionom- och läraryrket). De professionella har ofta 
ett betydande inflytande i utbildningen som lärare, handledare, ledamöter i 
beslutande organ - och inte minst som förebilder. Framstående professions
forskare som Sarfatti Larson har t.o.m. hävdat att det för professionen är 
viktigare att de blivande yrkesutövarna i sin utbildning lär sig att omfatta de 
"rätta" normerna (t.ex. vad som är normalt-onormalt, friskt-sjukt eller gott-
ont), än att besitta excellenta yrkeskunskaper och yrkesfärdigheter.93 Detta är 
i så fall uttryck för en uppfattning som kontrasterar mot den gängse. 

förspilldes vid universiteten. Studierna var oordnande. Dessutom fanns det i Sverige en 
övertro på allmänbildningen. I "utlandet", däremot, var yrkesstudier yrkesstudier och ing
enting annat (Liedman, 1986, s. 63). 

92 SOU 1970:21, s. 274. 
93 Sarfatti Larson (1977). 
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2.4 Sammanfattning 

I början av 1900-talet kunde universitets- och högskoleutbildning beskrivas 
som elitutbildningar som endast var förbehållna en mindre grupp studenter. 
Det omfattande reformarbete som inleddes under 1950-talet kom emellertid 
att förändra den högre utbildningen i riktning mot "en högskola för alla". 
Genom förändrade antagningsregler, ett breddat utbildningsutbud, förbättra
de villkor för studiefinansiering, ökad geografisk tillgänglighet, m.m. skulle 
högskolan även rekrytera studenter som tidigare, av olika skäl, inte haft 
möjlighet att studera vid högskolan. I denna förändring ligger också en för
ändrad syn på vilka som är lämpade att bedriva högskolestudier. Så gott som 
alltid definierades framgångsrika studier utifrån ett beslutsfattarperspektiv 
och sågs därvid som att avlägga examen inom stipulerad tid. 

En rad åtgärder i syfte att effektivisera högre utbildning och undervisning 
genomfördes till följd av den ökade tillströmningen till landets universitet 
och högskolor under efterkrigstiden och de undersökningar som visade att 
åtskilliga inte slutförde sina studier. Fasta studiegångar, nya undervisnings
tjänster, förändrade undervisningsmetoder och moderna läromedel är exem
pel på sådana åtgärder. De kan också ses som exempel på att studieframgång 
inte längre enbart relaterades till individfaktorer som betyg, intelligens, mo
tivation eller dylikt, utan i hög grad också till utbildningens resurser och 
uppläggning. 

Samtliga högskoleutbildningar har med tiden fått större inslag av yrkes
förberedelse. På motsvarande sätt ska all högre utbildning ha en forsknings
anknytning. I synnerhet kopplingen till yrke och arbetsmarknad kan antas få 
konsekvenser för hur studieframgång definieras och uppfattas av såväl be
slutsfattare, universitetslärare och studenter. 

I utredningsarbetet kring universitets- och högskolereformerna har dock 
begreppet studieframgång först och främst använts i et t administrativt syfte. 
På senare år har sannolikt studieframgång mätt som genomgången utbildning 
kommit att få en än mer framträdande roll, eftersom tilldelningen av resurser 
till grundutbildningen bland annat baseras på ett sådant kriterium. Huruvida 
kvalitetsvärderingar och andra satsningar på kvalitet i högre utbildning har 
påverkat synen på studieframgång är fortfarande en öppen fråga. 
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3. Forskningsperspektiv på studieframgång 

I det följande behandlar vi några forskningsperspektiv som har varit vägle
dande och inspirerande vid vår analys av studenternas uppfattningar om vad 
som är framgångsrika studier. Där så har varit möjligt, har de olika perspek
tiven illustrerats med forskning om utbildningar som ligger nära de vi själva 
studerar. Vår genomgång är strukturerad i tre delar: Vägen till utbildningen, 
Att förändras av utbildning och Mot ett yrkesliv. Kapitlet avslutas genom en 
presentation av Vår ansats. 

Vägen till utbildningen: Studenter kommer till högre utbildning med 
olika bakgrund och erfarenheter, som kan antas påverka inte bara valet av 
utbildning utan också förhållningssätt till studier och vad framgångsrika 
högre studier innebär. Erfarenheter från tidigare utbildning och förväntningar 
på kommande utbildning och framtida yrkesverksamhet bör sålunda vara 
betydelsefulla för att förstå studentens inställning till studieframgång. Såda
na erfarenheter och förväntningar kan i sin tur antas sammanhänga med bl.a. 
studentens kön, ålder, sociala bakgrund, ekonomiska betingelser och livssi
tuation i övrigt. Forskning som har försökt belysa sådana samband diskute
ras. Vi har också använt oss av forskning om urval till högre utbildning. 

Att förändras av utbildning: S tudenternas initiala föreställningar om 
studieframgång kan antas påverkas under utbildningens gång. Hur denna på
verkan ser ut och i v ilken utsträckning studenten måste modifiera de tidigare 
uppfattningarna, varierar sannolikt mellan olika utbildningar. Väsentligt för 
att förstå de studerandes uppfattning om studieframgång är vidare deras mål 
med studierna samt deras sociala liv utanför studierna. Här går vi in på 
forskning om socialisationsprocesser som är verksamma under utbildningens 
gång och forskning om de strategier som de studerande utvecklar för att nå 
sina mål. Vilka faktorer i utbildningen som därvid kan vara betydelsefulla 
diskuteras. 

Mot ett yrkesliv: S tudenternas kunskaper om och inställning till kom
mande yrkesverksamhet antas delvis påverka deras uppfattning om studie
framgång. Bland annat genom de yrkesverksammas medverkan i utbildning
en kan framgångsnormer i professionen antas överföras till studenterna. I 
detta avsnitt refererar vi framför allt till forskning om yrkessocialisation och 
professioner. 
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Eftersom avhandlingen tar sin utgångspunkt i ett studentperspektiv ligger 
tonvikten i vår forskningsgenomgång på studier med ett aktörsperspektiv. 

I föreliggande kapitel och i kapitel 10, Lika chans - skilda villkor?, be
handlar vi forskning från ett antal olika områden. Det finns flera skäl till 
denna breda ansats. Det finns inga direkta föregångare till vår studie, som vi 
kan hämta modeller från. Vi bedömer också att vårt problematiserande syfte 
gör att vi måste ha en bred ansats. Om vi sålunda tar upp ett antal perspektiv 
och synsätt som vi bedömer fruktbara för vårt syfte, lämnas dock andra där
hän. Det finns därför anledning att understryka att vår forskningsgenomgång 
ingalunda är heltäckande eller djupgående. Forskningsgenomgången utmyn
nar i en modell som sammanfattar de aspekter som ses som centrala att ta 
fasta på. Modellen har tjänat som underlag för beskrivning och kommentarer 
i de empiriska kapitlen och för analysen. 

3.1 Vägen till utbildningen 

I det följande fokuserar vi på aspekter kopplade till urval och studenternas 
val av utbildning. Syftet är att belysa de mekanismer som är verksamma i 
dessa processer och som kan anses relevanta för att förstå de studerandes syn 
på studieframgång. 

3.1.1 Vem kan bli student? 

Gruppen högskolestuderande är generellt en selekterad grupp, om än olika 
hårt beroende på vilken grupp vi betraktar. Studenter i högre utbildning är i 
huvudsak utvalda till olika utbildningar på grundval av betyg eller högskole
provspoäng. Studenterna kan med andra ord inte fritt välja utbildning, utan 
externa faktorer styr och begränsar delvis deras val, vilket bl.a. kan relateras 
till kön och social bakgrund. Urvalsprocessen bidrar till att studenterna 
kommer till utbildningen med olika erfarenheter av tidigare studier och stu
dieframgång. Vidare sannolikt också med olika förhållningssätt till studier 
och studieframgång då utbildningsvalet kan vara mer eller mindre beroende 
av de valmöjligheter som de egna antagningsmeriterna erbjuder. 

Det svenska systemet för urval till högre utbildning bygger på bestämda 
antaganden om vem som bör väljas ut och vad som utgör förutsättningar för 
studieframgång. Trost94 talar om fyra slags urvalsgrunder. Den första och 

94 Trost (1995). För en översikt av urval och antagningsproblematik till högre studier i ett 
internationellt perspektiv, se Kellaghan (Ed.) (1995). 
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vanligaste är utbildningsrelaterad prestation, huvudsakligen mätt med me
delbetyg från gymnasieskolan, rankning under det sista utbildningsåret eller 
resultat på ämnesrelaterade kunskapsprov. Den andra gruppen omfattar för
mågetest som antingen kan vara utformade för att mäta generella studieför
utsättningar eller mer specifika sådana. Den tredje gruppen utgörs av instru
ment för att mäta personlighetsfaktorer. Den fjärde gruppen benämner Trost 
formella kriterier, t.ex. väntetid eller lottning.95 I Sverige sker urvalet främst 
på grundval av någon av de båda först nämnda kategorierna, d.v.s. skolbase-
rade prestationer eller förmågetest, där det svenska högskoleprovet tillhör 
den grupp av prov som mäter generell studieförmåga. 

I takt med att de normrelaterade betygen har ersatts av målrelaterade be
tyg, har högskoleprovet kommit att få en allt större betydelse i urvalssam
manhang. I dagsläget har ungefär 85 % av de sökande till högre utbildning 
ett högskoleprovsresultat.96 De ändrade antagningsreglerna som trädde i kraft 
hösten 1991 och som innebar att gymnasiestuderande kunde genomföra pro
vet redan under pågående gymnasiestudier, fick genomslag i vår undersök
ningsgrupp.97 Generellt kan dock sägas att provdeltagandet inte är jämnt 
fördelat över gymnasieutbildningar. Ungefär 70 % av provdeltagarna kom
mer från en 3-/4-årig linje/gren.98 Stage99 har visat att bland de som lämnade 
de 3-/4-åriga teoretiska utbildningarna i gymnasieskolan 1990 och som 
genomförde provet detta år, utgjorde studerande från naturvetenskaplig linje 
den största andelen (38 %) medan studerande från humanistisk utbildning 
utgjorde den minsta andelen (6 %). Av Stages undersökning framgår vidare 
att de gymnasiestuderande som utnyttjade de nya möjligheterna genomsnitt
ligt hade högre betyg än riksgenomsnittet, där den största skillnaden fanns på 
ekonomlinjen och den minsta skillnaden på naturvetenskaplig linje.100 

Stage och Ögren101 konstaterar, i en översikt av högskoleprovets utveck
ling under perioden 1977-2000, att allt sedan högskoleprovet togs i bruk är 
det bland de gymnasiestuderande de studerande från naturvetenskaplig lin

95 Trost (1995), pp. 8-10. 
96 Stage (2000), s. 67. 
97 Bland de sökande till högre utbildning hösten 1992 i Sv erige hade ungefär 75 % ett hög

skoleprovsresultat (Fomeng, 1993, s. 21). I vå r undersökningsgrupp var andelen som hade 
ett högskoleprovsresultat ca. 85 %. 

98 Stage, & Ögren (2001), s. 4. 
99 Stage (1992). 
100 A.a., s. 2. 
101 Stage, & Ögren (2001). 
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je/gren som i ge nomsnitt uppvisar den högsta provpoängen. Studerande från 
ekonomisk linje/gren uppvisar däremot i genomsnitt den lägsta provpoängen. 
Det finns också ett samband mellan utbildningens längd och provresultat, 
vilket innebär att provdeltagare från de 3-/4-åriga utbildningarna i genom
snitt är de som presterar ett bättre provresultat än provdeltagare med en 2-
årig gymnasieutbildning.102 Det innebär att studenter från olika gymnasieut
bildningar har skilda valmöjligheter vid utbildnings val. Efter genomförd 
antagning kommer de också att ha olika erfarenheter av urvalssystemet. 

Få studier har gjorts av skillnader i provresultat i relation till social bak
grund.103 Man har dock funnit att högskoleprovet ger större socialgrupps
skillnader än de relativa gymnasiebetygen men att en starkt bidragande orsak 
är olika gruppers skilda benägenhet att upprepa provet.104 Provresultatet kan 
också relateras till geografisk ort. Ögren105 har pekat på att provdeltagare vid 
universitetsorterna i genomsnitt tenderar att ha de bästa provresultaten.106 

Detta är ett resultat som kan kopplas till de studier som har visat att ungdo
mar i tätort är mer benägna än ungdomar i glesbygd att gå vidare till högre 
studier.107 

Ett flertal studier har visat att trots att kvinnor har högre betyg än män 
presterar de sämre på den typ av prov som högskoleprovet är.108 Omfattande 
forskning har även ägnats åt att förklara detta. I en nyligen genomförd forsk
ningsöversikt109 dras slutsatsen att det är svårt att dra några generella slutsat
ser om vad det är som leder fram till könsskillnader i provresultat. Sådana 
skillnader tycks vara relaterade till flerfaldiga faktorer som interagerar i ett 
komplext samspel.110 

Könsskillnader i det svenska högskoleprovet har behandlats i en rad stu
dier.111 Stage och Ögren112 konstaterar att andelen kvinnor som genomför 

102 Stage, & Ögren (2001), s. 12-13. 
103 För en översikt av genomförda studier, se SOU 2000:39, s. 182-188. 
104 SOU 2000:39, s. 187. 
105 Ögren (1998). 
106 A.a., s. 50. 
107 Jfr SOU 1993:85, s. 114-115. 
108 För en översikt av studier som behandlar könsskillnader i te stresultat, se t.ex. Willingham, 

& Cole (Eds.) (1997). 
109 Wilder (1997). 
110 A.a., pp. 38-39. 
111 Se t.ex. Stage (1985); Ramstedt, & Stage (1997); Reuterberg (1997). 
112 Stage, & Ögren (2001). 
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provet alltsedan 1977 har varit större än andelen män och att deras andel 
t.o.m. ökat något den senaste tiden. Männen har dock alltsedan högskolepro
vet togs i bruk presterat bättre än kvinnorna, även om skillnaderna har mins
kat över tiden.113 Könsskillnaderna kan delvis relateras till att män i högre 
utsträckning än kvinnor har en längre utbildning. Vidare är kvinnorna i ge
nomsnitt något äldre. Tilläggas kan att kvinnor på naturvetenskaplig- och 
teknisk linje/gren i genomsnitt presterar ett högre resultat än män från övriga 
gymnasieutbildningar.114 

3.1.2 Utbildningsvalet - avgränsad företeelse eller långsiktig pro
cess? 

Studenternas uppfattningar av studieframgång kan, dels antas hänga samman 
med de erfarenheter av studier och studieframgång man har genom att ha 
genomgått grund- och gymnasieskola eller motsvarande, dels de övervägan
den och strategier man har i samband med studie- och yrkesvalet (karriärva
let). Dessa är i sin tur sannolikt relaterade till bl. a. social bakgrund, kön och 
ålder. 

Nagle Cajes avhandling115 belyser studie valet ur den väljandes perspektiv. 
Han finner att de studerandes uppfattning av utbildningsvalet kan beskrivas i 
form av tre olika förhållningssätt: det livsinriktade, det skolinriktade och det 
situationsbundna förhållningssättet. Medan det första förhållningssättet in
nebär att studievalet ses som en del av ett större livssammanhang, inbegriper 
de båda senare en kortare tidsdimension. Det skolinriktade förhållningssättet 
knyter inte an till individens framtida yrkesliv. Studievalet blir därmed yt
terst en fråga om ett utbildnings val. Det situationsbunda förhållningssättet 
innebär att studievalet uppfattas som en avgränsad företeelse där koppling 
saknas både till tidigare händelser och framtida mål. I ett studerandeper
spektiv finns det därför, menar Nagle Cajes, anledning att ifrågasätta ett 
likställande av utbildningsval med yrkesval, något som varit vanligt i ti diga
re forskning på området.116 

De (eleverna, förf. anm.) uppfattar linjevalet som ett beslut som är direkt 
knutet till individens personlighet. De vill syssla med något som ger dem 

113 Könsskillnaden, som sedan våren 1996 uppgår till 5-6 poäng till männens fördel, kan 
främst tillskrivas de båda kvantitativa delproven NOG och DTK. 

114 Stage, & Ögren (2001), s. 3-9, 13. 
115 Nagle Cajes ( 1988). 
116 A.a., (1988), s. 142 ff. 
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tillfredsställelse och utvecklingsmöjligheter. Ytterst handlar det om en 
uppfattning som betonar individens självförverkligande. Dessa elever ser 
utan tvekan att linjevalet är länkat till någon företeelse. "Länkningen " i d et 
här fallet förenar dock inte linjevalet med yrkesvalet, utan det binder linje
valet till individens anlag. Det allra viktigaste för dessa elever är att upp
täcka och förverkliga sina intressen och anlag.111 

De studerandes uppfattning av utbildningsvalet behandlas också av Studen
ter i Sverige (StudS-projektet).118 Valet att påbörja högre studier kopplas dels 
till en instrumenteli rationalitet, dels till en subjektiv rationalitet. Man finner 
att studenterna i efterhand antingen beskriver sin studiestart i termer av val 
eller icke-val, eller bådadera. Slående är hur flertalet refererar till slumpmäs
siga faktorer.119 En del studerande refererar till en insikt om begränsningar i 
den egna begåvningen, andra till de möjligheter (eller kanske begränsningar) 
som höga betyg och/eller ett högt resultat på högskoleprovet innebär.120 

Individens motiv till studievalet behandlas i Larsson och Swärds respek
tive Björkdahl Ordeils studier av socionomer.121 I Larsson och Swärds under
sökning anger närmare hälften intresse för att arbeta med människor som 
främsta anledning till sitt val av utbildning. Vidare anger närmare en femte
del att deras utbildningsbakgrund inte medgav ett annat utbildningsval. En 
nära nog lika stor andel har angett andra skäl, t.ex. att utbildningen var en 
konkret yrkesutbildning eller motiv kopplade till ett politiskt och samhälle
ligt intresse.122 Björkdahl Ordell finner att motiven till utbildningsvalen kan 
grupperas i fyra kategorier; socialt intresse, inre respektive yttre faktorer 
samt osäkerhet i yrkesvalet. Hon finner att de svar som ger uttryck för ett 
socialt intresse gör detta på en tämligen ytlig nivå. Bland de svar som hon 
benämner inre faktorer finner hon däremot motiv till utbildningsvalet som-
kan kopplas till en mer djupgående reflektion, t.ex. att utbildningsvalet rela
teras till egna erfarenheter av social omsorg. Till yttre faktorer hör motiv 
kopplade till arbetsmarknaden. En tredjedel av de intervjuade i denna grupp 

117 Nagle Cajes (1988), s. 148. 
118 För en översikt av StudS-projektets undersökningar och huvudresultat, se Högskoleverket 

(2001). 
119 De studerande refererar exempelvis till hur ödet i form av en trafikolycka angav riktningen 

för studievalet men även mer konkreta faktorer som det sätt på vilket ansökningsformuläret 
hade behandlats vid ansökan. 

120 Wästerfors (1998), s. 11 ff. 
121 Larsson, & Swärd (1993), Björkdahl Ordell (1990). 
122 Larsson, & Swärd (1993), s. 57-61. 
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anger att deras val snarare gällde utbildningen än det kommande yrket och 
att de valde socionomutbildningen eftersom den ansågs vara bred och där
med kunde förväntas ge möjligheter till olika yrkesval i fra mtiden.123 

De båda refererade studierna kan mer generellt bidra till att nyansera och 
problematisera synen på individens motiv för sitt utbildningsval, genom att 
synliggöra aspekter som man vanligtvis inte beaktar men som kan vara vä
sentliga för att förstå studerandes förhållningssätt till studier och studiefram
gång. Exempelvis kan det anses troligt att personer med motiv till utbild
ningsval kopplade till personliga erfarenheter, snarare betraktar val av ut
bildning i termer av en "kallelse".124 

Som tidigare nämnts, antar vi att studenternas uppfattningar av studier 
och studieframgång bland annat hänger samman med deras strategier och 
överväganden i samband med valet av högre utbildning. Sjöstrand125 använ
der begreppet karriärutveckling126 för den process som spänner över indivi
dens utbildningsval, yrkesval samt rörlighet på arbetsmarknaden. Individen 
genomgår en karriärsocialisation i form av överföring av kunskaper, värde
ringar, attityder och intressen. Kontinuerligt under karriärutvecklingen in
träffar brytpunkter där valsituationer uppstår. Sjöstrand menar dock att indi
viden i olika hög grad befinner sig i valsituationen beroende på i vilken ut
sträckning han/hon är medveten om att det finns olika valmöjligheter samt 
att ett val måste göras. Att göra val som inte begränsar framtida valmöjlig
heter är enligt Sjöstrand vanligt förekommande vid karriärval.127 

Att studie- eller yrkesval är något som inte självklart till fullo kan kon
trolleras av individen själv är något som har behandlats i ett flertal studier.128 

Härnqvist129 belyser bl.a. hur en rad yttre faktorer, kopplade till såväl utbild
ningssystem som arbetsliv och samhälle i samspel med individrelaterade 
faktorer, kan få betydelse för den enskildes val av utbildning. Han pekar 

123 Björkdahl Ordeli (1990), s. 103-110, 213-214. 
124 Jfr Björkdahl Ordeli (1990), s. 48-49. 
125 Sjöstrand (1980). 
126 Sjöstrand menar att det svenska begreppet yrkesval snarare leder tankarna till en isolerad 

företeelse trots att yrkesvalet snarare är att betrakta som en process som utgörs av en rad 
olika val under utbildningens gång. Sjöstrand använder sig därför av begreppet karriärut
veckling (career development), trots att han menar att detta är ett begrepp som översatt till 
svenska för tankarna till framgång. 

127 Sjöstrand (1980), s. 24-26,47-53. 
128 Se t.ex. Gambetta (1987); Palme (1987); Hammarström (1996); SOU 1993:85. 
129 Härnqvist (1980). 
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exempelvis på faktorer som geografisk tillgänglighet, studiefinansiering, 
arbetsmarknadsläge och studiekamraters val av utbildning.130 

Det är slutligen sannolikt att olika studerandegrupper uppfattar studieva
let på olika sätt, relaterat till deras sociala bakgrund och kön. För studenter 
som kommer från en miljö där en naturlig och underförstådd fortsättning på 
gymnasiestudierna har varit universitetsstudier, är sålunda valet av högre 
utbildning kanske inget egentligt val. Relationen mellan studieval, social 
bakgrund och kön behandlas i det följande, eftersom vi antar att sådana fak
torer kan bidra till den syn på studier och studieframgång som studenterna 
har i mötet med den högre utbildningen. 

3.1.3 Social bakgrund 

Utredningen om den sociala snedrekryteringen till högre studier131, som bl.a. 
omfattar inskrivna vid universitet och högskola t.o.m. år 1990 (födda 1943-
1968), visar att den sociala snedrekryteringen minskat från 1900-talets bör
jan. Detta gäller framför allt perioden 1940-1970 medan åren 1970-1990 inte 
uppvisar någon större förändring. 

I v årt kortare tidsperspektiv - f rån slutet av 1960-talet till början av 1990-
talet - ä r det också lätt att förundras över hur opåverkad den sociala sned
rekryteringen verkar vara av de ekonomiska konjunkturernas variationer, 
av politiska förändringar, av utbildningssystemens omorganisering, och av 
ungdomskulturernas skiftningar. Ett stöd för tanken om den sociala skikt
ningens konstans är slutligen också att sambandet mellan socialt ursprung 
och övergång till högre studier ännu i början av 1990-talet är starkt, trots 
att vi ibland kanske uppfattar de flesta utbildningshinder som undanröj
da.132 

Det är framför allt de som genomgått en treårig teoretisk utbildning som går 
vidare till högre studier. En tydlig social snedrekrytering till högskolan före
ligger dock, oberoende av gymnasieutbildning. I synnerhet gäller detta pre
stigeutbildningar även om det under 1980-talet tycks ha skett en viss utjäm
ning för kvinnornas del.133 Den sociala bakgrundens roll för rekrytering och 

130Hämqvist (1980), s. 153 ff. 
131 SOU 1993:85. 
132 A.a., s. 177. 
133 SOU 1993:85, s. 164-177, 182-188. Detta blir inte minst tydligt när man betraktar vilka 

som går vidare till högre studier bland dem som saknar gymnasieexamen, vilket fordrar 
kompletteringar. I denna grupp är det endast barn till högre tjänstemän, större företagare 
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snedrekrytering till högre utbildning belyses också i den omfattande forsk
ningen som bedrivits kring bl.a. effekterna av studiemedelssystemet.134 Pal
me135, som närmare studerat högskolans sociala sammansättning, finner en 
tydlig social struktur där studerande vid de nya utbildningarna i huvudsak 
kommer från lägre sociala skikt, har genomgått en kortare gymnasieutbild
ning och har lägre medelbetyg än studerande vid traditionella högskoleut
bildningar. Den sociala sammansättningen av studerande vid de linjer som 
motsvarar de gamla universitetsutbildningarna har inte förändrats särskilt 
mycket sedan mitten av 1960-talet. Med hjälp av höga betyg från gymnasiets 
treåriga linjer har studenter från högre sociala skikt sökt sig till utbildningar 
där en högskoleexamen sannolikt kommer att inbringa en hög avkastning.136 

Kim,137 som har undersökt effekterna av tillträdesreglerna för övergången 
från gymnasieskolan till högskola, finner att de studerande utvecklar olika 
strategier för att uppnå sina utbildningsmål samt att mål och strategier är 
kopplade till social bakgrund. Medan barn till föräldrar i socialgrupp I inte 
behöver revidera målen, tenderar barn från mellanskiktet (socialgrupp II) att 
antingen sänka ambitionsnivån eller överge planerna på vidare studier. Barn 
till föräldrar i socialgrupp Hl som slutfört en 3/4-årig gymnasieutbildning, 
och därigenom utgör en utvald grupp, påverkas däremot inte på samma sätt 
som mellanskiktsgruppen då de inte överger sina planer på fortsatta studi
er.138 I sin avhandling där hon gör en uppföljning av sökande efter 15 år från 
söktillfallet finner Kim139 att resultaten tyder på att individernas aktuella 
livssituation i samspel med antagningsystemets utformning lett till att utbild
ningsvalet för många senarelagts. Vidare att sökande från hem med "svag 
studietradition" varit mer benägna än övriga att hålla fast vid sina ambitioner 

samt tjänstemän på mellannivå där mer än 10 % har fortsatt till högre studier. Jfr även Foss 
(1999). 

134 Se Härnqvist, Emanuelsson, Reuterberg, & Svensson (1994) för en översikt av den forsk
ning som pulicerats fram till 1994 inom ramen för projektet Utvärdering genom uppfölj
ning. 

135 Palme (1987). 
136 A.a., s. 32-35. Det senare menar han särskilt gäller för tekniska och naturvetenskapliga 

utbildningar dit framför allt män från högre sociala skikt söker sig. Jfr även Hammarström 
(1996), s. 187-188, som finner att betygen tycks ha olika innebörd för olika ungdomsgrup
per då andelen ungdomar med höga betyg som väljer att påböija studier är betydligt större 
bland högre socialgrupper än lägre sådana. 

137 Kim (1983). 
138 A.a„ s. 146-149, 250. 
139 Kim (1998). 
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att antas till högre utbildning. Kim menar därför att antagningsreglerna sna
rare får funktionen att "sortera om" än att "sortera ut".140 

3.1.4 Kvinnor och män 

Studier som har behandlat kvinnors och mäns utbildningsval har under en 
längre tid visat att kvinnor tycks ha ett stort intresse för högre studier, vilket 
bl.a. avspeglas i at t de i högre grad än män söker till högskolan. Skillnaden 
mellan kvinnor och män minskar dock om man betraktar andelen antagna. 
En förklaring till detta är att kvinnor och män väljer olika typer av utbild
ningar samt att det är förhållandevis fler män än kvinnor som antas.141 Studi
er på området visar även att kvinnor lyckas väl i sina studier då uppföljning
ar av examinationsfrekvenser visar att kvinnor på grundutbildningsnivå har 
en högre genomströmningsfrekvens än män.142 Liknade resultat rapporteras 
även i internationell forskning.143 

Studier har också gjorts av vilka faktorer som förhindrar respektive un
derlättar kvinnors val av traditionellt manliga utbildningar. Ett exempel är 
Bengtsson som i si n doktorsavhandling144 undersökt föräldraidentifikationen 
hos kvinnliga naturvetare och humanister för att få svar på frågan varför 
vissa kvinnor blir naturvetare medan andra blir humanister. Hon finner att 
naturvetarna är mer orienterade mot fadern medan humanisterna är mer ori
enterade mot modern. En tänkbar förklaring är att detta är kopplat till föräld
rarnas utbildning eller yrke. Medan naturvetargruppen domineras av föräld
rar med naturvetenskapliga yrken har humanisternas föräldrar vare sig en 
utbildning eller yrke med humanistisk eller naturvetenskaplig orientering. 
Båda studerandegrupperna har vidare skilda uppfattningar om vilken av för
äldrarna som är den mest dominerande i familjen. Bengtsson finner att det 
bl.a. är dominansrelationen mellan föräldrarna som har haft stor betydelse 
för vilken av föräldrarna som de intervjuade studenterna har identifierat sig 
med. Vidare finner hon att det är i den familjetyp som dominerar bland de 
borgerliga skikten, där båda föräldrarna är högutbildade, som de "odifferen

140 Kim (1998), s. 163-178, 226, 229. 
141 Se t.ex. Högskoleverkets rapportserie (1997), s. 28-30. Jfr även Svensson (1985), som 

utifrån ett riksrepresentativt urval 20-åringar, visar att det var fler kvinnor än män som 
hade planer på högskolestudier, oberoende av utbildningslinje och social bakgrund. 

142 Högskoleverket (2001). 
143 Se t.ex. Futter (1991); Dwyer, & Johnson (1997). 
144 Bengtsson (1983). 
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tierade" finns, d.v.s. de studerande som inte anger någon av föräldrarna 
framför den andra som svar på frågor om vem de liknar mest etc. Detta, me
nar Bengtsson, skulle kunna tolkas som en ny kvinnlighetsuppfattning - en 
könsneutral rationalitet - som kan vara en befrämjande faktor vid val av en 
traditionellt manlig utbildning och yrke. Denna typ av rationalitet erkänner 
inte kön som betydelsefullt för ämnes- och yrkesval eller studieprestatio
ner.145 

Avslutningsvis kan sägas att svenska studier visar att andelen kvinnor har 
ökat kraftigt inom tidigare mansdominerade utbildningar som läkar- och 
tandläkarutbildningar men även på jurist-, arkitekt- och teologutbildningar 
samt vissa civilingenjörsutbildningar.146 Kvinnorna är emellertid fortfarande 
förhållandevis få på utbildningar som kan förväntas ge en framtida god eko
nomisk avkastning. Mot en sådan bakgrund har ibland andelen kvinnor på en 
utbildning setts som en indikator på dess status. 

I mycket grova drag gäller förmodligen för högskolan i dess helhet att ju 
fler kvinnorna är på en linje, desto större är andelen studenter från lägre 
socialgrupper. Och omvänt: när den sociala strukturen i studentkårens 
sammansättning förskjuts neråt, då blir kvinnorna fler.141 

Kvinnor återfinns i högre grad än män inom högskolans "nya" utbildningar 
vilka inte självklart leder fram till ett högavlönat yrke.148 För de utbildningar 
som vi studerat var andelen kvinnor som i riket hösten 1992 antogs till; eko
nomlinjen 41 %; sociala linjen 77 %; läkarlinjen 42 %; ämneslärarlinjen med 
inriktning mot språk 81 % och till teknisk fysik 16 %.149 

3.2 Att förändras av utbildning 

I föreliggande avsnitt tar vi upp forskning som behandlar mötet mellan ut
bildningen och de studerande. Särskilt behandlas den socialisationsprocess 
som de studerande genomgår under utbildningstiden - en process i vilken 
sannolikt också deras uppfattning om studieframgång utvecklas. 

145 Bengtsson (1983), s. 19-39 (rapport 1), s. 75, 102 (rapport 3). 
146 Högskoleverkets rapportserie (1997), s. 15. För civilingenjörerna varierar andelen kvinnor 

kraftigt. Bland civilingenjörer med inriktning mot teknisk fysik, elektroteknik och datatek
nik uppgick andelen kvinnor, år 1995 i åldersgruppen 25-34 år till 11 %. Bland civilin
genjörer med inriktning mot t.ex. kemiteknik var andelen kvinnor däremot 47 %. 

147 Palme (1987), s. 36. 
148 A.a., s. 36-44. 
149Forneng (1993), bilaga 2. 
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Carpenter150 identifierar två olika huvudinriktningar i socialisationsforsk-
ning rörande professioner. Den ena betonar utbildningens roll för socialise
ringen in i den kommande professionen. Den andra kan snarare sägas vara 
inriktad mot de strategier som studenterna utvecklar för att genomföra ut
bildningen. Dessa riktningar, som utgår från Merton respektive Becker, re
presenterar två skilda infallsvinklar för att analysera och förstå den sociali
sation som de studerande genomgår under sin utbildningstid. En central 
skiljelinje mellan de båda ansatserna är olika sätt att betrakta var den sociala 
kontrollen ligger samt hur detta inverkar på den interaktion som äger rum i 
utbildningsmiljön. 

Mertons ansats innebär att en betydande del av socialiseringen in i den 
framtida professionen sker under utbildningstiden där de studerande formas 
till professionsutövare. Utbildningen blir således ett medel och en garant för 
att de framtida yrkesutövarna kommer att besitta inte bara önskvärda kun
skaper och färdigheter utan även önskvärda attityder, normer och värdering
ar. 

Beckers ansats innebär att utbildningstiden betraktas som en separat fö
reteelse, inte som ett direkt led i en socialisation in i ett yrke. De studerande 
måste i stället lära sig att uppträda som goda/framgångsrika studenter för att 
kunna nå sitt mål. De studerandes möjligheter att utöva kontroll över sin 
utbildningssituation är kringgärdad av de krav som ställs på dem. Utveck
landet av studentkulturer blir ett sätt att väija sig mot de krav som ställs. 

Flertalet socialisationsstudier av senare datum kan sägas vara mer eller 
mindre influerade av de båda ansatserna som trots skilda utgångspunkter, 
inte behöver utgöra konkurrerande perspektiv.151 

De forskningsarbeten som behandlas i de t följande kan ses som exempel 
på de båda ansatserna, och struktureringen av avsnittet bygger på dessa. Stu
dierna belyser skilda aspekter av den påverkan som utbildningen utövar på 
de studerande och därmed sannolikt deras uppfattningar av studieframgång. 
Forskningsgenomgången ger också ingångar till att beskriva och jämföra 
olika högre utbildningar, vilket är nödvändigt eftersom de representerar 
tämligen skilda världar som förbereder för vitt skilda yrken i samhället. 

150 Carpenter (1986). 
151 A.a., s. 38 f. 
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3.2.1 Högskolan - en sammansatt företeelse 

Vi har ständigt kunnat konstatera att högskolan utgör en märkvärdigt 
mångskiftande värld. Utbildningslinjer och institutioner är så olika att bara 
den som är tillräckligt okunnig vågar uttala sig om "högskolan" i singula
rs. De studerande och deras bakgrund, levnadsbetingelserna under studie
tiden och de framtider som väntar är så olikartade att det ibland varit svårt 
att använda ett och samma ord, högskolestuderande, om dem alla.152 

Dagens högskola är betydligt mera heterogen och sammansatt än före hög
skolereformen 1977. Högskolan omfattar såväl de traditionella universitets
utbildningarna, fackhögskolorna samt de utbildningar som inlemmades i 
samband med högskolereformen. Dagens högskola har också en betydligt 
större geografisk spridning än de fem gamla universiteten.153 Broady och 
Palme154 beskriver högskolefältets sociala struktur med hjälp av en vertikal 
axel (nord-syd) respektive en horisontell dito (öst-väst). Den vertikala axeln 
representerar förekomst av hög- respektive lågprestigeutbildningar, där de 
förra återfinns i norr och de senare i söder. Längs den vertikala axeln kan 
också de traditionella universiteten och de nyare högskolorna utplaceras. De 
gamla universiteten och de etablerade högskolorna återfinns i norr och de 
nyare universiteten och de regionala högskolorna återfinns i söder. Längs 
den horisontella axeln grupperas utbildningarna beroende på om de inriktas 
mot offentlig/intellektuell verksamhet (öster) eller mot en mer pri
vat/ekonomisk riktning (väster). Läkarutbildningen - en högprestigeutbild-
ning inriktad mot offentlig verksamhet - återfinns följaktligen i figurens 
nordöstra hörn. Även teknisk fysik återfinns i en nordostlig riktning. Socio
nom- och flertalet lärarutbildningar, vilka är mindre prestigefyllda utbild
ningar men med en inriktning mot offentlig verksamhet, återfinns däremot i 
en sydostlig riktning. I västlig riktning återfinns ekonomutbildningarna. Man 
kan också urskilja en tydlig inbördes rangordning. Exempelvis har Handels
högskolan i Stockholm högsta rang bland ekonomutbildningarna. Därefter 
kommer ekonomutbildningarna vid landets stora universitet och sist de som 
bjuds ut vid de mindre högskolorna.155 

152 Broady (1987), s. 105-106. 
153 Palme (1987), s. 31. 
154 Broady, & Palme (1992). 
155 A.a., (1992), s. 7-8. 
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Franke-Wikberg, Hult och Olofsson156 klassificerar högre utbildning med 
utgångspunkt i Bernsteins begrepp utbildningskod. De menar att ekonomlin
jen och psykologlinjen kännetecknas av en integrerad kod med mindre skar
pa indelningar mellan olika utbildningsavsnitt och otydligare kunskapskrav. 
Läkarlinjen och den maskintekniska linjen karaktäriseras däremot av en 
samlingskod med strikt åtskilda moment och tydliga kunskapskrav. Utbild
ningens inramning kan antingen vara stark eller svag beroende på den grad 
av kontroll som lärare respektive student har över undervisningens inriktning 
och uppläggning.157 

3.2.2 Formandet av studenten 

Few people will argue with the premise that attending college can have a 
profound effect on one's life. With the possible exception of getting married 
or having children, few choices have more far-reaching implications than 
the decision about college. (—) A thorough examination of the impact of 
college must take into account a wide range of possible outcomes. There is 
no easy way to capture the impact of college adequately in one or two sim
ple measures, such as credits and degrees earned or job placement.15* 

I ett flertal amerikanska studier har man undersökt hur de studerande påver
kas av sin collegeutbildning. Som framgår av ovanstående citat från Astins 
What Matters in College?,159 antas collegeutbildningen ha en vittgående in
verkan på de studerande som inte låter sig beskrivas med några få enkla 
mått. Astins modell för att analysera påverkan av collegeutbildning omfattar 
följaktligen studentdata från såväl tiden före, under som efter den genom
gångna utbildningen.160 

Pascarella och Terenzinis161 forskningsöversikt omfattar forskning från 
senare delen av 1960-talet fram till 1990 om hur collegeutbildning påverkar 
de studerande. Forskningen som spänner över ett brett spektrum kategorise
ras, med inspiration från Astins modell, efter olika former av utbildningsef
fekter samt hur dessa kommer till uttryck hos de studerande. Fyra övergri
pande kategorier kan identifieras, med utgångspunkt i vilken utsträckning 

156 Franke-Wikberg, Hult, & Olofsson (1980). 
157 A.a., s. 36-40. 
158 Astin (1993), pp. 1,8-9. 
159 A.a. 
160 A.a. 
161 Pascarella, & Terenzini (1991). 
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forskningen behandlar utbildningseffekter relaterade till kognitiv eller affek
tiv utveckling respektive huruvida data baseras på indirekta eller direkta 
mått. De båda kategorier som behandlar kognitiva aspekter inbegriper forsk
ning om utvecklandet av ämneskunskap, förmågor och färdigheter men ock
så, forskning inriktad på mer synliga "bevis" på utbildningseffekter som t.ex. 
uppnådd utbildningsnivå och ekonomisk avkastning av utbildning. De båda 
återstående kategorier, som behandlar affektiva (eller icke kognitiva aspek
ter), innehåller forskning som fokuserar på uttrycksformer för personlig, 
social, och moralisk utveckling samt attityder och värderingar men också 
forskning som har undersökt yrkesval och livsstil efter utbildningen.162 Sy
nen på framgång i studier betraktas således ur ett tämligen brett perspektiv 
varav ett flertal kan vara svåra att applicera på den högre utbildningen i Sve
rige. 

Bland svenska studier som har behandlat utbildningseffekter av den högre 
utbildningen kan särskilt nämnas LONG-projektets studier, som syftade till 
att belysa långsiktiga effekter av högre utbildning på de studerandes före
ställningar om utbildning, yrke och samhälle. Inom projektet följdes stude
rande vid maskinteknisk linje, ekonomlinjen, läkarlinjen och psykologlinjen 
över tiden.163 Olofsson164 fann att studenterna på ekonom- och psykologlin
jen, de utbildningar som ansågs kännetecknas av en integrerad kod, uppvisa
de mer varierade och individuella uppfattningar om kunskaper och en mer 
utvecklad kritisk förmåga än studenterna på läkar- och teknikutbildningen, 
utbildningar som bedömdes karakteriseras av en samlingskod.165 Olofsson 
går dock inte in på studenternas uppfattningar om framgångsrika studier. 
Hult166 visade att studenterna initiait och oberoende av utbildningslinje, soci
al bakgrund, kön och arbetslivserfarenhet, hade föreställningen att den yr
kesverksamme främst ska svara mot yrkeskraven. Detta innebär exempelvis 
för läkarens del att besitta de kunskaper som fordras för att kunna ställa en 
korrekt diagnos och därefter behandla patienten. Hult fann dock att nära nog 
samtliga studerande under utbildningens gång hade förändrat sina föreställ
ningar om yrket men i olika hög grad. Att bibehålla den ursprungliga före

162 Pascarella, &Terenzini (1991). 
163 Se t.ex. Franke-Wikberg, Hult, & Olofsson (1980); Hult (1990) för en beskrivning av 

LONG-projektets inriktning. 
164 Olofsson (1993). 
165 A.a., s. 175-180. 
166 Hult (1990). 
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ställningen om än i något mer utvecklad form, var vanligast bland de läkar
studerande. Bland de ekonomstuderande var i stället s.k. nedtoning mest 
förekommande, d.v.s. att en initial föreställning kvarstod i slutet av utbild
ningen men underordnad en ny dominerande föreställning. Att förändras 
genom att de tidigare föreställningarna byts mot nya (skifte) var vanligare 
bland psykolog- och teknikstuderande än bland de ekonom- och läkarstude
rande. Hults resultat tyder på att den högre utbildningen har en effekt på de 
studerandes föreställningar, där olika utbildningar delvis har olika effekter. 
Däremot menar Hult att det är svårt att ringa in vilka de mekanismer är som 
leder till dessa effekter.167 

Utbildningseffekter kan dock inte enbart begränsad till själva utbild
ningsmiljön. I Larsson och Swärds168 forskning om utbildningens betydelse 
för socionomers liv och yrkesbanor framhålls särskilt betydelsen av den 
socialisering som skett utanför själva utbildningssituationen. 

I skärningspunkten mellan världshändelsernas dramatik, studentlivets nö
jen, studiernas intresseinriktning, gnetandet med studiemedel och extra
knäck, passionerade av politik eller idrott, förälskade i kurskamrater eller 
andra studenter stöptes vi till välfärdens tjänare.169 

För utbildningar som leder fram till yrken där studenten redan innan utbild
ningen kan ha kommit i kontakt med företrädare för yrkesutövare, kan soci-
alisationen också ta sig andra uttrycksformer. Bäckström,170 som har under
sökt utbildningseffekter bland teologstuderande, fann en grupp studerande 
som under sin utbildningstid upprätthåller de kontakter som de redan tidigare 
utvecklat inom den kommande yrkessfären, vilket han menar svarar för en 
stor del av de studerandes socialisation. Han finner vidare att nära nog samt
liga studerande anser att det också är andra faktorer än enbart studierna som 
främjar utveckling.171 Jordeli172, som behandlar lärarstuderandes socialisering 
in i det kommande yrket, pekar på att erfarenheterna av att vara barn och 
elev utgör en del av den blivande lärarens socialisationsprocess.173 

167 Hult (1990), s. 110-112, 142-143, 180. 
168 Larsson, & Swärd (1993). 
169 A.a., s. 119. 
170 Bäckström (1993). 
171 A.a., s. 259. 
172 Jordeli (1986). 
173 A.a., s. 94-100. 
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3.2.3 Studerandestrategier 

Inom den Beckerska traditionen återfinns studier som har pekat på att de 
studerande utvecklar strategier för att hantera de krav som utbildningen 
ställer. Sutter174 som har undersökt studerandestrategier bland bl.a. läkar- och 
psykologstuderande, ger följande definition av begreppet studerandestrategi. 

Enligt mitt sätt att se handlar en strategi omför det första ett "långsiktigt 
mål", för det andra "motståndarenför det tredje "subjektets förmåga", 
och för det fjärde "situationen". Strategin syftar till att maximera subjektets 
målsättning i den interaktionenJ75 

Sutter176 menar att en central aspekt av användandet av begreppet studeran
destrategi är att perspektivet blir de studerandes. Trots att studenterna kan 
anses vara en förhållandevis heterogen grupp, kommer detta sällan till ut
tryck vid planeringen av utbildningens inriktning och uppläggning. I stället 
förutsätts samtliga vara potentiella "idealstudenter", d.v.s. en student som 
inte behöver utveckla egna strategier eftersom hans/hennes mål överens
stämmer med utbildningens mål.177 

Enligt Sutter178 hänger studerandestrategierna i hög grad samman med ut
bildningens struktur. Läkarlinjen kan i enlighet med tidigare forskning be
tecknas som en utbildning med fast struktur, vilken bl.a. kommer till uttryck 
i ett fastlagt stoff och en klar rollfördelning mellan lärare och student. På 
motsvarande sätt menar Sutter att psykologlinjen kännetecknas av en lös 
struktur, vilken medger ett större utrymme för diskussion och kritiskt ifråga
sättande. Även de studerandes tidsanvändning skiljer sig påtagligt mellan 
utbildningarna. Läkarlinjens struktur resulterar i ett starkt inrutat schema 
medan psykologlinjens lösa struktur snarare bidrar till att studier och fritid är 
svåra att skilja åt.179 

Sutter180 finner att både de läkar- och psykologstuderande har utvecklat 
någon form av strategi för att genomföra sina studier. Samtliga läkarstude
rande har utvecklat en anpassningsstrategi, trots att de uttrycker önskemål 

174 Sutter (1990). Se även Sutter (1987, 1992) 
175 Sutter (1990), s. 6. 
176 A.a. 
177 A.a., s. 2; Sutter (1987), s. 132, figur 1. 
178 Sutter (1990). 
179 A.a., sid 14-17. Jfr även Franke-Wikberg, Hult, & Olofsson (1980). 
180 Sutter (1990). 
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om ett annat sätt att studera. Sutter kopplar valet av strategi till de ringa 
möjligheter som utbildningen erbjuder de studerande att göra egna val. På 
psykologutbildningen har de studerande utvecklat en anpassningsstrategi 
men också en praktik- och yrkesinriktad strategi respektive en kunskapskri
tisk strategi, vilket är något om han kopplar till de studerandes möjlighet till 
inflytande över utbildningen. Sutter undersöker också hur grupperingar inom 
utbildningarna påverkar de strategier som utvecklas. Han finner att ett flertal 
studenter befinner sig i situationer där det råder motstridiga krav. Både de 
läkar- och de psykologstuderande i S utters studie pekar på den konkurrens
situation som skapats i st udiesituationen där indirekt konkurrens från meds-
tuderande bidrar till att försvåra diskussioner i samband med undervisnings
tillfällen. I synnerhet på psykologlinjen, där en tongivande grupp studenter 
har satt en norm för hur studierna ska bedrivas, blir de krav som lärarna 
ställer upp endast "minimikrav".181 

Studerandstrategier kan enligt Sutter182 härledas till ett antal konflikter 
inom högskolan. En sådan är den motsättning som råder mellan forskning 
och undervisning, där lärarna/forskarna prioriterar forskningen, något som 
de studerande uppfattar som ointresse för undervisningen. Studenterna svarar 
med att anpassa sig till de formella kraven. En annan konflikt gäller motsätt
ningen mellan reella kunskaper och formella meriter, t.ex. avlagd examen. 
Också denna motsättning kommer att befrämja en anpassningsstrategi, d.v.s. 
en strävan att förvärva de formella meriterna. Vidare, menar Sutter, råder det 
en konflikt mellan teori och praktik. Medan universitetets kunskapsintresse 
är mer teoretiskt orienterat har flertalet studerande ett mer praktik- och yr
kesinriktat sådant, vilket leder till att de utvecklar en praktik- och yrkesin
riktad strategi. Slutligen kan en inomvetenskaplig debatt mellan forskare och 
lärare och mellan lärare och studenter framtvinga en kunskapskritisk strategi 
hos studenterna.183 

Sutter har inte relaterat sina strategier till olika studerandegrupper utan 
snarare velat peka på utbildningsspecifika faktorer. Detta kan ses som en 
brist eftersom studerandestrategierna sannolikt inte enbart kan hänföras till 
utbildningsspecifika faktorer. Vi finner emellertid att Sutters studier av stu
derandestrategier kan vara användbara vid en analys av studenternas sätt att 
se på studieframgång. De illustrerar att utbildningens grad av styrning på

181 Sutter (1990), s. 19 ff. 
182 Sutter (1992). 
183 A.a., s. 9. 
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verkar studenternas förhållningssätt till sina studier. Olika utbildningar be
främjar eller t.o.m. framtvingar vissa strategier och dessa kan ta sig olika 
uttrycksformer. Studenternas förhållningssätt kan antas inkludera skilda 
uppfattningar om och strategier för att nå studieframgång. 

Vi har tidigare belyst hur de blivande studenternas strategier kan vara mer 
eller mindre långsiktiga, mer eller mindre avgränsade i tid och rum.184 Det
samma torde gälla för studenternas strategier under utbildningstiden. I det 
följande tar vi upp forskning som exemplifierar strategier fokuserade på 
inlärningssituationen respektive utbildning och livet utanför studierna i vida
re mening. Sådana skilda perspektiv kan antas vara relaterade till skilda per
spektiv på studieframgång. 

Strategier i undervisning och examination 

Studieframgång likställs ofta med att individen har förvärvat ett visst mått av 
kunskaper och färdigheter, och bristande akademiska prestationer tillskrivs 
ofta den enskilda studenten. Däremot tycks undervisningsmiljön emellanåt 
tillmätas en underordnad betydelse.185 Sådana utgångspunkter problematise-
ras i Martongruppens forskning, som fått vid spridning. Här betonas betydel
sen av olika utbildningsfaktorer (t.ex. innehåll, stoffmängd, tid, examina
tionsform) men även de studerandes intentioner för att förstå de studerandes 
lärande. De studerandes ansatser till lärande, som förenklat kan sägas handla 
om ett yt- respektive djupinriktat förhållningssätt, ska inte betraktas som 
primärt individrelaterade utan snarare som ett uttryck för hur mötet ser ut 
mellan de studerande och utbildningsmiljön.186 

Entwistle och Ramsden,187 som utgår från Martons forskning och be
greppsapparat när de analyserar bl.a. psykolog- och teknikstuderandes inlär
ningsstrategier, finner att det föreligger skillnader såväl mellan utbildningar 
som mellan individer med avseende på vilka strategier som tillämpas och 
belönas i en inlärningssituation. Yt- och djupinrikade ansatser förekom på 
samtliga undersöka institutioner men innebörden av dessa ansatser kunde 
variera mellan olika discipliner. När Entwistle och Ramsden använder sig av 
Miller och Parletts begrepp cue-seeker, cue-conscious respektive cue-deaf 

184 Jfr t.ex. Kim (1998); Nagle Cajes (1988). 
185 Jfr Kallos (1973). 
186 För en översikt av Martongruppen forskning, se t.ex. Marton, Dahlgren, Svensson, & Säljö 

(1984); Marton, Hounsell, & Entwistle (1997). 
187 Entwistle, & Ramsden (1983). 
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som mått på strategisk orientering, fann de att en sådan kategorisering läm
pade sig bättre för psykologstudenterna än de teknikstuderande då ingen av 
de teknikstuderande föll inom kategorin cue-seeker. Med en annan indelning 
(most strategic, intermediate strategic and least strategic) kunde man där
emot fånga in de teknikstuderandes förhållningssätt, som kunde betecknades 
som i hög grad strategiskt orienterade, då de i högre grad än s tudenter inom 
någon annan disciplin gav uttryck för ett tävlingsinriktat förhållningsätt och 
en motivation kopplad till yttre faktorer. I stället för cue-seekingstrategier 
använde de sig av andra sätt för att lyckas väl på examinationsmoment, t.ex. 
genom att fästa stor uppmärksamhet på detaljerade krav från lärare vid 
skriftliga framställningar.188 

Entwistle och Entwistle189 visar, i en studie av hur de studerande förbere
der sig inför en slutexamen, att examinationernas utformning påverkar de 
former av förståelse som de studerande strävar efter att uppnå. Brister i exa
minationerna tvingar fram en ytinriktad inlärningsstrategi, även bland stu
denter som har tillägnat sig innehållet på ett sätt som kan betecknas som 
djupiriktat.190 Liknande resultat återfinns i ett antal svenska studier av exa
mination och lärande i ett studerandeperspektiv. Trowald och Dahlgren,191 

har undersökt hur studerande ser på examination med fokus på de graderade 
betygens inverkan på studier och inlärning. De finner att studenter på utbild
ningar med graderade betyg är mer positiva till sådana än studenter på ut
bildningar som inte tillämpar en graderad betygssättning. Studenter på ut
bildningar med graderade betyg tillmäter även examinationen och tidigare 
distribuerade examinationsfrågor en större betydelse än studenter på utbild
ningar med en dikotom betygssättning. Trowald och Dahlgren tolkar detta 
som att studerande på utbildningar med graderade betyg kan betecknas som 
mer utpräglade cue-seekers och drar slutsatsen att de graderade betygen bi
drar till att motverka högskolans utbildningsmål eftersom de premierar ett 
ytinriktat arbetssätt.192 Olsson193 finner i en studie av examinationen i hög
skolan att endast en dryg femtedel av de tillfrågade studenterna anser att 
examinationen definitivt medger en möjlighet att visa vad han/hon lärt sig 

188 Entwistle, & Ramsden (1983), pp. 135, 141-149, 154-159. 
189 Entwistle, & Entwistle (1992). 
190 A.a., pp. 15-17. 
191 Trowald, & Dahlgren (1993). 
192 A.a., s. 7, 20-22. 
193 Olsson (1997). 
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under kursen. En majoritet anser att examinationerna till viss del medger 
detta.194 

Studieavbrott - studiemisslyckande eller personlig strategi för framgång? 

En vanlig uppfattning är att studieavbrott är ett resultat av bristande studie
prestationer och således en negativ företeelse som bör undvikas. Andra har 
anlagt ett mer kritiskt perspektiv.195 

I Astins196 studie kommer bristfälliga betyg först på fjärde plats när de 
studerande tillfrågas om orsakerna till sitt studieavbrott. Den vanligaste or
saken är i stället missnöje med kurserna.197 Att studieavbrott inte enbart är 
kopplat till bristande studieprestationer är även något som har lyfts fram i 
svenska arbeten.198 Bäckström199 pekar på att studieavbrott kan vara ett re
sultat av att den studerande upplever att glappet mellan teori och praktik blir 
alltför stort. Studieavbrott blir ett sätt att lösa denna konflikt.200 Ur den stude
randes perspektiv kan därför ett studieavbrott vara en medveten strategi för 
att uppnå de egna målen och i själva verket upplevas som någonting positivt. 
Detta är något som bl.a. framgår av en undersökning201 av orsakerna till stu
dieavbrott och studieuppehåll på matematisk-naturvetenskaplig linje vid 
Uppsala universitet. Bland de studerande som inledningsvis valde en ospeci
ficerad inriktning var det betydligt fler som avbröt sin utbildning jämfört 
med de som antogs till en mer specifik inriktning. Den vanligaste orsaken till 
avbrott var tveksamhet över vilka yrken som utbildningen leder till. I stället 
valde de studerande andra utbildningar med likartat innehåll men med en 
tydlig yrkesorientering, t.ex. civilingenjörsutbildning.202 

194 Olsson (1997), s. 20. 
195 Jfr Kelly, & Gaskell (1996). 
196 Astin (1976). 
197 A.a., pp. 14-15. 
198 Jfr Gesser (1985); s. 144; Broady (1987), s. 118. 
199 Bäckström (1993). 
200 A.a., s. 258-259. 
201 Apelgren, Edström, & Löfdahl (1994). 
202 A.a., s. 19-23, 35-37. 
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Involvering, meritering och personlig utveckling - strategier för studie
framgång? 

En utbredd uppfattning är att studenternas sociala integration eller invol
vering har ett positivt samband med studieframgång. Så här skriver exem
pelvis Bretz203 i en diskussion kring värdet av medelbetyg för att predicera 
framgång i kommande yrke. 

Furthermore, various extracurricular activities may limit the student's GPA 
but may be indicators of leadership, initiative, or other characteristics con
sidered desirable by organizations. Surely the student who can maintain a 
respectable GPA while engaged in other demanding activities such as part-
time employment, or school-related activity is at least as desirable as the 
student who maintains the high GPA but has had no other constraints on 
his/her time and energy.204 

Astin,205 som har undersökt collegeutbildningens inflytande på de studerande 
identifierar ett antal olika former av involvering som kan relateras till olika 
aspekter på framgång i studier, däribland den form som rör kontakter med 
andra studerande och lärare.206 

Det positiva sambandet mellan studenters involvering, t.ex. i form av 
formella och informella kontakter med företrädare för utbildningen, uppdrag 
som kursassistent eller medverkan i forskningsprojekt och olika former av 
studieframgång, har dock visat sig svårtolkade eftersom en rad faktorer tycks 
påverka denna typ av samband.207 

Studenter befinner sig ofta i ett konfliktfalt mellan utbildningskrav och 
krav från andra delar av livet och tvingas förhålla sig till och utveckla strate
gier för att hantera sådana konflikter.208 Att studenten därvid prioriterar stu
dierna kan inte tas för givet. Ett flertal undersökningar har pekat på att studi
erna stundtals endast utgör en mindre del av studentens liv.209 En aspekt gäll

203 Bretz (1989). 
204 A.a., p. 20. 
205 Astin (1993). 
206 A.a., pp. 70-77, 374-395. Jfr även Pascarella, & Terenzini (1991), se t.ex. pp. 98-102, 147-

152. 
207 Jfr Pascarella, & Terenzini (1991), pp. 395-396, som exempelvis har pekat svårigheten att 

skilja ut vad som är en effekt av påverkan från utbildningsföreträdare respektive vad som 
kan tillskrivas studentens egna förutsättningar och ambitioner. 

208 Jfr Carpenter (1986), p. 44 f. 
209 Jfr t.ex. Bäckström (1993), s. 259; Högskoleverket (2001), s. 45-48. 
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er om förvärvsarbete kan kombineras med heltidsstudier. Från utbildnings
håll brukar framföras synpunkter på att en sådan kombination bör undvi
kas.210 Ett flertal studenter arbetar dock parallellt med studierna.211 Därtill 
kommer att flertalet studerande också ser utbildningen som ett steg på väg 
mot ett framtida arbete. Hultqvist212 har i en studie av socionomer pekat på 
att deras studerandestrategier kan betraktas som instrumentella då de i första 
hand studerar för att få ett arbete och att detta också leder till att de organise
rar studierna kring den tidsrytm som gäller för arbetslivet.213 Avslutningsvis 
kan deltagande i olika former av arbetsgrupper, kommittéer/utskott, bedri
vande av parallellstudier eller andra aktiviteter ses som uttryck för studeran
destrategier.214 De eventuella nackdelar sådana handlingar eller engagemang 
kan medföra, t.ex. i form av förlängd studietid, kan kompenseras av att man 
når andra mål, vilket exempelvis reduktion av framtida studieskulder eller 
förvärvande av åtråvärda erfarenheter och därmed ljusare framtidsutsikter. 
Engagemang inom den egna utbildningen eller universitetet innebär också en 
möjlighet att "bli sedd" av andra studerande, av lärare och potentiella arbets-
och uppdragsgivare. Också kompletteringar av den egna utbildningen med 
annan typ av utbildning eller utlandsvistelser kan ses som en strategi för att 
särskilja sig från övriga.215 Därvid föregriper man sannolikt krav som det 
kulturella fältet ställer på nya inträdande.216 

3.3 Mot ett yrkesliv 

Den enskildes kunskaper och föreställningar om arbetsmarknaden och ett 
framtida yrke påverkar inte bara hans/hennes utbildnings- och yrkesval. Det 

210 Jfr Astin (1993), pp. 387-389. 
211 Jfr Högskoleverket (2001), s. 55. Av de heltidstuderande som deltog i StudS-projektet 

förvärvsarbetade ca fjärdedel parallellt med studierna. 
212 Hultqvist (1988). 
213 A.a., s. 52-55. 
2141 en nyligen genomförd studie (Balke, 2001, s. 25) av studerande vid Göteborgs universitet 

fann man bl.a. ett samband mellan utbildningskrav och parallstudier. 
215 Jfr Forsberg (1997), s. 29-31, som i en studie av studerande i musikvetenskap vid Uppsala 

universitet finner en grupp studerande, som har planer på yrken inom en helt annan sektor, 
där musikstudier bl.a. relateras till ett framtida meriterande syfte. Utbildningskombinatio
nen (t.ex. musik och ekonomi) anses signalera en unik kompetens som snarare syftar till att 
vittna om en unik och flexibel personlighet än att ge information om den faktiska kompe
tens som individen i fråga besitter till följd av dessa båda utbildningar 

216Broady, & Palme (1992), s. 11-12. Se även Börjesson (1994), som har behandlat betydel
sen av framför allt det kulturella kapitalet för olika studerandegrupper. 
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är också vår hypotes att föreställningarna om kraven för att få arbete och 
genomföra arbete framgångsrikt kan påverka individens uppfattning om 
framgång och misslyckande i studierna. 

Situationen på arbetsmarknaden är en faktor som påverkar huruvida indi
viden beslutar sig för att studera eller arbeta, vilken utbildning han eller hon 
väljer och vilka strategier studenten tillämpar under utbildningens gång.217 

När det är förhållandevis lätt för en icke färdigutbildad att få arbete väljer 
flera att ge sig ut på arbetsmarknaden och väntar med att fullfölja uppsats-
eller examensarbeten. Vid ett svårare läge på arbetsmarknaden, väljer man 
att slutföra sin utbildning eller ta "överkurser" - göra en D-uppsats, söka in 
på forskarutbildning eller något annat - som i ett senare skede kan förstärka 
konkurrensförmågan. 

Inledningsvis ska vi kort redogöra för några mer specifika aspekter av 
samspelet mellan utbildning och yrkesliv som kan tänkas påverka de stude
randes syn på studieframgång mer direkt. 

Yrkesvalet sker varken slumpartat eller statiskt. Det är en process som är 
konstruerad av en serie val och överväganden såväl före som under och efter 
högskoleutbildningen.218 Ett val låter sig inte fixeras vid någon bestämd tid
punkt i livet utan är en långvarig process som består av en rad ställningsta
ganden vilka, bestäms såväl av tidigare erfarenheter som av mer tillfälliga 
intryck. 

Undersökningar om karriärval betonar ofta naturen av utveckling i d enna 
process, som består av en serie delbeslut med återkoppling av erfarenheter 
man fått under tiden och som successivt leder fram till slutmålet.219 

Som vi visat i kapitel 2 har det svenska högskoleväsendet idag en stark an
knytning till arbetsmarknaden. Närheten till yrkeslivet påverkar kontinuerligt 
studenternas föreställningar om den kommande yrkesidentiteten och därmed 
deras studiestrategier. Ett sätt att förstå hur tankar och planer på det framtida 
yrket påverkar de studerandes utbildnings- och yrkesval är att göra en utblick 
mot studie- och yrkesvalsforskningen. 

Valteorier brukar delas in i tre grupper beroende på vilka faktorer som 
fokuseras. De sociologiska och kulturella teorierna (ickepsykologiska) beto

217 Se t.ex. SOU 1999:69; Hammarström (1996). En utgångspunkt i Hammarströms studie är 
att det är möjligt att betrakta studie- och yrkesval som likartade processer och att valen 
styrs av liknande mekanismer. 

218 Se t.ex. Sjöstrand (1980); Bäckström (1993); Hammarström (1996). Se även avsnitt 3.1. 
219 Hammarström (1996), s. 10. 
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nar kontextuella förhållandens betydelse för utbildnings- och yrkesvalet.220 

De psykologiska yrkesvalsteorierna framhåller i stället personlighetsfaktorer, 
motivationsfaktorer, mognads- och beslutsprocesser hos individen.221 Den 
tredje gruppen utgörs av de integrerade teorierna, som väger samman de icke 
psykologiska och de psykologiska teorierna samtidigt som de betonar orga
nisatoriska aspekter i valsituationen.222 Blau et al.223 tvärvetenskapliga modell 
utgår sålunda såväl från institutionella och samhälleliga krav, som från indi
videns förväntningar och krav vid inträdet till utbildning/yrke.224 1 sin studie 
av den religionsvetenskapliga utbildningen konstaterar Bäckström225 att det 
integrerade perspektivet är relevant för att förstå den interaktion som sker 
mellan yrkesliv och högre utbildning. 

Det är nyttigt och viktigt att påminna sig att utbildningsprocessen för de 
studerande innebär ett komplext samspel mellan bakgrunds re late rade in
tressen och förväntningar liksom institutionella intressen och förväntningar 
och att individen i sin sökprocess genom utbildningen står mitt i detta spän
ningsfält.126 

Olika föreställningar om arbetsliv och yrke och om relationen mellan utbild
ning och arbete skapas redan i barn- och ungdomsåren. Sådana uppfattningar 
är vidare relaterade till social bakgrund, kön, utbildning, prestation och på
verkas kontinuerligt av de intryck som individen tar emot från olika diskur
ser i samhället; massmedia, filmer, litteratur etc. Bourdieu visar på betydel
sen av det symboliska eller kulturella kapital som olika sociala skikt och 
grupperingar innehar och som formar och begränsar den enskilda männi
skans handlande. Genom att tillägna sig ett visst habitus, en slags kollektiv 
livsstil som innefattar företeelser som smak, värderingar, sätt att tänka etc., 
särskiljer sig de olika samhällsklasserna sinsemellan med hjälp av egna mer 
eller mindre uttalade kännetecken. Dessa stundom mycket subtila sociala 
distinktioner är centrala för möjligheten att förstå hur exempelvis karriärvä
gar formeras och reproduceras, öppnas eller stängs genom olika "sociala 

220 Bäckström (1993), s. 27 f. 
221 Hammarström (1996), s. 9 f. 
222 Bäckström (1993), s. 41-43. 
223 Blau et al. (1956). 
224 A.a., se modell p. 534. I de studier där man empiriskt prövat modellen har endast vissa 

aspekter av den tillämpats p.g.a. dess komplexitet. Se t.ex. Kim (1983), s. 31-36. 
225 Bäckström (1993). 
226 A.a., s. 43. 
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rum". Till en sådan form för förståelse av social praxis kan man givetvis 
också relatera ett studium av de faktorer som styr individens överväganden 
kring utbildningsval, yrkesval och karriär.227 

Tidigare utbildningsval och skolerfarenheter ger upphov till olika bilder 
av arbetslivet. Frykholm och Nitzler visar i sin avhandling hur en specifik 
socialisation till arbetslivets olika sektorer och positioner sker i gymnasie
skolan.228 Under universitetsutbildningens gång vidareutvecklas och påver
kas sådana ingångsföreställningar, även om formen för detta kan variera 
mellan olika utbildningar. Utbildningen har alltså i sig en funktion som re
producerande och sorterande för olika positioner i samhället. Olika utbild
ningar kan vidare antas bidra till kommande yrkesidentitet i olika hög grad. 
Intresset förändras och stimuleras genom praktik inom yrkesområdet eller 
andra tillämpningsinslag. Särskilt i sådana utbildningar som tydligt förbere
der för ett bestämt yrke eller yrkesområde kan man också anta att kriterier 
för framgång i yrket får stort genomslag i utbildningen och i studenternas 
föreställning om vad som är framgångsrika studier. Några faktorer som kan 
tänkas bidra till detta är: 

Omfattningen av praktik och andra tillämpningsinslag i utbildningen. 

Förekomsten av lärare i utbildningen som är eller har varit utövare av det 
yrke som utbildningen förbereder för. 

Den arbetslivsåterkoppling som yrkesorganisationerna erbjuder genom 
att låta studerande ansluta sig på förmånliga villkor. Deras publikationer 
förmedlar ganska tydligt den anda eller kultur som finns i yrkeskåren. 
Platsannonserna i sådan press ger också tydliga budskap om "vad det är 
som räknas" vid anställning. 

Nära kontakter med yrkesutövarna på annat sätt (t.ex. alumniverksam-
het, arbetsmarknadsdagar, feriejobb, pris för bästa uppsats från yrkesor
ganisationer). 

227 Broady (Red.) (1985). 
228 Frykholm, & Nitzler (1989). 
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När det gäller professionsutbildningar, där det finns ett samband mellan ett 
yrkesmonopol och ett kunskapsmonopol (bara den som genomgått en lång
varig högre utbildning och antas vara expert på ett ämnesområde får lov att 
utöva yrket) verkar yrkeskåren aktivt bl.a. för ett lagom stort intag (både för 
många och för få som besitter de kunskaper som yrkesmonopolet grundas på 
hotar professionen), för legitimation, för att "rätt" kunskaper och värderingar 
ska förmedlas i utbildningen. Att återkoppling är särskilt viktig när det gäller 
professionsutbildningarna åskådliggörs av Abrahamsson.229 Enligt Abra
hamsson är det tre faktorer som markerar en professions särställning. Det 
första är att deras medlemmar ansluter sig till en speciell, under lång tid ut
vecklad teori. Det andra är att medlemmarna bekänner sig till vissa etiska 
normer, vilket inkluderar mötet med olika klienter, kunder, samt ett förhåll
ningssätt till kollegor. Den tredje faktorn är en mer eller mindre uttalad kår
anda.230 

Enligt Abrahamsson skapas förutsättningar för etik och kåranda både vid 
rekryteringen till yrket genom att "olämpliga" sökanden sorteras bort och i 
den grundutbildning som de blivande professionsutövarna genomgår. En 
viktig egenskap hos professionsutbildningen är följaktligen att reproducera 
den struktur och de tankesätt som professionen värnar om. Det successiva 
inlemmandet i en gemensam teori och i etiska normer får medlemmarna i en 
profession att likna varandra i värderingar, attityder och förhållningssätt 
gentemot omvärlden. Denna socialisering påbörjas redan i grundutbildning
en och under de etablerade professionsutövarnas överinseende. 

Det bör påpekas att professions- och professionaliseringsforskningen om
spänner en rad skilda perspektiv. Tidiga professionsforskare inriktade sig på 
gränsdragningen mellan yrken och professioner. Greenwood identifierade 
sålunda ett antal kriterier som skilde professionella från andra yrkesutöva
re.231 Senare forskare har lagt tonvikten på de processer och strategier som 
olika yrkesgrupper utvecklat för att särskilja och slå vakt om sin domän. 
Ytterligare en ansats utgörs av de forskare som definierat begreppen i för

229 Abrahamsson ( 1986). 
230 A.a., s. 19 f. 
231 Dessa kriterier är systematisk teori {systematic theory), auktoritet (authority), samhällelig 

sanktion (community sanction), etiska regler (ethical codes) samt en egen kultur (a cultu
re). Greenwood (1957), pp. 302-318. Jfr t.ex. Parson som kännetecknar en profession ut
ifrån andra kriterier, exempelvis förvärvad utbildning och kompetens. Parson (1965), p. 
539 f. 
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hållande till yrkets status och ställning i samhället.232 Sarfatti Larson repre
senterar en neo-marxistisk professionsforskning, när hon analyserar profes
sionernas makt och samhälleliga ställning i ett konfliktperspektiv.233 Hell
berg234 utgår från en definition av professioner där kärnan i professionalise-
ringsprocessen är kunskap; det man kan.235 1 sammanhanget skiljer hon mel
lan kunskap som handlar om människan, det levande (L-kunskap) och kun
skap om tingen (T-kunskap). Till Hellbergs professionsmodell återkommer 
vi i kapitel 5-9. 

Forskningen om s.k. tradering av yrkeskulturer försöker påvisa hur yr
keskulturen är påverkad av såväl tidigare utbildning som av utvecklingen av 
nya yrkeskunskaper inom respektive yrkeskår. Man framhäver hur utbild
ning i sig kan få långsiktiga konsekvenser på yrkeskunnandet.236 1 detta per
spektiv torde förändringar av ett yrke över tiden också påverka den utbild
ning som är knuten därtill och därmed även studenternas studier och deras 
uppfattning om studieframgång. 

Ett intressant, men hittills föga belyst område är hur förändringarna av 
arbetslivet mera generellt får genomslag i utbildningarna och deras krav på 
studenterna. Hur påverkas t.ex. studenternas uppfattningar av framgång i 
utbildningen, när arbetsmarknaden allt mer efterlyser egenskaper som flexi
bilitet, självstyrning, problemlösning och social kompetens? 

3.4 Vår ansats 

I figur 3.1 har vi i en modell sammanfattat de aspekter som vi ser som cen
trala för att beskriva och analysera uppfattningar om studieframgång. Mo
dellen består av tre delar: Vägen till utbildningen, Utbildningen och livet som 
student och Efter utbildningen. Bakgrundsfaktorer, främst social bakgrund 
och kön, ses som kontinuerligt verksamma mekanismer. 

Vägen till utbildningen: Vi har funnit att studenterna för med sig tidigare 
erfarenheter av utbildning och studieframgång in i den högre utbildningen, 
och att sådana faktorer sannolikt bidrar till att forma uppfattningen av vad 
som konstituerar framgång i universitetsstudierna. På samma sätt ses kun

232 Selander (Red.) (1989). Se också Broady (Red.) (1986). 
233 Sarfatti Larson (1977). 
234 Hellberg (1986). 
235 A.a., s. 25. 
236 Göranzon (1990); Nielsen, & Kvale (Red.) (2000). Se också Hansen (1999). 
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skaper och förväntningar på utbildning och framtida yrkesliv som förvärvats 
redan i grund- och gymnasieskolan som väsentliga att beakta, liksom mål 
och strategier för att nå målen. Här har vi i synnerhet tagit fasta på forskning 
om karriär- och utbildnings val. Vi ser också rönen från forskning om urval 
till högre studier som väsentlig för att förstå vilka faktorer som indirekt på
verkar erfarenheter, förhållningssätt och strategier. 

Utbildningen och livet som student: I vår modell beaktar vi för det första 
faktorer som främst har med studenterna som strategiska och medvetna aktö
rer att göra: studenternas erfarenheter av högre studier och studieframgång, 
deras strategier och förhållningssätt i dessa avseenden samt deras liv utanför 
studierna. Härvid har vi använt oss av den del av socialisationsforskning och 
-teori som särskilt behandlar strategier. För det andra ser vi till faktorer i 
utbildningsmiljön som kan anses särskilt viktiga i formandet av studenten 
och hans/hennes syn på studieframgång. Det gäller utbildningens övergri
pande mål och inriktning, tidsstyrningen, systemet för betyg och examina
tion samt sättet att arbeta på utbildningen. Ytterligare en viktig aspekt är i 
vilken mån professionen är närvarande i utbildningen. Här bygger vårt reso
nemang på andra delar av forskningen om socialisation i högre utbildning. 

Efter utbildningen: Modellen tar även hänsyn till studenternas uppfatt
ningar om vad som väntar efter studierna: inriktning på yrkesutövningen, 
arbetsvillkor och arbetsmarknadsutsikter samt framtida livsvillkor och livs
stil. Här har vi i synnerhet kopplat till professionsteori. 

Vår modell utgår från ett aktörsperspektiv vilket innebär att det är stu
denternas syn på studieframgång som är i fokus. Givetvis formas både ut
bildning, studievillkor och uppfattningar av studieframgång av en rad sam
hällsfaktorer, men det är inte dessa som står i förgrunden i vår analys. 
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4. Metod 

Som tidigare beskrivits, påböljades avhandlingsarbetet inom ramen för det 
s.k. Prognosprojektet, vilket är något som framför allt präglat den ursprung
liga inriktningen och den empiriska datainsamlingen. Efter hand har vi 
kommit att göra ett flertal avgränsningar och tyngdpunktsförskjutningar i 
vårt arbete, vilket bl.a. har påverkat vilka delar av det insamlade materialet 
som använts. I det följande beskriver vi de överväganden som legat till grund 
för uppläggningen och genomförandet av den empiriska studien och för be
arbetningen av data. 

4.1 Urval, undersökningsgrupp och bortfall 

Vår studie omfattar samtliga studerande som vid Umeå universitet höstter
minen 1992 påbörjat teknisk fysik, sociala linjen, läkarlinjen, ekonomlinjen, 
och ämneslärarlinjen med inriktning mot språk. Undersökningen genomför
des i form av en enkätstudie riktad till samtliga dessa studerande och två 
intervjustudier med ett urval studerande vid de valda utbildningarna. De 
studerande har intervjuats vid två tillfällen. Tabell 4.1 ger en översikt av 
undersökningsgruppen och insamlade data, som i det följande delvis har 
nyttjats för att beskriva undersökningsgruppen. 
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Tabell 4.1 Registrerade studenter på fem utbildningar höstterminen 1992 samt de 
studenter som på dessa utbildningar har besvarat enkäten respektive 
intervjuats, uttryckt i antal och i (procent) av totalgruppen. Därutöver 
anges antalet och andelen kvinnor inom respektive utbildning. 

Utbildning Registrerade Studenter som Studenter som 
studenter besvarat enkäten intervjuats 

Totalt varav 
kvinnor 

Totalt varav 
kvinnor 

Totalt varav 
kvinnor 

Teknisk fysik 43 
(14) 

3(7) 38 
(14) 

3(8) 13 
(22) 

3(23) 

Sociala linjen 64 
(21) 

55 (86) 61 
(22) 

52 (85) 12 
(20) 

9(75) 

Läkarlinjen 59 
(20) 

24 (4i) 52 
(19) 

20 (38) 10 
(17) 

4(40) 

Ekonomlinjen 121 
(40) 

51 (42) 111 
(41) 

48(43) 12 
(20) 

7(58) 

Ämneslärar 12 9(75) 12 9(75) 12 9(75) 
linjen (språk) (4) (4) (20) 

Totalt 299 
(100) 

142 (47) 274 
(100) 

132 (48) 59 
(100) 

32 (54) 

4.1.1 Studerandeenkäten 

Enkätstudien var tänkt att fungera som en förberedelse inför de kommande 
intervjuerna men också erbjuda en bred översikt av undersökningsgruppen 
med avseende på bakgrundsvariabler. Tanken med enkätstudien var även att 
den skulle fungera som en länk mellan det egna arbetet och Prognosprojek
tets övriga delstudier. 

Könsfördelningen är jämn om man betraktar undersökningsgruppen som 
helhet (se tabell 4.1). De enskilda utbildningarna uppvisar däremot en annan 
bild. Sociala linjen, teknisk fysik och ämneslärarlinjen är de utbildningar 
som är mest könssegregerade. Ekonom- och läkarlinjen har den jämnaste 
könsfördelningen. 

Att uttala sig om de studerandes sociala bakgrund är däremot mer vansk
ligt. Enkätstudiens resultat tyder på att studenterna har haft svårt att besvara 
frågan om föräldrarnas yrkestillhörighet, då ett flertal studerande har angett 
flera alternativ eller annat. I synnerhet gäller detta studenternas bestämningar 
av moderns yrkestillhörighet. En beskrivning av undersökningsgruppen med 
avseende på social bakgrund, enbart baserad på faderns yrkestillhörighet (se 
tabell 4.2), visar att 43 % kommer från tjänstemannahem och 19 % från ar
betarhem. 
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Tabell 4.2 Social bakgrund för studenter på de fem utbildningarna, mätt utifrån 
faderns yrke/sysselsättning, baserat på de studerandes enkätsvar. Antal 
och (procent). 

Social bakgrund Utbildning 

Teknisk Sociala Läkar Ekonom Ämnes Totalt 
fysik linjen linjen linjen lärarlinjen 

(språk) 

Jordbrukare 1 0 0 3 0 4 
(3) (-) (-) (3) (-) (2) 

Arbetare 4 16 8 21 2 51 
(11) (28) (15) (20) (17) (19) 

Företagare 5 9 4 18 0 36 
(14) (16) (8) (17) (-) (14) 

Tjänstemän 5 12 14 19 3 53 
(lägre, mellan) (14) (21) (27) (18) (25) (20) 

Tjänstemän 9 10 10 26 5 60 
(högre) (24) (IB) (19) (25) (42) (23) 

Annat 9 4 15 16 1 45 Annat (24) (7) (29) (15) (8) (17) 

4 6 1 2 1 14 
Flera alternativ (11) (11) (2) (2) (8) (5) 

Totalt 37 57 52 105 12 263 
(100) (100) (100) (100) (100) (100) 

Om vi ser till de enskilda utbildningarna (tabell 4.2) finner vi bl.a. att den 
utbildning som har den största andelen studenter från arbetarhem är sociala 
linjen, medan den minsta andelen studenter från arbetarhem finns på teknisk 
fysik. Studenterna från företagarhem återfinns främst på ekonomlinjen, soci
ala linjen och teknisk fysik. Den utbildning som har den största andelen stu
denter från tjänstemannahem är ämneslärarlinjen. Studerande från tjänste
mannahem på de övriga utbildningarna är däremot tämligen jämnt fördelat. 
De studerande vid läkarlinjen och vid teknisk fysik svarar för den största 
andelen som besvarat frågan med att markera flera av alternativen eller an
nat. 

Enkätstudien visar att studerandegruppen är förhållandevis ung. Merpar
ten (71 %) av studenterna är födda 1970 och senare, vilket innebär att de vid 
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undersökningstillfället var 23 år eller yngre. Av de övriga studenterna var 
17 % födda mellan 1966 och 1969 och 12 % var födda 1965 eller tidigare. 
Det är främst studerande på ekonomlinjen och teknisk fysik som återfinns i 
den yngsta åldersgruppen. De äldre studenterna återfinns i huvudsak på soci
ala linjen och läkarlinjen. Bland de studenter som har besvarat frågan om 
hemort i enkätstudien, kommer en övervägande andel (59 %) från Väster
botten, Norrbotten eller Västernorrland. Det är endast 10 % av studenterna 
som ursprungligen är hemmahörande i Umeå med omnejd. 

Beträffande bortfallet (se tabell 4.1) kan sägas att till de som inte var när
varande vid det undervisningstillfälle när enkäten besvarades, skickades en 
postenkät.237 Utskicket av postenkäten baserades på den närvarokontroll som 
gjordes vid samtliga tillfällen. Eftersom enkäten besvarades anonymt, distri
buerades enkäten till samtliga studenter som inte återfanns på närvarolistan, 
vilken delvis kan utgöra en felkälla.238 Bortfall för totalgruppen uppgår till 
8 % och är för de enskilda utbildningarna tämligen jämnt fördelat. Bortfallet, 
specifikt för postenkäterna, är däremot betydligt högre. Av 70 distribuerade 
postenkäter har endast 31 returnerats vilket motsvarar ett bortfall på 56 %. 
Sammantaget bedömer vi dock att svarsfrekvensen har varit mycket god. 

4.1.2 Studerandeintervjuerna 

Urvalet av studerande till intervjustudien gjordes utifrån de deltagarförteck
ningar som vi erhållit från respektive utbildningsansvarig institution. Urvalet 
gjordes i ett första steg slumpmässigt då vi bedömde det enklast att tillämpa 
en gemensam modell som även kunde vinna acceptans bland de deltagande 
institutionerna och deras studenter. Vi hade i förväg bestämt oss för att inter
vjua tio studenter från respektive utbildning, baserat på en tanke om praktisk 
genomförbarhet. Därefter genomfördes ett antal tilläggsintervjuer för att 
intervjugrupperna i möjligaste mån skulle spegla studerandesammansätt
ningen vid respektive utbildning. Även om vår ambition var att få en jämn 
könsfördelning tog urvalet sin utgångspunkt i utbildningstillhörighet. För de 
utbildningar som var starkt könssegregerade eller på annat sätt utmärkande 

237 Se vidare avsnitt 4.2.1 för en beskrivning av tillvägagångssätt vid datainsamling. 
238 Här avses exempelvis att per soner trots närvaro och inlämnad enkät, men som inte skrivit 

sitt namn på närvarolistan eller skrivit namnet på ett sådant sätt att det har varit läsbart, kan 
ha erhållit en postenkät. Någon person kan även ha uteslutits ur undersökningen p.g.a. av 
att namnet funnits med på närvarolistan trots att personen i fråga inte varit närvarande. 
Tänkbart är även, till följd av eftersläpningar i registreringsunderlag, att någon erhållit en 
postenkät trots att studierna avbrutits. 
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gjordes ett antal tilläggsintervjuer som komplement till det slumpmässiga 
urvalet. Vid teknisk fysik och sociala linjen intervjuades samtliga av det 
underrepresenterade könet. Eftersom ekonomlinjen hade många finska stu
derande intervjuades även två studenter med finsk bakgrund. På ämneslärar
linjen intervjuades samtliga studenter då hela kursgruppen endast bestod av 
tolv personer. För några av utbildningarna är könsfördelningen bland de 
intervjuade studenterna en annan än bland de studenter som har besvarat 
enkäten respektive är registrerade på utbildningen (se tabell 4.1). 

Att de studerandes utbildningstillhörighet legat till grund för vårt urval 
innebär dock inte att deras sociala bakgrund saknar betydelse. Även om vårt 
material inte medger analyser av social bakgrund på individnivå har vi i 
syfte att så väl som möjligt beskriva intervjugruppen gjort en socioekono-
misk indelning av de intervjuade studenterna utifrån SEI-koden.239 Kodning
en, som baseras på de studerandes egna uppgifter har endast gjorts när vi har 
kunnat fastställa båda föräldrarnas socioekonomiska tillhörighet, undantaget 
de som vuxit upp med en förälder. I de fall där föräldrarnas yrkestillhörighet 
kan hänföras till olika socioekonomiska grupper har vi använt oss av en fast
ställd dominansordning,240 som innebär att mest dominerande anses yrkesutöva
re med ledande befattningar eller sådana som besitter kvalificerad expertkun
skap vara (t.ex. verkställande direktörer, forskare). Denna grupp benämnes här 
tjänsteman I. Därefter kommer gruppen lantbrukare och företagare följt av 
tjänstemän på mellannivå och lägre tjänstemän (t.ex. mellanstadielärare, sjuk
sköterskor), vilka benämns tjänsteman E. Slutligen gruppen arbetare som i 
föreliggande fall innefattar såväl ej facklärda som facklärda arbetare inom varu-
och tjänsteproduktion. 

239 SCB (1989). 
240 Se SOU 1993:85, s. 41. 
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Tabell 4.3 De intervjuade studenternas sociala bakgrund, mätt utifrån faderns 
eller moderns yrkestillhörighet. Antal. 

Social bakgrund Utbildning 

Teknisk 
fysik 

Sociala 
linjen 

Läkar
linjen 

Ekonom
linjen 

Ämnes
lärarlinjen 
(språk) 

Totalt 

Företagare/Jordbrukare 3 1 1 2 - 7 

Arbetare - 1 - - 1 2 

Tjänsteman II 2 4 3 1 3 13 

Tjänsteman I 6 2 3 3 5 19 

Ej kodade 2 4 3 6 3 18 

Totalt 13 12 10 12 12 59 

Av tabell 4.3 framgår att det inte varit möjligt att fastställa social bakgrund 
för samtliga studerande som intervjuats. Vidare framgår också att huvudde
len av de studerande kommer från tjänstemannahem, där den största andelen 
återfinns på ämneslärarlinjen och den minsta andelen studenter på ekonom
linjen.241 Teknisk fysik och ämneslärarlinjen är de utbildningar som har den 
största andelen studerande med en hembakgrund tillhörande tjänsteman I. 
Den utbildning som har den minsta andelen studenter med en hembakgrund 
tillhörande tjänsteman I är sociala linjen. Gruppen företagare/jordbrukare är 
förhållandevis jämnt fördelad över utbildningarna, med undantag för teknisk 
fysik. Noterbart är att intervjugruppen endast omfattar två studenter med 
arbetarbakgrund. 

En tanke som ligger nära till hands är att studenter med arbetarbakgrund 
återfinns bland den grupp vars hembakgrund inte varit möjlig att fastställa, 
vilken för de olika utbildningarna varierar i intervallet 15-50 %. De uppgifter 
som de studerande har lämnat, tyder dock inte på att gruppen i huvudsak 
eller enbart skulle bestå av studerande med arbetarbakgrund. Inte ens om vi 
antar att samtliga studerande vars sociala bakgrund inte varit möjlig att fast
ställa skulle utgöras av studenter med arbetarbakgrund, förändras befintligt 
mönster för totalgruppen. Inte heller för de enskilda utbildningarna skulle 
detta mönster förändras, med undantag för de studerande på ekonomlinjen 

241 Noterbart i s ammanhanget är dock att ekonomlinjen är den utbildning som har det största 
bortfallet. 
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samt i v iss mån de studerande på sociala linjen. Att vi inte kunnat fastställa 
den sociala bakgrunden för en grupp studerande, kan delvis förklaras med att 
kodning endast har gjorts då båda föräldrarnas yrkestillhörighet har kunnat 
fastställas. Anledningen är brister i intervjun i kombination med att de stude
rande av olika skäl inte har velat eller kunnat ange föräldrarnas yrkestillhö
righet. Noterbart är dock att andelen studenter vars sociala bakgrund inte 
varit möjlig att fastställa är minst på de utbildningar som har den största 
andelen studenter tillhörande tjänsteman I (ämneslärarutbildningen och tek
nisk fysik). 

Om vi jämför den sociala bakgrunden för de intervjuade studenterna med 
de som besvarat enkäten, finner vi att de båda grupperna domineras av barn 
till högre tjänstemän och därefter tjänstemän på lägre eller mellannivå. Där
emot finner vi att andelen studenter som kommer från arbetarhem är under-
representerade i intervjustudien medan studerande från högre tjänstemanna
hem är överrepresenterade i denna grupp. Att göra jämförelser inom utbild
ningar är däremot mer vanskligt, speciellt med tanke på att bestämningen av 
de studerandes sociala bakgrund har genomförts på olika sätt. Det senare är 
för övrigt en begränsning som måste beaktas också vid jämförelser på total
gruppsnivå. 

I syfte att underlätta den fortsatta resultatredovisningen, ges i tabell 4.4 en 
översikt av de intervjuade studenterna med avseende på fingerade namn 
samt ålder vid tidpunkten för den första intervjun. Medelåldern för de inter
vjuade studenterna på de fem utbildningarna ligger i intervallet 22-23 år. 
Samtliga som tillfrågades om att delta i intervjuerna har intervjuats vid två 
tillfällen. 
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Tabell 4.4 Översikt av de studenter som ingår i intervjustudien med avseende på 
utbildning, fingerade namn samt ålder vid det första intervjutillfället. 

Teknisk fysik Sociala linjen Läkarlinjen Ekonomlinjen Ämneslärarlinjen 
(språk) 

Namn Ålder Namn Ålder Namn Ålder Namn Ålder Namn Ålder 
Anders 24 Anna 20 Adam 21 Annika 21 Arne 24 
Birger 23 Carina 20 Anneli 21 Christina 20 Carina 24 
Birgitta 21 Fredrik 23 Astrid 21 Eskil 22 Jill 22 
Erik 20 Karin 26 Bjarne 20 Jeanette 21 Judit 22 
Henrik 20 Linnea 20 Elin 27 Jesper 21 Kerstin 22 
Jakob 22 Marianne 20 Göran 23 Kirsten 22 Laila 20 
Jens 22 Matilda 21 Mona 21 Lotta 21 Lisa 21 
Katrin 22 Nils 24 Petter 22 Marie 20 Maja 21 
Lena 21 Pia 32 Rickard 31 Måns 21 Marina 21 
Lennart 22 Tom 22 Tim 23 Paul 24 Markus 21 
Mats 22 Ulla 23 Susanne 21 Peter 26 
Mikael 24 Yvonne 30 Tommy 26 Sara 29 
Ola 21 

4.2 Instrument, genomförande och bearbetning 

Att vårt arbete tog sin början inom Prognosprojektet har, som tidigare 
nämnts, inneburit att val av metod har styrts av projektets uppläggning i sin 
helhet. Vi valde att använda oss av enkät respektive intervju då de båda me
toderna medger såväl bredd som fördjupning. 

Vårt arbete har vidare tidvis följt projektets faser. Exempelvis har de in
ledande kontakterna med de valda utbildningarna tagits gemensamt i form av 
en skriftlig förfrågan om deras möjlighet att medverka i projektet. Ett separat 
utskick gjordes även till de studerande på de fem utvalda utbildningarna i 
Umeå där vår del i projektet presenterades.242 

Då samtliga institutioner besvarade vår förfrågan positivt kunde kontakt 
etableras med en person vid respektive utbildningsansvarig institution som 
kunde fungera som länk mellan oss och studenterna respektive lärarna. 
Kontaktpersonerna instruerades att i möjligaste mån förankra projektets syfte 
genom att sprida information till övrig personal. Kontaktpersonen, som oftast 
var en studievägledare eller studierektor, var även den person som bistod oss 
med deltagarförteckningar samt information om utbildningarna. 

242 Tilläggas kan att en person kontaktade oss och avböjde medverkan i studien. 
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4.2 J Studerandeenkäten 

Enkätstudien243 hade som tidigare nämnts föregåtts av två pilotstudier244 som 
genomfördes i syfte att, dels få uppslag till huvudstudien, dels att pröva ett 
antal frågor som vi bedömde vara relevanta för vårt syfte. Eftersom enkät
studien även tjänade syftet att förbereda för de kommande intervjuerna prö
vades inte enkäten ut i sin helhet innan den distribuerades till de studerande i 
huvudstudien. Enkätens roll som förberedelse inför den fortsatta upplägg
ningen av huvudstudien var vidare en bidragande orsak till att frågeformulä
ret kom att bli tämligen omfattande med avseende på antal frågor och fråge
områden. Vid utarbetandet av enkäten var vi även inspirerade av studier som 
behandlade faktorer som kan anses utmärkande för möjligheten att bedriva 
studier med framgång respektive som kan verka hindrande, t.ex. de stude
randes engagemang och intresse för ämnet och studentlivet, eventuellt del
tidsarbete parallellt med studierna.245 

Förutom bakgrundsvariabler innehöll enkäten frågor om nuvarande ut
bildning med avseende på undervisningsformer och examination, om stu
diemiljö och upplevelse av att vara student, om studieresultat samt om fram
tidsplaner. Frågornas format omfattade frågor med fasta svarsförslag, skatt
ningsskalor och öppna svar. Sammanlagt omfattande enkäten 54 frågor. 

För att erhålla mer utförlig information beslöt vi att låta de studerande be
svara enkäten anonymt. Detta eftersom vi i projektets inledningsskede befa
rade att de studerande kanske skulle uppleva vissa frågor som känsliga att 
besvara om inte fullständig anonymitet kunde garanteras. Personlig identifi
kation hade förvisso möjliggjort kopplingar mellan enkät- och intervjudata 
men hade kunnat äventyra den efterföljande intervjustudien. Dessutom syf
tade enkätstudien snarare till att erhålla en övergripande beskrivning av un
dersökningsgruppen som helhet och att få uppslag till intervjuernas utform
ning än att erhålla information om enskilda individer. 

Enkäten besvarades i maj 1993 av de studerande vid de valda utbildning
arna, undantaget ämneslärarna som inte var samlade förrän i oktober samma 
år.246 Med undantag för studerande som inte var närvarande vid vårt besök 

243 Se även avsnitt 4.1.1. 
244 De båda pilotstudierna beskrivs närmare i kapitel 1. 
245 Se t.ex. Light (1992). 
246 Tilläggas kan att ett antal ämneslärarstuderande antagna vid ett tidigare tillfälle samt en 

grupp ekonomer med en annan inriktning än de ekonomer som ingick i urvalet har, av 
praktiska skäl, besvarat enkäten. Data från dessa båda grupper har dock inte redovisats. 
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har enkäten besvarats i samband med ett undervisningstillfälle där vi själva 
var närvarande. Frånsett skriftlig information som delades ut, kunde vi d är
med även informera de studerande muntligt och besvara frågor, vilket också 
innebar att de studerande fick ett namn och ansikte på vem som stod bakom 
studien.247 Enkäten samlades in efter ungefär 30 minuter, vilket visade sig 
vara den tid som de flesta behövde för att besvara frågorna. Innan enkätdata 
kodades listades samtliga öppna svar samt eventuella kommentarer som 
gjorts i anslutning till enskilda frågor.248 En kod- och variabellista upprätta
des och en preliminär kategorisering av respektive persons enkätsvar genom
fördes vilket resulterade i ett antal variabler för respektive fråga. Eftersom 
enkätsvaret från en och samma person, med detta tillvägagångssätt, kan be
skrivas med mer än en variabel har ett flertal enkätsvar dubbelkategoriserats. 
Samtliga databearbetningar har gjorts med hjälp av ett statistikprogram. 

4.2.2 Studerandeintervjuerna 

Den bakomliggande tanken med att intervjua de studerande vid två tillfällen 
var huvudsakligen att erhålla mer fyllig och tillförlitlig information genom 
att skapa en möjlighet att kunna verifiera och komplettera insamlade inter
vjudata, under arbetets gång.249 Att intervjua de studerande efter ytterligare 
ett års universitetsstudier bedömdes också vara ett sätt att erhålla en bild av 
studenternas uppfattningar av studieframgång, som var mindre präglad av 
erfarenheterna från föregående utbildningsnivå (gymnasiestudier eller mot
svarande) som då låg längre tillbaka i tiden. En tanke var även inledningsvis 
att undersöka hur studenternas syn på studieframgång eventuellt skulle för
ändras över tid. Detta var dock något som vi övergav eftersom detta hade 
fordrat ett betydligt längre tidsperspektiv. 

Samtliga som tillfrågades om att delta accepterade och har även intervju
ats vid två tillfällen. Däremot har vi inte lyckats intervjua samtliga inom 
ramen för den ursprungliga undersökningsplanen. Ett antal intervjuer har 
också genomförts i form av telefonintervjuer.250 

247 Jfr Bergman, & Wärneryd (1982), s. 41-42, 59. 
248 Se Kommentarer och svar till de öppna frågorna i studerandeenkäten (930502). 
249 Jfr Starrin, & Renck (1996), s. 73. 
250 Medan intervjutillfälle I kunde genomföras genom att vi personligen träffade samtliga 

studerande, med undantag för två som avbröt sin utbildning kort efter vårt besök, genom
fördes 12 av de 59 intervjuerna som telefonintervjuer vid intervjutillfälle II. 
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Tabell 4.5 Studenter vid de fem utbildningarna som har intervjuats fördelade 
efter tidsintervall mellan studerandeintervju I och II. Antal och (pro-
cent). 

Utbildning Tidsintervall för genomförande av intervju II i förhållande till intervju I Utbildning 

10-18 månader 19-24 månader 25-45 månader Totalt 

Teknisk fysik 9(69) -(-) 41 (31) 13(100) 

Sociala linjen 12(100) -H -(-) 12(100) 

Läkarlinjen 6(60) 1(10) 3' (30) 10(100) 

Ekonomlinjen 5(42) 3(25) 42 (33) 12(100) 

Ämneslärarlin
jen (språk) 

93 (75) -(-) 33(25) 12(100) 

Totalt 41 (69) 4(7) 14 (24) 59(100) 

1 Samtliga intervjuer är telefonintervjuer. 
2 Av de fyra intervjuerna är tre telefonintervjuer. På grund av en bristfällig bandinspelning, 

som omöjliggjorde utskrift av band, har vi endast haft tillgång till en intervju (personlig 
intervju) för en av intervjupersonerna. 

3 En av intervjuerna är en telefonintervju. 

Av tabell 4.5 framgår att merparten av intervjuerna (41 av 59) genomfördes 
inom en tidsperiod av högst 1,5 år efter det första intervjutillfället.251 Bland 
de som intervjuats mer än 2 år efter den första intervjun (14 personer) åter
finns även ett antal personer som intervjuats efter nära 4 år, vilket i samtliga 
fall rör sig om studerande som har avbrutit utbildningen och befann sig på 
annan ort. Av tabell 4.5 framgår även att förskjutningen i tid är något som 
har gällt för samtliga utbildningar, med undantag för sociala linjen. 

Tonvikten på frågorna, vid det första intervjutillfället låg på den stude
randes bakgrund och aktuella utbildningssituation.252 Eftersom vi ville få en 
uppfattning om den studerandes bakgrund ställde vi frågor om uppväxt och 
familj, erfarenhet från tidigare studier och arbetsliv men även motiv till val 
av utbildning. Vidare intervjuades studenterna om förväntningarna på uni
versitetsstudierna, studentinflytande på utbildningen, undervisnings- och 

251 Tilläggas kan att bland dessa genomfördes elva inom en tidsperiod kortare än ett år, dock 
ingen mindre än tio månader efter det första intervjutillfället. 

252 Se vidare bilaga 1. 
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examinationsformer, lärarnas kompetens, studiemiljö- och fritidsaktiviteter 
men även det egna arbetssättet. Direkta frågor om studieframgång var be
gränsade till deras uppfattning om vad som är ett gott studieresultat och 
faktorer som påverkar respektive motverkar ett sådant samt eventuella ef
fekter av studieresultatets utfall. 

Vid det andra intervjutillfället var studieframgångsbegreppet i fokus, dels 
indirekt i form av ett urval av de frågor som ställdes vid det första intervju
tillfället, dels direkt med hjälp av ett antal nya frågor.253 Vid de båda tillfälle
na utgick intervjun från en intervjuguide med i förväg fastställda frågeområ
den. Beträffande de frågeområden som mer precist var inriktade mot studie
framgångsbegreppet ställdes även ett antal i förväg fastställda frågor.254 

De personliga intervjuerna genomfördes i klassrum, sammanträdesrum 
eller annan neutral lokal. Intervjutillfällena bokades med de studerande per 
telefon, brev eller i samband med det undervisningstillfälle när enkäten be
svarades. Intervjupersonerna erhöll inte någon ersättning för sin medverkan 
med undantag för de studerande på ekonomlinjen som arvoderades vid det 
andra intervjutillfället.255 Intervjuernas tidsåtgång varierade men huvuddelen 
tog ungefär 1 timme i anspråk. 

Vid intervjutillfällena var vi i de flesta fall båda närvarande och turades 
om att ha det huvudsakliga ansvaret för intervjuns genomförande, vilket 
innebar att en av oss fungerade som "kompletterande intervjuare" genom att 
följa upp sådant som eventuellt inte hade fått en tillräcklig belysning. Att 
använda sig av i förväg fastställda intervjufrågor var även ett sätt att motver
ka en bristande reliabilitet med tanke på att vi var två intervjuare, speciellt 
när endast en av oss genomförde intervjuer. Det senare i synnerhet med av
seende på telefonintervjuerna. 

Det faktum att vi var två personer och dessutom av olika kön visade sig 
vara en tillgång i intervjusituationen. Trots att intervjupersonerna aldrig gav 
uttryck för en motvilja att låta sig intervjuas av två personer, upplevde vi 
emellertid vid några tillfällen att den intervjuade gav uttryck för att han/hon 
föredrog att huvudsakligen föra samtalet med en av oss. Vid dessa tillfallen 
försökte vi att växla roller för att bemöta intervjupersonen. Att vi var två 

253 Se vidare kapitel 1 samt bilaga 2. 
254 Jfr Patton (1987), p. 114. 
255 Anledningen var att kurskamrater till de ekonomstuderande som medverkade i ett av pro-

jeketets övriga delstudier arvoderades. Av praktiska skäl arvoderades inte de eko
nomstuderande som vi intervjuade per telefon. 
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intervjuare kunde således nyttjas i själ va intervjusituationen för att exempel
vis ändra intervjuns inriktning eller föra den vidare utan att intervjukommu
nikationen bröts. Sammantaget upplevde vi de t som mycket positivt att vara 
två intervjuare då intervjuerna ofta närmade sig karaktären av ett samtal. 
Ytterligare en fördel är naturligtvis möjligheten att kunna diskutera inter
vjuns genomförande samt påbörja analysarbetet i den efterföljande diskus
sion som naturligt förekommer vid denna typ av samarbete. 

Samtliga intervjuer bandades och skrevs ut ordagrant,256 dock ej av oss 
personligen. Efter kontroller av utskrifternas kvalitet har de inspelade ban
den inte nyttjats annat än för att gå tillbaka och kontrollera delar av utskrifter 
som vi hade svårt att förstå, alternativt där bandkvaliteten har varit så dålig 
att den som har skrivit ut banden inte har kunnat överföra intervjun orda
grant till utskriften. Det senare gäller endast någon enstaka intervju. 

Efter ett antal genomläsningar av bandutskrifterna beslöt vi oss för att 
närma oss materialet genom en öppen kodning, som inledningsvis blev 
mycket detaljerad. Denna kom efter hand att övergå till en mer selektiv så
dan, baserad på utarbetandet av ett mer övergripande kategorischema, som 
kunde användas för att analysera de frågor som på olika sätt fokuserade stu
dieframgångsbegreppet. Innan vi kom fram till de kategorier som vi slutligen 
kom att använda oss av, laborerade vi med ett antal mer eller mindre utvecklade 
modeller och kategoribestämningar. Anledningen till att de övergavs var att de 
antingen var alltför övergripande för att inkludera det spektrum som vi menade 
att utsagorna uppvisade eller var alltför begränsande för det fortsatta arbetet. 
Arbetet med utvecklandet av kategorierna kan närmast beskrivas som ett växel
spel mellan de tankar och idéer som vuxit fram utifrån litteraturen och de kon
kreta möjligheter som vårt material erbjöd i form av befintliga data.257 De kate
gorier som vi slutligen kom att använda oss av presenteras i tabell 4.6. 

256 Med undantag för vissa återkommande förstärkelseord. 
257 Jfr Patton (1987), pp. 149-160. 
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Tabell 4.6 Kategorier för kodning av intervjudata från intervjutillfälle I och II 
med fokus på studieframgång. 

Kategori Kategoribeskrivning 

Personlig utveckling Utsagor där studieframgång relateras till utveck
lingen av den egna personligenheten, t.ex. social 
och emotionell utveckling. 

Tillägnelse och förståelse Utsagor där studieframgång relateras till den form 
av kognitiv förmåga som handlar om förvärvande 
av förståelse, insikt och förmåga till reflektion. 

Prestation Utsagor där studieframgång relateras till den form 
av kognitiv förmåga som kommer till uttryck i ett 
resultat eller prestation och som relateras till ett 
externt kriterium t.ex. ett tentamensresultat eller 
betyg. 

Process och/eller strategi Utsagor där studieframgång relateras till processer, 
strategier och/eller tekniker, d.v.s. hur och på vilket 
sätt studierna bedrivs. 

Framtid och/eller yrke Utsagor där studieframgång relateras till ett fram
tidsperspektiv och/eller en framtida yrkes/profess
ionsutövning. 

Övrigt Utsagor som inte är möjliga att inordna under någon 
av ovanstående kategorier. 

Innan kategoriseringarna påböljades, gjordes ett antal försök för att pröva 
hur väl kategorierna svarade mot intervjumaterialet. Provkategoriseringen 
ledde till vissa revideringar och preciseringar. Bland annat kom en av kate
gorierna att delas upp på två. Parallellt med provkategoriseringen gjordes 
ytterligare avgränsningar av vilka intervjufrågor som skulle ligga till grund 
för att undersöka de studerandes syn på studieframgång. Vi försökte här 
skilja ut frågor som snarare behandlade förutsättningar för studieframgång 
än en fokusering av begreppet som sådant. Det senare är, som tidigare be
skrivits, en gränsdragning som vi fortlöpande har försökt göra. 

En svårighet uppstod då utsagorna innehöll information som kunde hän
föras till fler än en kategori. Vi kunde dock konstatera att de flesta utsagor 
innehöll ett dominerande innehåll, vilket var något som vi fann var väsentligt 
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att ta fasta på. Mot denna bakgrund kom vi att bedöma utsagorna utifrån ett 
proportionstänkande. För att en utsaga skulle kategoriseras som tillhörande 
enbart en kategori fordrades att vi bedömde att ungefär 75 % av utsagans 
innehåll, d.v.s. där tonvikten låg, svarade mot den aktuella kategorin. För de 
utsagor där ett dominerande innehåll inte kunde urskiljas gjordes en dubbel-
kategorisering. Bedömningen är inte baserad på något externt kriterium utan 
baseras på en subjektiv uppskattning av var utsagans tonvikt ligger. De utsa
gor som bedömts tillhöra fler än en kategori, vilka vi emellanåt benämner 
sammansatta svar eller flerdimensionella svar, redovisas genomgående sepa
rat. För redovisningen av intervjudata har vi vidare genomgående redovisat 
antalet personer. 

Provkategoriseringarna av studenternas utsagor från de olika utbildning
arna har genomförts av oss båda, dels tillsammans, dels individuellt. Katego
riseringen har därefter genomförts av oss båda men av arbetsbesparande skäl 
har vi delat upp utbildningarna mellan oss. I de fall där vi under arbetet med 
kategoriseringarna har känt oss osäkra har vi emellertid gjort en gemensam 
bedömning av utsagornas kategoritillhörighet. 

I Kapitel 10 har vår analys fokuserat svarsmönstret för kvinnor och män 
på två av utbildningarna. I syfte att fördjupa analysen har vi även undersökt 
vilka aspekter kvinnor och män väljer att ta upp inom de kategorier som 
innehåller svar från både kvinnor och män. 

För att lättare kunna göra jämförelser mellan olika studerandegrupper har 
vi i kapitel 11 beräknat differensen mellan förväntat och observerat värde för 
de studerandes utsagor i de olika kategorierna.258 Analysen är baserad på ett 
antagande om att samtliga studerande, som intervjuats, i lika hög grad kan 
förväntas ange utsagor som kan föras till de olika kategorierna samt till fler 
än en kategori. 

Differensen mellan förväntat och observerat värde uttrycks som en 
grupps över- eller underrepresentation i respektive kategori. För att åskåd
liggöra resultaten har vi valt att använda oss av bokstäverna N, Ö och U. 
Ingen skillnad mellan förväntat och observerat värde, anges med N (neut
ralt). 

För att ange i vilken grad de studerande är över- eller underrepresenterade 
i en kategori har vi använt oss av Ö respektive U med eller utan parentes. 
Differenser som är mindre än -1 utgör en överrepresentation och anges med 
Ö. Differenser större än eller lika med -1 men mindre än 0, betraktar vi som 

258 Jfr t.ex. Dometrius (1992), pp. 272-291. 
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en tendens till överrepresentation vilket anges med (Ö). Differenser som är 
större än 0 men mindre än eller lika med 1, betraktar vi so m en tendens till 
underrepresentation vilket anges med (U). Differenser större än 1 utgör en 
underrepresentation och betecknas med U. Se även figur 4.1. 

(ö) 
9 O 

(U) 
ö 0 * u O . o 

I I I I I I 1 1 
-4 -3 -2 -1 q 1 2 3 4 

Figur 4.1 Beteckningar för differenser mellan förväntat och observerat 
värde som betraktas som över- respektive underrepresentation. 

Övriga intervjudata har sammanställts och i vissa fall kvantifierats för en 
analys, dels av huvudtendenser i materialet, dels för att synliggöra förekom
mande variationer. Denna typ av data redovisas i deskriptiv form. 

Beträffande val av citat kan sägas att detta har gjorts på delvis olika sätt. 
För de intervjupersoner som inleder respektive kapitel är urvalsprincipen 
snarare att spegla den mångfald som finns på utbildningarna än att fånga en 
student som kan ses som representativ för gruppen. Val av citat i den löpan
de resultatredovisningen är däremot baserad på en ambition att så väl som 
möjligt spegla de uppfattningar som kommer till uttryck bland de studeran
de. Detta har emellanåt inneburit att vissa personer har fått komma till tals 
mer än andra. I vissa fall förekommer även de valda citaten i flera av avsnit
ten, men då för att belysa olika aspekter. Citaten återges ordagrant med un
dantag för vissa smärre justeringar i syfte att tydliggöra citatets innehåll och 
göra det rättvisa men också för att förhindra att enskilda personer identifie
ras. 
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DellI 

Röster från fem utbildningar 

Som barn ville jag tävla och vinna men gjorde det långtifrån alltid. Jag blev 
ofta tvåa, vare sig det gällde gammalgrekisk, fotboll eller kunskaper i tyska. 
Jag kunde efteråt med instämmande citera vad rallyförare och andra id
rottsmän sa: vem bryr sig om den som blir tvåa? Bara segern räknas. (—) 
Mina kamrater var matematisk begåvade, eller läsbegåvade. Jag var det 
inte. Några började studera juridik, vilket som bekant kräver förmågan att 
snabbt absorbera kunskap. Jag skulle aldrig ha kommit längre än till inträ
desproven. Brist på begåvning? Om det vore så enkelt.159 

Ovanstående citat från den finlandssvenske författaren Jörn Donners självbi
ografi illustrerar en uppfattning om framgång som förvisso inte bara finns 
hos barn. Den framgångsrike är den som är etta och studieframgång bygger 
på begåvning, samtidigt som frågetecken smyger sig in: Om det vore så en
kelt. 

Innebär framgång i högre studier för studenterna att på liknande sätt bli 
"kursetta" eller att få det högsta betyget? Vad ses omvänt som brist på fram
gång? Hur beskriver studenter en misslyckad respektive lyckad student? 
Betraktar de sig själva som framgångsrika i studierna? Vilka faktorer anses 
bidra respektive försvåra framgång? Skiljer sig studenter från olika utbild
ningar och utbildningsmiljöer åt i dessa avseenden, i så fall i vilka? Hur kan i 
så fall sådana skillnader förklaras? I denna del av avhandlingen ska vi belysa 
dessa frågor genom att låta studenter från de fem utbildningarna komma till 
tals, då vi i kapitel 5-9 redovisar resultaten från de två intervjutillfällena. 
Nedan följer inledningsvis några ord om den universitetsmiljö, Umeå uni
versitet, som studenterna i undersökningen befinner sig i och om hur de fem 
utbildningskapitlen är upplagda. 

259 Donner (1980), s. 41. 
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Kort om Umeå universitet 

Umeå universitet, som tillhör de yngre universiteten i Sverige, grundades 
1965.260 1 böljan av 1990-talet hade Umeå universitet fem fakulteter, huma
nistisk-, samhällsvetenskaplig-, matematisk-naturvetenskaplig-, medicinsk-
och odontologisk fakultet, var och en ledd av en fakultetsnämnd. Lärarut
bildningarna fick en egen fakultetsnämnd år 2000. Under läsåret 1992/93 
fanns det sammanlagt ett hundratal institutioner och enheter vid universite
tet, flertalet samlade på universitetsområdet, campus. 

Man erbjöd detta läsår cirka 60 utbildningslinjer eller program och drygt 
600 fristående kurser. Universitetet hade 15 500 studenter i grundutbildning
en, därav drygt 53 % på linjeutbildningar och 47 % på fristående kurser. 

Av det totala antalet studenter var 42 % män och 58 % kvinnor. Ungefär 
hälften var yngre än 25 år. Drygt två tredjedelar (71 %) kom från de fyra 
nordligaste länen, 27 % från övriga landet och 2 % från utlandet. Antalet 
nybörjarplatser i programmen uppgick till ungefär 2 700 hösten 1992.261 

En introduktion till kapitel 5 till 10 

En utgångspunkt för vårt arbete har varit att de studerandes uppfattningar av 
studieframgång måste betraktas i det sammanhang i vilket studierna bedrivs. 
I kapitel 5-9 redovisas resultaten från de empiriska undersökningarna, ut
bildning för utbildning, teknisk fysik (kapitel 5), sociala linjen (kapitel 6), 
läkarlinjen (kapitel 7), ekonomlinjen (kapitel 8) och ämneslärarlinjen med 
inriktning mot språk (kapitel 9). Framställningarna baseras på studenternas 
utsagor om studiemiljön och studierna inom respektive utbildning. Resultat
redovisningen bygger i första hand på intervjudata från ett urval om 59 stu
denter från de fem utbildningarna, medan enkätdata från samtliga studerade 
vid dessa utbildningar används som ett komplement. I blickpunkten står 
studenternas uppfattningar av innebörden av och förutsättningarna för stu
dieframgång. Vaije kapitel inleds med en kort beskrivning av utbildningen, 
som fokuseras på faktorer som vi identifierat som västenliga i vår ansats 

260 Den första högskoleutbildningen i Umeå var dock tandläkarutbildningen som inrättades 
1956, d.v.s. nio år före det att universitetet officiellt startade sin verksamhet. Ytterligare 
utbildningar som inrättades före universitetets tillkomst var läkarutbildningen (1959) och 
utbildningen i naturkunskap och samhällskunskap (1963). 

261 Fomeng (1993); Verket för högskoleservice (1994). 
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(avsnitt 3.4), främst inriktning, grad av styrning av studenternas arbete, ar
betssätt, betyg och examination, samt närheten till professionen.262 

Därefter följer ett avsnitt, Om studierna - vägen dit, fritid och framtid, där 
en mer generell bild av de studerandes bakgrund ges. Flertalet av de aspekter 
som tas upp är sådana som i vår forskningsgenomgång diskuterats i re lation 
till studieframgång. För det första beskrivs aspekter som studenternas här
komst, tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet och motiv för utbildningsval. 
Detta avsnitt inleds med en presentation av några av de intervjuade studen
terna.263 Dessa ska inte ses som representativa och beskrivningarna är inte 
uttömmande. Snarare är syftet att ge "ansikten" åt studenterna i åtminstone 
några fall och därigenom också illustrera variationen i bakgrund, motiv för 
att studera och uppfattningar om utbildningen (se även kapitel 4). 

För det andra ges en bild av utbildningsmiljön, så som den framkommer i 
studenternas beskrivningar; undervisnings- och examinationsformer, betyg 
och prestationsbedömningar. Vidare beskrivs studenternas förväntningar och 
tankar om studierna, organisering av självstudier, möjligheter till parallella 
studier samt planer på eventuella studieuppehåll och avbrott. Det kan tilläg
gas, att vi även frågade studenterna om deras uppfattningar om den fysiska 
studiemiljön. Merparten av samtliga intervjupersoner ansåg, att denna i stort 
är funktionell och bra, och flera nämnde även fördelar med campusmiljön. 
Eftersom bilden av den fysiska studiemiljön således inte uppvisar några 
nämnvärda variationer mellan utbildningarna, tas inte denna aspekt upp i det 
följande. 

För det tredje beskrivs studenternas fritid - familjeförhållanden och olika 
aktiviteter utanför studierna264 - och funderingar inför framtiden. Det sist
nämnda handlar om synen på kommande yrkesroll, intresse för forskarstudi
er samt studenternas uppfattning om vad de gör om fem år. 

I de resterande avsnitten i kapitel 5-9 redovisas studenternas beskrivning
ar av studieframgång och studiemisslyckande och vad som betingar dessa i 

262 Avsnitten är baserade dels på olika utbildningsdokument, dels på muntlig information från 
olika utbildningsföreträdare. Avsnittens utformning har därefter faktagranskats av företrä
dare för respektive utbildning. 

263 1 kapitel 5-9 återges två studentbeskrivningar för respektive utbildning. 
264 En aspekt som beskrivs är de studerandes engagemang i olika studerandeföreningar. För att 

få ytterligare information om engagemanget i studerandeföreningarna har vi intervjuat en 
representant från vardera studerandeförening och utbildning. Resultatet från dessa intervju
er har inte sammanställts, utan informationen har bara nyttjats när vi inte fått tillräcklig in
formation från enkät- respektive intervjustudien. 
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ett antal avseenden. De frågor eller aspekter av studieframgång/misslyck
ande som därvid behandlas är: 

• Innebörden för studenten av ett gott studieresultat. 
• Vad innebär det enligt studenten att vara en lyckad respektive miss

lyckad student? Vilka konkreta exempel ger han eller hon härpå? 
• Vilka exempel ger studenten på tillfällen när han/hon själv känt sig 

lyckad respektive misslyckad i sina studier? 
• Vilken betydelse har examen och studieresultat för framtida arbete, 

enligt studenterna? 
• Vad befrämjar respektive motverkar ett gott studieresultat, som stu

denten ser det? 

I slutet av kapitel 5-9 kommenteras kort de resultat om studieframgång som 
framträder för respektive studentgrupp. Även här knyter vi an till vår ansats, 
sammanfattad i modellen i avsnitt 3.4. 

I kapitel 10, slutligen, relateras de studerandes uppfattningar om studie
framgång till kön. Kapitlet inleds med en genomgång av forskning om män 
och kvinnor i högre utbildning med anknytning till våra frågeställningar. 
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5. Teknisk fysik 

5.1 Kort om utbildningen 

Utbildningen till Civilingenjörsexamen i teknisk fysik startade i Umeå hösten 
1988 och är den yngsta bland de fem utbildningarna i undersökningen. Ut
bildningen är också forskningsförberedande. 

Teknisk fysik var 1992 en utbildning där de studerande inte antagits i 
stark konkurrens med höga antagningspoäng.265 Däremot hade de en utbild
ningsbakgrund som liknade läkarstudenternas, d.v.s. treårig naturvetenskap
lig linje eller fyraårig teknisk utbildning. Teknisk fysik betecknas som en 
prestigeutbildning i Broadys och Palmes kategorisering av utbildningar i 
högskolefältet.266 Teknisk fysik i Umeå var emellertid ny vid tiden för studi
en och hade inte hunnit nå sådan status, något som också präglade utbild
ningens framtoning. 

Vi måste ge lika bra eller helst bättre undervisning än den som erbjuds på 
KTH, Chalmers, etc., eftersom detta är de högskolor vi jämförs och konkur
rerar med. Särskilt utsatta är nog de valfria kurserna på år 4 och 5. Tek-
nologema kan helt sonika efter de 3 första obligatoriska årens kurser söka 
sig till en annan studieort om inte våra kurser håller tillräckligt hög klass 
eller är tillräckligt intressanta.261 

Utbildningen till civilingenjör i teknisk fysik är en av de längre i vår studie; 
den omfattade 1992 fyra och ett halvt år. Man kan därför tala om att studen
terna på teknisk fysik blir föremål för en långvarig socialisering i utbildning
en. En förhållandevis stor del av utbildningen utgjordes av valfria profile
ringskurser (en knapp tredjedel). Sammanlagt omkring en halv termin ägna
des åt examensarbete (figur 5.1).268 

265 För att antas till utbildningen krävdes hösten 1992 lägst ett medelbetyg på 3,8 från gymna
sieskolans tre- eller fyraåriga utbildningslinjer och en normerad poäng på högskoleprovet 
på 1,6 och med arbetslivserfarenhet 1,6. Antalet förstahandssökande per utbildningsplats 
var 1,92. 

266 Broady, & Palme (1992). 
267 Teknisk fysik (92/93), s. 1. 
268 Utbildningen innefattade fysik, matematik, matematisk statistik, datavetenskap samt all

män ingenjörskunskap. Profileringskursema omfattade beräkningsfysik, medicinsk strål
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Figur 5.1. Fördelningen av poäng på obligatoriska och valfria kurser samt exa
mensarbete för utbildningen i teknisk fysik, hösten 1992. 

Samtliga terminer var indelade i fyra läsperioder där vanligtvis två eller tre 
kurser löpte parallellt. Perioden avslutades med en tentamensvecka. Betyg 
gavs på en fyrgradig skala som översattes till sifferbetyg för att möjliggöra 
framtagandet av en s.k. betygsprofil eller ett medelbetyg. Betygssystemet har 
av tradition alltid förekommit vid betygssättningen inom de övriga tekniska 
utbildningarna i Sverige.269 Utbildningen var med andra ord starkt schema
bunden och styrd under de obligatoriska kurserna men innehöll också bety
dande valmöjligheter. 

Lärarna var i huvudsak verksamma inom akademin, som lärare/forskare 
eller forskarstuderande vid sammantaget tio institutioner. Endast ett fåtal 
lärare var yrkesverksamma utanför universitetet. Den profession som utbild
ningen förberedde för var inte särskilt starkt närvarande i utbildningen. 

De teknikstuderandes kontakter med yrkeslivet var i huvudsak begränsa
de till praktikmomenten under det andra och tredje året. Praktiken ledde 
däremot fram till feriearbeten eller, som det sedermera visat sig, framtida 
anställningar, i huvudsak inom industrin. 

Teknisk fysikutbildningen leder med Hellbergs terminologi fram till en 
T-profession och utbildningen är tydligt inriktad mot att förmedla kunskaper 
om den fysiska världen. Utbildningen leder fram till en avgränsad yrkesroll -

ningsfysik, molekylär biofysik och mätfysik. Vidare omfattade examensarbetet under det 
femte året 12 poäng. 

269 M. Cedergren (personlig kommunikation, 15 mars, 1993). 
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civilingenjör - och ett avgränsat verksamhetsfält, det privata näringslivet och 
industrin. 

5.2 Studierna på teknisk fysik - vägen dit, fritid och framtid 

På teknisk fysik besvarades enkäten av 38 studenter (35 män, 3 kvinnor), 
och intervjustudien omfattade 13 studenter (10 män, 3 kvinnor). Medelåldern 
bland de intervjuade studenterna var vid studiens böljan 22 år. Merparten 
hade flyttat till Umeå för att studera och hälften kom från de nordligaste 
länen (Västernorrland, Västerbotten och Västernorrland), övriga från södra 
Sverige (Sörmland, Småland, Östergötland och Skåne). Av de elva studenter 
som varit möjligt att fastställa social bakgrund för kom åtta från tjänsteman
nahem, övriga från gruppen företagare/jordbrukare (tabell 4.4). 

Utbildningsbakgrunden för de intervjuade på teknisk fysik var tämligen 
homogen: samtliga hade antingen gått fyraårig teknisk linje eller naturveten
skaplig linje på gymnasiet och betygsgenomsnittet var högt - 4,2. Nio stu
denter hade genomfört högskoleprovet. Samtliga hade någon form av ar
betslivserfarenhet, antingen via feriearbete eller genom kortare vikariat, de 
flesta utan koppling till utbildningen. Ingen hade haft något arbete vid sidan 
av studierna men några arbetade extra under sina ferier. 

Samtliga intervjuade hade haft teknisk fysik som sitt förstahandsval. Tre 
personer hade valt en annan studieort än Umeå i första hand. De flesta hade 
valt utbildningen i teknisk fysik för dess status och goda rykte, för möjlig
heterna att få jobb och göra karriär efter avslutad utbildning, samt av intresse 
för de ingående ämnena. De tre som sökt till annan studieort än Umeå, moti
verade sitt val med att de ville studera nära sin hemort och att statusen på 
utbildningen var högre vid Chalmers och KTH. 

I det följande kommer Birgitta och Jens till tals om studierna på teknisk 
fysik och vägen dit. 

Birgitta 

Birgitta är 21 år. Hon sökte sig till teknisk fysik i Umeå på grund av en spe
cifik profileringskurs. Hon lämnade naturvetenskapliga linjen på gymnasiet 
med 4,1 i betygsgenomsnitt. Hon är mycket nöjd med sitt betyg men anser 
samtidigt att hon hade kunnat lägga ner mer tid på studier i vissa ämnen och 
därmed fått ett högre betygssnitt. Hon har genomfört högskoleprovet vid tre 
olika tillfallen. Före studierna på teknisk fysik hade hon arbetat ett år inom 
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barnomsorgen. Hon har också arbetat extra inom äldreomsorgen och vikarie
rat som lärare i fysik. Hon har haft allehanda feriearbeten, t.ex. städning, 
servering, kontorsarbete, verkstadsarbete samt programmering. 

I sitt utbildnings- och yrkesval har hon främst haft faderns arbetsfält för 
ögonen. Men det var även innehållet i stort som fick henne att söka till ut
bildningen, framför allt matematikstudierna. 

Birgitta flyttade till Umeå i samband med att hon påbörjade sina univer
sitetsstudier och kommer ursprungligen från södra Sverige. Hon har funnit 
sig väl tillrätta i Umeå och trivs bra med sina studier. Dessutom anser hon 
det vara en fördel att studera vid ett universitet som inte ligger alltför nära 
föräldrahemmet. Vid det första intervjutillfället bor hon ensam i en lägenhet 
i ett typiskt bostadsområde för studenter. Vid det andra intervjutillfället har 
hon flyttat ihop med sin pojkvän, vilket hon upplever var ett "lyft" för såväl 
det sociala livet som studierna. 

Birgittas förväntningar var att studierna skulle bli "jobbiga", vilket hon 
också anser var fallet. 

Man har ju att göra, dygnet runt om man känner för det. 

Hennes förhoppning är att i framtiden kunna använda sina kunskaper från 
utbildningen inom vården. 

Jag vill jobba på lasarett (...) med både vård och teknik (...) inte forskning 
det vill jag inte. 

Jens 

Jens är 22 år och kommer ursprungligen från norra Sverige. Vid det första 
intervjutillfället bor han i ett studentrum, som han trivs med. Han gick natur
vetenskaplig linje på gymnasiet och lämnade det med ett högt betyg - i ge
nomsnitt 4,8. Han tycker inte att det var särskilt svårt att studera på gymnasi
et. Redan i årskurs 8 i grundskolan hade han exempelvis påböljat gymnasie
kursen i matematik. 

Jens har inte genomfört högskoleprovet av det enkla skälet att han inte 
ansåg att han behövde göra det. 

Jag hade ett sånt där provformulär hemma och så där. Så kostar det ju 
pengar och så visste jag att jag ändå skulle komma in. 

Före studierna på teknisk fysik hade Jens gjort lumpen och skaffat sig erfa
renhet från arbete inom vården och inom datorbranschen. Ibland jobbar han 
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extra under sina ferier men anser inte att han har någon tid över för arbete 
utöver studierna under terminstid. 

Jens' far arbetar som ingenjör men han anser inte att det har påverkat ho
nom nämnvärt i d et egna utbildningsvalet. Däremot tror han att fadern indi
rekt påverkat hans intresse för studier i naturkunskap. 

Ja, kanske typ att man har blivit intresserad av naturvetenskap och sånt 
där. För att det är ju han också, men inte just data. 

Jens tycker inte att det är någon större skillnad mellan undervisningsformer
na på gymnasiet och de som förekommer på universitetet. Däremot ser han 
många innehållsliga skillnader mellan de olika utbildningsnivåerna. 

För Jens fanns det inga andra utbildningsalternativ än teknisk fysik. Vid 
den första intervjun var han dock inte riktigt nöjd med utbildningen. I olika 
utbildningsbeskrivningar framgick det tydligt, att utbildningen i huvudsak 
var inriktad mot problemlösning vilket han menar visat sig vara en felaktig 
innehållsdeklaration, eftersom den till stor del innehåller "råplugg". 

Jens har tidigare dock haft planer på andra utbildningsinriktningar. Han 
intresserar sig för flera olika ämnesområden men ser ingen möjlighet att 
kombinera dessa intressen. 

Men det, det har alltid varit mitt dilemma, jag har alltid varit intresserad av 
både typ humaniora eller kanske arkitektur och byggnader (—). Samtidigt 
tycker jag mycket om matte och sånt där. (...) det finns inget jobb där man 
kombinerar båda två. 

5.2.1 Studier och studiemiljöer 

Förväntningarna på studierna 

Merparten av studenterna (11 av 13 personer) på teknisk fysik hade föreställt 
sig att studierna skulle bli omfattande och intensiva, vilket några också upp
fattar att de är. 

(—) Fast man får ju plugga mycket och det är rätt jobbigt ibland. Men dety 

det är ju inte omöjligt bara man har bestämt sig för att klara sig tror jag 
och då kommer det också. (Katrin, I) 

Ett par av de intervjuade studenterna tycker dock att studierna varit mindre 
intensiva än de förväntat sig. 
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Jag trodde det skulle vara jobbigare först, det blir säkert värre sedan, det 
förväntar jag mig men i a lla fall första året var ingen chock utan tvärtom 
och jag trivs jättebra med själva utbildningen. Det jag har läst har jag tyckt 
varit jätteroligt. Så själva utbildningen har det inte varit något fel på, utan 
det har varit den sociala biten som jag tyckt varit jobbig. (Lena, I) 

Några få hade trott att studierna skulle vara mer praktiskt inriktade än de 
visade sig vara. Men sammantaget tycker en klar majoritet, elva av de tretton 
studenterna, att studierna i stort motsvarat deras förväntningar och är överlag 
positiva till studierna och studiesituationen. Det är endast en person som är 
tveksam till att välja samma utbildning igen, vilket kan sägas vara ett gott 
betyg på utbildningen från studenterna. 

Undervisning, självstudier och möjligheter att påverka undervisningen 

Självstudietiden varierar mellan såväl individer som moment på utbildning
en. Vid det första intervjutillfället uppger studenterna att de lägger ned mel
lan fyra och tjugo timmar per vecka på självstudier, eller i genomsnitt fyra 
timmar per dag. Vid det andra intervjutillfället har den genomsnittliga själv
studietiden per dag ökat med minst två timmar. Paradoxalt nog upplever 
dock merparten att de lägger ned mindre tid på sina studier än tidigare. Stu
denterna förklarar detta med att man nu lärt sig hur man bäst bör lägga upp 
sina studier. 

Första tentorna tog ju nästan alla och skrev femma på. Alla satt ju och 
pluggade som djur. Men jag vet inte. Jag tror inte att det har förändrats så 
väldigt mycket. Kanske att man räknar mindre än i början. För det gjorde 
man väldigt mycket då. (Jens, II) 

En tredjedel av studenterna karaktäriserar sina studier som "ett bollande med 
siffror" och upplever det som tämligen oproblematiskt. Att räkna eller "klura 
med tal" anser flertalet (9 av 13 personer) lämpar sig bättre för enskilda stu
dier, än att studera tillsammans med andra kurskamrater. Studenterna i en
kätstudien följer samma mönster. I enkäten uppger drygt en tredjedel av 
studenterna på teknisk fysik att de studerar tillsammans i grupp, vilket är 
något mindre än i hela undersökningsgruppen, där hälften läser i grupp. 

De flesta intervjuade anser att studierna på utbildningen tar för mycket 
tid i anspråk för att hinna med ytterligare studier och det är endast tre av dem 
som bedriver studier parallellt. 

Drygt hälften säger sig på det hela taget vara nöjda med utbudet av un
dervisningsformer på utbildningen - föreläsningar, gruppövningar, laboratio-
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ner m.fl. Några önskar dock att undervisningen "moderniseras" mot att bli 
mer färdighetsinriktad i stället för att som nu vila på "mycket rotade traditio
ner med klassrumsundervisning". Praktiskt taget samtliga anser att det går att 
påverka undervisningen till viss del, främst till förmån för efterkommande 
kurskamrater. 

Examination och betyg 

Huvuddelen av studenterna (10 av 13 personer) anser att examinationerna 
har haft ett relevant innehåll. 

(...) innehållet är det inget fel på. Frågan är väl behållningen efteråt (...). 
(Jakob, I) 

Hälften föredrar den skriftliga salstentamen som examinationsform, bl.a. 
med hänvisning till att det är den som bäst lämpar sig för individuell bedöm
ning. 

Det finns ju alltid sådana som kanske inte är alltför intresserade, engagera
de och som tjuvåker på andra då. Om det är tenta då får du visa vad du kan 
och. inte vad någon annan kan. (Lennart, I) 

Några av studenterna framför dock önskemål om muntliga examinationer, 
vilket de ännu inte stött på i utbildningen. 

Det graderade betygssystemet både rosas och risas av studenterna. För 
vissa är det viktigt för studiemotivationen men för andra skapar det en per
sonlig stress som upplevs negativ. Gemensamt är dock att betygen ses som 
en betydelsefull faktor i studierna. Betygen blir en synbar bekräftelse på 
studieprestationerna, trots att de också kan ge upphov till en viss betygshets. 

Ja, det blir ju lite betygsjagande ibland på tentan. När man känner att man 
har klarat, kommit över dom 40 procent vi behöver för godkänt, då så jagar 
man poäng för att komma upp ett betygssteg. Men det tycker jag är ganska 
bra. Det peppar en till att försöka ännu mer på uppgifterna. (Henrik, I) 

Jag tror att det är lätt att hamna i den här gymnasiegrejen. Det är den här 
betygshetsen att jag måste skriva bra på den här tentan och så vidare. Men 
vi äldre studenter på den här linjen vi har nog kommit ifrån det lite grann. 
Man ser det på dom som har kommit direkt ifrån gymnasiet dom har ju det 
här att åh det blev bara en trea den här gången. (Birger, I) 
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Lärarnas kompetens att undervisa och bedöma 

Samtliga intervjupersoner är nöjda med sina lärares ämneskunskaper och 
upplever också att deras engagemang är högt. Däremot är huvuddelen mer 
kritiska till lärarnas pedagogiska förmåga. 

Dom är ju verkligen, dom kan ju verkligen det dom lär ut va. Men dom är 
inte så bra på lära ut det. Så att det är ju en klar skillnad jämfört med gym
nasieutbildningen eller från den militära utbildningen. (Mikael, I) 

Studenterna upplever att lärarna vid högskolan inte är lika pedagogiskt sko
lade som de på gymnasiet, samt att de hellre vill vara forskare än lärare på 
grundutbildningen. Enstaka studenter anser dock att de flesta lärare har varit 
bra, både ämnesmässigt och pedagogiskt. 

Flertalet studenter är mycket positiva till lärarnas bedömningar av deras 
examinationer. Bedömningarna är kompetenta och rättvisa, bara lärarna har 
tillräckliga verktyg, som t.ex. skriftlig tentamen. 

Studieuppehåll och avbrott 

Ingen av de intervjuade har planer på längre studieuppehåll, utan är mycket 
säkra på att de kommer att fullfölja sina nuvarande studier enligt planerna. 
Däremot kan tre tänka sig ett kortare studieuppehåll, även om detta endast 
kommer till uttryck i form av vaga planer. 

Om jag skulle få ett jäkligt kul jobb så nog skulle man kunna ta ett studie
uppehåll men den risken är jäkligt liten. Näe, jag tror inte på nått, näe jag 
tror inte det blir något studieuppehåll (...). (Jens, I) 

Två av studenterna, Lena och Anders, har vid det andra intervjutillfället av
brutit sina studier i Umeå och bytt studieort. Lenas studieortsbyte beror på 
att hon inte känt någon större gemenskap med sin studiegrupp, medan det i 
Anders' fall också inneburit ett byte av utbildningsinriktning mot en mer 
praktiskt inriktad utbildning. 

5.2.2 Fritid och framtid 

De flesta av studenterna bor i studentrum eller i ett gemensamt hushåll med 
andra studenter. Endast några få bor tillsammans med flickvän respektive 
pojkvän, ingen har barn. På sin fritid sysslar de med idrott, föreningsliv, 
avkoppling med exempelvis musik och TV, umgänge med vänner såväl på 
studieorten som på hemorten. 
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Försöker styrketräna några gånger i veckan. Komma bort och tänka på an
nat. (...) men liksom ledigt, det är svårt. Ja, jag skulle bli knäpp och inte ha 
någonting att göra förutom att plugga. Utan jag måste sysselsätta mig med 
nått annat, någon hobby. (Lennart, I) 

Vid samtliga utbildningar finns en studerandeförening. Hur pass aktiva stu
denterna är i dessa föreningar och inställningen till föreningslivet varierar 
emellertid mellan utbildningarna, likaså studentföreningens betydelse för 
utbildningen. I enkätstudien uppgav en knapp tredjedel av samtliga som 
besvarat frågan (74 av 269 studenter) att de var aktiva i e n studerandeföre
ning. Mest aktiva föreföll studenterna på teknisk fysik vara där knappt hälf
ten av de 37 studenterna uppgav att de engagerade sig i sin förening. Bland 
de 13 intervjuade studenterna på teknisk fysik var cirka hälften aktiva i en 
sådan. 

Tre av studenterna anger att de har planer på att söka forskarutbildning. 
Ytterligare fem uttrycker en viss tvekan till forskarstudier, men ser det inte 
som någon omöjlighet. Att man helst vill "prova vingarna" på arbetsmarkna
den är den vanligaste kommentaren hos de som inte kan tänka sig att studera 
vidare på forskarutbildningen. 

De flesta (11 av 13 personer) ser ljust på framtiden och möjligheterna att 
få arbete efter examen. Man vill främst syssla med olika typer av utveck
lingsarbete (främst produktutveckling), driva eget företag eller arbeta med 
elektronik. Några har planer på att bli lärare, forskare eller att få arbeta med 
kombinationen vård och teknik. Merparten anser att en civilingenjörsexamen 
från teknisk fysik är betydelsefull för att kunna få ett arbete i framtiden. 

I alla fall det man hört så är det större chans att man får jobb alltså om 
man har civilingenjör. Har bara titel alltså. Det tror jag. (Erik, I) 

5.3 Studieresultat, att vara lyckad/misslyckad student 

Återkommande i såväl enkät- som intervjusvar är den starka betoningen av 
tentamensresultat och betyg i beskrivningen av ett gott studieresultat. 

Av de 32 studenterna på teknisk fysik som besvarade enkätfrågan om vad 
som är ett gott studieresultat har två tredjedelar, eller 21 studenter relaterat 
till ett gott betyg. Merparten (16 av 21 personer) ansåg att betygsnivåerna 
fyra och fem var de viktigaste kriterierna. Övriga har i sina enkätsvar hänvi
sat till ett medelbetyg; "mer än 4,7 i medelbetyg på tentamen", "bättre än 
klassens medelresultat", "att tillhöra de 5 bästa/vaije tentamen". 
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Betydligt färre studenter på teknisk fysik, eller en dryg femtedel, svarade 
i enkäten att ett gott studieresultat primärt var detsamma som tillägnelse och 
förståelse; "att man har fått nya kunskaper och känner att dessa kunskaper 
varar hela livet", "att läsa för livet och att komma ihåg vad du läst även efter 
tentan och att kunna förstå det som lärs ut". Därutöver betonade ett fåtal att 
studiestrategier och personliga egenskaper var betydelsefulla. 

Ovanstående svarsmönster upprepas i intervjuerna med studenterna på 
teknisk fysik. Vid de båda intervjutillfällena jämställde nio respektive sju av 
de 13 studenterna ett gott studieresultat med ett visst tentamensresultat eller 
betyg270 (tabell 5.1). Även när man betraktar ett gott studieresultat ur flera 
perspektiv, likställs ett gott studieresultat först och främst med tentamensre
sultat och/eller betyg. 

Jag har väl satt upp målen (...) att jag siktar alltid på fyra, och är väl nöjd 
om jag gör en trea och så kanske man gör en femma (...). Så att det är väl 
det mål jag har satt upp. (Erik, I) 

(—) En och annan femma det tycker jag att det bör man ju ha faktiskt, för 
att visa läraren att det (...) här förstår jag verkligen bra och det här är jag 
intresserad av. Att man har någon topp. Det tycker jag att man ska ha. 
(Birger, II) 

Ja, ett bra studieresultat. Ja, för att jag ska vara riktigt nöjd, då vill jag ha 
femma på en kurs men egentligen är det så att jag tycker att det räcker med 
godkänt. Jag tycker inte det är dåligt att ha trea, men för min egen del, så 
om någon annan har trea så tror jag inte dom är dåliga för det, men jag 
kan tro att jag själv är dålig om jag har det. (Ola, II) 

Vid båda intervjutillfällena är det endast en mindre andel av studenterna på 
teknisk fysik som svarar att det primära är att kunna tillägna sig och förstå 
kursstoffet (tabell 5.1). 

Ett bra resultat det är att jag har förstått ämnet ordentligt. Men jag nöjer 
mig med mindre när det är ett ointressant ämne som jag vet att jag aldrig 
kommer att hålla på med. (Jakob, 1) 

270 En student besvarade inte frågan. 
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Tabell 5.1 Studenters uppfattning om ett gott studieresultat på teknisk fysik. 
Intervjutillfälle I och II (n=13). 

Gott Personl. Tillägn./ Prest. Process/ Framtid/ Övr. Flera kat. Tot 
studi eres. utveckl. förståelse strategi yrke 

Int. I - 2 9 1 - I1 13 

Int. II - 3 7 1 - l2 123 

1 Prestation & Process/strategi (1 pers.). 
2 Tillägnelse/förståelse & Prestation (1 pers.). 
3 En av intervjupersonerna har inte besvarat frågan. 

Endast två personer ändrar uppfattning mellan de båda intervjutillfällena, i 
ena fallet från en prestationsinriktad till en tillägnelse-/förståelseinriktad syn 
och i det andra fallet från en strategiinriktad till en prestationsinriktad upp
fattning. Sammantaget är stabiliteten i uppfattningen av vad som är ett gott 
studieresultat stor i gruppen. 

5.3.1 Definition av och exempel på en lyckad respektive misslyckad 
student 

Som vi sett ovan, menar en klar majoritet av studenterna på teknisk fysik att 
ett gott studieresultat är att klara tentamen och/eller att prestera ett visst be
tyg efter avslutad kurs. När de däremot ombeds definiera och ge exempel på 
en lyckad respektive misslyckad student ser svaren annorlunda ut. Samman
lagt använder nio respektive tio personer process/strategirelaterade begrepp i 
sina definitioner respektive exempel på en lyckad student, medan endast tre 
respektive två framställer dem i termer av prestation (tabell 5.2). 

Tabell 5.2 Studenternas definitioner av och exempel på en lyckad respektive 
misslyckad student på teknisk fysik. Intervjutillfälle II (n=13). 

Intervju 
frågor 

Personl. 
utveckl. 

Tillägn./ 
förståelse 

Prest. Process/ Framtid/ 
strategi yrke 

Övr. Flera kat. Tot. 

Def. 
lyckad 

- - 1 9 1 21 13 

Def. o Q 1 13 misslyck. i y — 1 13 

Exempel 
lyckad - - 2 10 - l2 13 

Exempel 
misslyck. - - 2 11 - - 13 

1 Tillägnelse/förståelse & Process/strategi (1 pers.), samt Process/strategi & Framtid/yrke (1 
pers.). 

2 Prestation & Process/strategi (1 pers.). 
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Den lyckade/misslyckade studenten beskrivs i hög grad som att han/hon har 
en god eller mindre god strategi/studieteknik för att nå sina studiemål. 

En lyckad student utnyttjar sin begåvning till max, genom att personen ifrå
ga utnyttjar rätt studieteknik. (Mats, II) 

(...) så är det att fixa sina egna mål (—). För går det bra i studierna har 
man tid att göra annat också, kanske inte bara sitta och plugga utan man 
kan läsa någon skönlitterär bok bredvid och då har man lyckats. (Erik, II) 

Endast en student anser att en lyckad student är någon som enbart tar sina 
poäng. Vidare beskriver en av studenterna den lyckade studenten i termer av 
att han eller hon även har ett "lyckat liv" utanför studierna. Slutligen ger två 
studenter uttryck för mer sammansatta uppfattningar av vad som är en lyck
ad student. 

Det är någon som läst det han är intresserad av och kommit glad i hågen 
och letat jobb och arbetat med något han tycker är intressant. (Anders, II) 

Studenternas definition av en misslyckad student följer i s tort sett mönstret 
för definitionen av en lyckad student (tabell 5.2). Sammanlagt är det nästan 
tre fjärdedelar som karakteriserar en misslyckad student i termer av pro
cess/strategi. 

Det är väl någon som misslyckas med studierna för att han kanske tar lite 
tid i anspråk. (—) Ja, han härför dålig studiemetodik helt enkelt. (Mats, II) 

En misslyckad är väl en som slänger ifrån sig böckerna när han kommer 
hem och slår på TV:n och sätter sig där och tittar och kommer på att ljay 

men jag måste räkna några taV, och räknar två tal sen 'näe det här var 
jobbigt, nu börjar Beverly Hills'. Då har hela dagen gått. (Birgitta, II) 

De konkreta exempel på en lyckad- respektive misslyckad student som ges 
ligger väl i linje med definitionerna ovan; process- och strategiinriktningen 
överväger tydligt. 

Han jobbar nog ganska hårt. Han följer det här schemat som vi har. Så han 
vet att om, han har gjort dom räkneuppgifter som (...) det är rekommende
rat att göra. Och han har säkert löst dom också. Om han inte har löst dom 
själv så har han tagit reda på dom. Jag tror att han har kontinuitet också i 
sitt läsande. Inga sådana här upp och nedgångar utan det är en rak linje. 
(Mats, II) 
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(—) han älskar liksom att hålla på med siffror och bolla och sånt där. Och 
det är väl ett par till i k lassen som riktiga, är såna här bolltrixare med siff
ror och tycker det liksom är väldigt roligt. (Jakob, II) 

Olle berättar om en studiekamrat som studerar vid sidan om övriga studier, 
vilket han själv inte gör, och som gjort ett djupt intryck på honom. 

Jo, det finns några stycken som gör det. Bland annat en som läser (—) i år 
kommer han att läsa 95 poäng totalt. Och det är jäkligt mycket. (Olle, II) 

Även andra studenter har exemplifierat en lyckad och duktig student med 
denna kurskamrat. 

I exemplen på en misslyckad student framhålls ofta att han/hon har in
adekvata studiestrategier och bristande disciplin eller begåvning. Endast 
några få beskriver en lyckad respektive misslyckad student som en som får 
höga respektive låga poäng eller betyg på tentorna. 

Känna sig lyckad respektive misslyckad i studierna 

När studenterna ska beskriva ett tillfälle när de själva känt sig lyckade hänvi
sar drygt hälften av dem främst till ett tentamenstillfälle och inte som ovan 
till en vald studie strategi (tabell 5.3). 

Ja, vi hade tenta måndag, onsdag och fredag och jag skrev femma på alla 
tre. Då kände jag mig nöjd faktiskt. (Lennart, II) 

Tabell 5.3 Studenters beskrivningar av ett tillfälle när de kände sig lyckad re
spektive misslyckad i sina studier på teknisk fysik. Intervjutillfälle II 
(n=13). 

Intervju 
frågor 

Personl. 
utveckl. 

Tillägn./ 
förståelse 

Prest. Process/ 
strategi 

Framtid/ Övr. Flera kat. 
yrke 

Tot. 

Upplevelse 
lyckad 

- 2 7 2 21 13 

Upplevelse 
misslyck. - - 6 7 _ 13 

1 Tillägnelse/förståelse & Prestation (1 pers.), samt Tillägnelse/förståelse & Process/strategi 
(1 pers.). 

Två studenter anser att tillägnelse/förståelse av kunskaperna har varit det 
primära när de beskriver tillfallen då de känt sig lyckade. 

Ja det skulle vara om man sitter och funderar över någonting som är väl
digt svårt i skolan och så sen tänker att näe nu ska jag ta mig själv i kragen 
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och verkligen sätta mig ner och försöka lära mig det här. Och lyckas man 
med det. Det är klart då känner man sig lyckad. (Birger, II) 

Ytterligare två beskriver att de känt sig lyckade när de hittat en framkomlig 
studiestrategi. 

(—) 1 början av den här terminen låg jag ikapp hela tiden och det har ald
rig hänt på hur länge som helst. Och framför senaste tentan då var jag klar 
en vecka i förväg, det kändes så himla skönt. (Erik, II) 

När studenterna ska erinra sig en gång när de kände sig misslyckade, beskri
ver de antingen ett tentamenstillfälle som de inte lyckats med tillfredsstäl
lande eller också uttrycker de att lusten att studera avtagit. 

(---) jag råkade kugga en tenta här i våras och blev väldigt irriterad på mig 
själv. (—) Ja, jag blev så arg så adrenalinet bara flödade. (Lennart, II) 

Det värsta jag vet är när jag gör alltför att slippa plugga. Det är så tråkigt 
att sätta sig ner (...) och sen då har man suttit och glott bort fem timmar på 
TV, eller gjort nåt annat dumt, kanske snackat skit med någon kompis ett 
tag eller nåt sånt där. (Erik, II) 

5.3.2 Högskoleexamen och studieresultatets betydelse for ett framti
da arbete 

Vid intervjun ställdes också två frågor om betydelsen av att ha en högskole
examen respektive studieresultatets betydelse för att få ett arbete. På den 
första frågan svarar 10 av 12, d.v.s. absoluta merparten, att en högskoleexa
men är viktig för inträdet på arbetsmarknaden. Studenterna på teknisk fysik 
är av den uppfattningen att betygen har en "viss betydelse" för att få ett ar
bete men att det framför allt handlar om att bli godkänd på utbildningen. 
Några tror, att de som rekryterar även intresserar sig för specifika ämnesre
sultat, beroende på arbetsuppgifternas art. Jens exempelvis framhåller bety
delsen av ett högt betyg, samtidigt som han anser att kunskaperna måste 
motsvara de förväntningar som eventuellt kommande arbetsgivare ställer på 
den arbetssökande. Endast två hävdar att det i rekryteringssammanhang inte 
bara är väsentligt med en examen och ett bra studieresultat, utan att även 
personligheten är en avgörande faktor för om man kommer att få ett arbete 
eller ej. 
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Slutligen kan noteras, att det råder stor stabilitet i upp fattningen om bety
delsen av examen, samt betydelsen av ett gott studieresultat mellan de båda 
intervjuomgångarna. 

5.3.3 Vad befrämjar respektive motverkar ett gott studieresultat? 

Sammantaget anger knappt hälften av studenterna (16 av 36)271 i enkätstudi
en exempel på faktorer i u tbildningsmiljön som de anser som viktiga för ett 
gott studieresultat, t.ex. lärarna och deras engagemang, ämnets karaktär, 
litteratur och studiestrategier. Knappt en femtedel nämner faktorer utanför 
utbildningsmiljön såsom boende, ekonomi, socialt nätverk, aktiv fritid etc. 
En fjärdedel av studenterna ger exempel på faktorer såväl i, som utanför 
utbildningsmiljön och ett fåtal pekar på personliga egenskaper såsom moti
vation, disciplin, studiemoral och "en viss fallenhet". 

När intervjupersonerna ska beskriva vilka faktorer som de anser befräm
jat studieresultatet, betonar de ofta personliga egenskaper och egna studie
strategier (tabell 5.4). Intresse för ämnena, koncentration, god studieteknik, 
nedlagd tid för studier och att må bra är några exempel. 

(...) när jag gjort det här då kan jag unna mig det här. Att jag ska gå ige
nom det här kapitlet idag. (—) Är jag färdig med det då kan jag titta på det 
och det programmet på TV. (Birger, II) 

Är jag intresserad av ett ämne, verkligen intresserad så här tycker jag det 
är intressant då går det jättebra (...). (Jakob, II) 

(...) allt annat tar ju tid men okey mår man bättre som människa så är det ju 
lättare att vara koncentrerad när man väl studerar. (Mikael, II) 

Studenterna ser alltså främst sina egna ansträngningar och begränsningar 
som avgörande för ett gott studieresultat, framför andra faktorer som är svå
rare för dem att själva påverka. Förutom de ovan nämnda faktorerna nämner 
några studenter den positiva betydelsen av faktorer utanför utbildningsmil
jön, såsom olika idrottsaktiviteter, familjen och boendet. 

271 Två studenter kunde inte ange några viktiga faktorer för ett gott studieresultat. 
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Tabell 5.4 Studenters uppfattning om vad som befrämjar respektive motverkar ett 

gott studieresultat på teknisk fysik. Intervjutillfälle I och II (n=13). 
Intervju Faktorer Personl. Iut- Utanför Övr. Flera kat. Ej frågat Tot. 
tillfälle egensk. & bildn. utbildn. 

strategier miljö miljön 

I 
Befrämjar 7 - 2 - 4 13 

I 
Motverkar 5 - 6 - l1 1 13 

II 
Befrämjar 5 3 4 1 - 13 

II 
Motverkar 3 1 4 4 I2 13 

1 Faktorer I utb ildningsmiljön respektive Utanför utbildningsmiljön. 
2 Personliga egenskaper & strategier samt faktorer Utanför utbildningsmiljön. 

Av tabell 5.4 framgår att studenterna vid den senare intervjun tonat ned sin 
egen betydelse för ett gott studieresultat i jämförelse med det första intervju
tillfället. Det bör noteras att frågan ej gavs till fyra personer vid intervjutill
fälle I, eftersom de inte kunnat besvara en tidigare fråga om vad de ansåg 
vara viktigt för ett gott studieresultat.272 

Vilka faktorer motverkar eller hindrar ett gott studieresultat? Vid det för
sta intervjutillfället tar studenterna på teknisk fysik främst upp faktorer i och 
utanför utbildningsmiljön, medan det vid det senare intervjutillfället även 
återfinns svar som ger exempel på personliga egenskaper och strategier, t.ex. 
felaktiga studiestrategier eller upplevelsen av "studietrötthet". 

Det är viktigt att man är intresserad av vad man läser, det är viktigt att bo 
bra, jag tror det är viktigt att känna balans med sig själv, att man inte kän
ner sig stressad, man kanske har något vid sidan om som man är intresse
rad av (—). (Anders, II) 

När man talar om faktorer utanför utbildningsmiljön avser man främst att 
andra aktiviteter, som exempelvis idrottsutövande, kan vara ett hinder om de 
prioriteras framför studierna. Här nämns också problem inom privatlivet. 

Det kan vara om man har problem med flickvännen eller något annat, eller 
om det har hänt en olycka med någon man känner eller en släkting (—). 
(Ola, I) 

272 Denna fråga har vi valt att inte redovisa här eftersom svaren i mångt och mycket liknar 
svaren på frågan om vad som befrämjar studierna, d.v.s. en redovisning av dessa svar 
skulle inte tillföra något ytterligare. 
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Vid det senare intervjutillfället är det fyra studenter som anser att de inte kan 
eller tycker det är svårt att besvara frågan om vad som kan motverka ett gott 
studieresultat.273 Något färre framhåller faktorer utanför utbildningsmiljön 
vid det andra intervjutillfället än det första. 

Ovanstående resultat indikerar att studenterna främst ser utvecklandet av 
studiestrategier eller studietekniker som viktiga för ett gott studieresultat. 
Därutöver framhålls betydelsen av eget engagemang och intresse för studier
na, samtidigt som studentlivet i stort underlättar eller motverkar studierna. 

5.4 Avslutande kommentarer 

En stor majoritet av de studerande på teknisk fysik relaterar ett gott studiere
sultat till ett visst betyg och/eller att klara tentamen. Även om överensstäm
melsen mellan studenternas uppfattningar sinsemellan på denna punkt är 
stor, förekommer även andra uppfattningar, där främst tillägnelse/förståelse 
betonas. Däremot relaterar ingen av de intervjuade studieresultatet till per
sonlig utveckling eller till framtid och yrkesinriktning. Svaren som gäller en 
lyckad respektive misslyckad student är övervägande process- eller strategi-
inriktade, medan beskrivningarna av egna erfarenheter av framgångar och 
misslyckanden främst refererar till tentamensresultat eller till ett betyg. Väl 
utvecklade studiestrategier, engagemang och intresse för studierna ses som 
väsentliga för att nå goda resultat. Strategier och processer är med andra ord 
i hög grad kopplade till betyg och prestationer. Majoriteten av studenterna på 
teknisk fysik tillmäter högskoleexamen och höga betyg en stor betydelse för 
att få arbete. 

I vad mån kan bilden ovan kopplas till de teknikstuderandes väg till ut
bildningen i teknisk fysik och till faktorer som är specifika för denna utbild
ning och den verksamhet som den leder till? 

Studenterna på teknisk fysik har hunnit skaffa sig erfarenheter av studie
framgång under sin väg till universitetet; de har visserligen inte genomgåen
de toppbetyg men har gymnasiebetyg och provresultat som ligger klart över 
genomsnittet. De har en relativt likartad utbildningsbakgrund - tre- eller 
fyraårigt naturvetenskapligt eller tekniskt gymnasium. De kommer tämligen 
direkt från sina gymnasiestudier och har bara begränsade erfarenheter av 
arbetslivet. 

273 Dessa har förts till kategorin Övrigt i tabell 5.4. 
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När studenterna påbörjat studierna i tekn isk fysik, möter de en utbildning 
som i flera avseenden påminner om gymnasieutbildningen, främst betoning
en av prov, ett fingraderat betygssystem och förekomsten av parallella äm
nesstudier. Deras tidigare uppfattningar av studieframgång som avklarade 
prov och höga betyg utmanas sannolikt inte särskilt mycket i den nya utbild
ningsmiljön. Studenterna uttrycker att deras förväntningar på utbildningen 
till stora delar infriats. Man kan fråga sig om detta delvis grundar sig i ett 
igenkännande av den tidigare utbildningen i gymnasieskolan? 

Tentamensperioderna, som traditionellt förekommer i de flesta tekniska 
högskoleutbildningar, markerar ytterligare examinationens centrala ställning 
i utbildningen. 

Ytterligare en faktor som skulle kunna förklara den förhållandevis starka 
prestationsinriktningen i synen på studieframgång är frånvaron av de profes
sionella yrkesutövarna i en stor del av utbildningen. Men det kan också tän
kas att prestationsinriktningen inte på något avgörande sätt utmanas av ci
vilingenjörsprofessionens framgångsnormer. 
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6. Sociala linjen 

6.1 Kort om utbildningen 

Intresset för socionomutbildningen i Umeå var höstterminen 1992 stort och 
den hade fler förstahandssökande per utbildningsplats än t.ex. teknisk fysik. 
Den var däremot den utbildningslinje i vår studie som hade den lägsta antag
ningspoängen.274 

Utbildningen till socionom är en av de kortaste av de studerade utbild
ningarna. Grundutbildningen som ledde fram till Socionomexamen, omfatta
de tre och ett halvt års heltidsstudier. Utbildningen, som kan betecknas som 
en generalistutbildning, är dels en yrkesutbildning, dels forskningsförbere-
dande för ämnet socialt arbete. Vid tiden för vår undersökning utgjordes 10 
poäng av fältförlagda studier och 20 poäng av praktik under senare delen av 
utbildningen (figur 6.1). 
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Figur 6.1. Fördelning av obligatoriska och fältförlagda studier/prakt ik samt al
ternativa inriktningar på sociala linjen, hösten 1992. 

274 Jfr Hultqvist (1988); Björkdahl Ordeli (1990). För att antas till utbildningen krävdes hösten 
1992 lägst ett medelbetyg från gymnasieskolans tre- eller fyraåriga utbildningslinje på 3,6 
och en poäng på högskoleprovet på 1,1 och med arbetslivserfarenhet 1,2. Antalet första-
handssökanden per utbildningsplats var 4,43 (VHS, 1992). 
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Av figur 6.1 framgår att de obligatoriska kurserna utgjorde drygt fem åtton
delar medan praktiken svarade för knappt två åttondelar av utbildningen. De 
kurspoäng som var möjliga att nyttja för alternativa inriktningar uppgick till 
en knapp åttondel. 

Styrningen på sociala linjen i form av obligatoriska kurser och ordningen 
dem emellan var mindre än på t.ex. teknisk fysik och läkarutbildningen men 
fortfarande betydande. Därtill var den schemabundna undervisningen betyd
ligt glesare på sociala linjen än på de tidigare nämnda utbildningarna. Ut
rymmet för studenternas egna strategier bör därför ha varit större.275 

Undervisningen bedrevs i huvudsak i form av föreläsningar, seminarier, 
grupparbeten samt självständigt arbete. Examinationsformerna varierade och 
avklarade kurser åsattes betyget underkänd eller godkänd. 

Socionomutbildningens inriktning mot en L-profession kommer tydligt 
till uttryck i utbildningsinnehållet. Ett av utbildningens särdrag var sålunda 
att den studerande utöver förvärvande av ämneskunskaper276 också förutsat
tes reflektera över egna värderingar och förhållningssätt under mo
ment/avsnitt där mötet med människor var centralt. Det senare understryks i 
förordet till Handbok för studerande på Socionomutbildningen vid Umeå 
universitet: 

Om man skall försöka sammanfatta utbildningen är det centrala nog mötet 
med människor i mer eller mindre utsatta situationer. För att klara detta 
professionella möte måste man förstå vad det vill säga att vara människa 
och en hel del om de villkor vi lever under. Du kan således inte undgå att 
lära dig mycket om dig själv också.277 

Ett av målen för utbildningen avsåg följaktligen personlig utveckling.278 Ett 
annat liknande inslag var samtalsgrupps verksamheten under det första ut
bildningsåret med syfte att låta de studerande kontinuerligt reflektera över 
studierna och den framtida yrkesrollen. 

Undervisningen bedrevs av lärare från fyra institutioner, med institutio
nen för socialt arbete som värdinstitution och huvudansvarig för utbildning

275 Jfr Sutter (1992). 
276 Utbildningen innefattade bl.a. socialt arbete, socialt omsorgsarbete, socialpedagogik, soci

ologi, rättsvetenskap, statsvetenskap, psykologi, handläggning och dokumentation. Utbild
ningen avslutades med tre C-kursalternativ i socialt arbete: socialt arbete med inriktning 
mot behandling eller rättsvetenskap samt teori och metod för förebyggande socialt arbete. 

277 Studierektor Claes Mether, Handbok för studerande på socionomutbildningen, 1992. 
278 Jfr Larsson, & Swärd (1993). 
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en. Två huvudkategorier av lärare kunde urskiljas, dels lärare/forskare och 
forskarstuderande, dels yrkesverksamma socionomer med anknytning till 
utbildningen. Praktikinslagen och inslagen av yrkesverksamma socionomer 
som lärare och handledare innebar att socionomyrket var påtagligt närvaran
de i s tora delar av utbildningen. Denna närhet kan antas påverka de eventu
ella strategier som de studerande utvecklar, liksom deras syn på studiefram
gång. Också en kunskapskritisk strategi skulle kunna utvecklas till följd av 
den konflikt som inte sällan kommer till uttryck mellan praktik och forsk
ning inom socionomutbildningen. 

Socionomyrket är en yngre och mindre väletablerad L-profession än t.ex. 
läkaryrket. Demarkationen av yrket är svagare och statusen lägre än för flera 
andra L-professioner, något som också återspeglas i studentintervjuerna (se 
det följande). 

6.2 Socionomstudierna - vägen dit, fritid och framtid 

På den sociala linjen besvarade 61 studenter (52 kvinnor och 9 män) vår 
enkät och intervjustudien omfattade 12 studenter (9 kvinnor och 3 män). 
Medelåldern bland de intervjuade var vid studiens böljan 23 år.279 Merparten 
hade flyttat till Umeå för att studera. Åtta av studenterna kom från de tre 
nordligaste länen och fyra från södra Sverige. Av de åtta studenter, vars so
ciala bakgrund varit möjlig att fastställa, kom sex från tjänstemannahem, en 
från gruppen företagare/jordbrukare och en från gruppen arbetare (tabell 
4.4). 

Utbildningsbakgrunden var tämligen heterogen för de studerande på den 
sociala linjen och bara knappt hälften hade en treårig gymnasieutbildning 
bakom sig. Betygsgenomsnittet för intervjupersonerna var 3,7 och flertalet 
hade genomfört högskoleprovet. Vidare hade samtliga någon form av ar
betslivserfarenhet, varav två tredjedelar från mer omfattande förvärvsarbete 
än enbart feriearbete. Drygt hälften hade erfarenheter från att ha arbetat inom 
omsorgs- eller vårdsektorn. Endast tre arbetade vid sidan av studierna och 
några arbetade under ferierna. 

Två tredjedelar av intervjupersonerna hade valt utbildningen i första hand 
och merparten hade haft Umeå som sitt förstahandsval. En tredjedel hade 
valt psykologlinjen i första hand och sociala linjen först i andra hand. De 
som sökt utbildningen på annat håll än i Umeå ville studera i närheten av 

279 Merparten (8 av 12 personer) var födda 1970-1973 och fyra mellan 1961-1969. 
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hemorten. De flesta motiverade sitt utbildnings val med att de ville arbeta 
med människor. Därutöver nämndes att utbildningen uppfattades som en 
bred "basutbildning". 

I det följande kommer Yvonne och Nils till tals om studierna på den soci
ala linjen och vägen dit. 

Yvonne 

Yvonne är 30 år, har familj och barn och flyttade till Umeå av familjeskäl. 
Under den första studietiden pendlade Yvonne mellan universitetet och 
hemmet, en bit från själva centralorten. 

Motiven till Yvonnes utbildnings val var, förutom ett brinnande männi
skointresse, att hon var i stort behov av att ändra sin tidigare yrkesinriktning, 
som hon beskriver som "mycket fysiskt ansträngande". Därtill var det också 
förhållandevis svårt att få arbete inom hennes tidigare yrke. Hon hann dock 
att arbeta ett par år inom detta område och har också en andra yrkesutbild
ning bakom sig. Att någon av föräldrarna, som arbetar som högre respektive 
lägre tjänsteman, skulle ha påverkat henne avvisar hon med viss bestämdhet. 

Yvonne gick den sociala linjen på gymnasiet, där hon trivdes. När hon 
lämnade gymnasieskolan hade hon 3,9 i betygsgenomsnitt. Hon har inte 
gjort högskoleprovet. 

Jag har för dåligt självförtroende. Jag är rädd för den här tiden, tror jag. 
Alltså att sitta och göra det under tidspress. Det passar inte mig. Jag blir 
för nervös av det. (--) Hade jag inte kommit in på betyg så är det möjligt 
att jag hade gjort det sen. 

Yvonne är mycket nöjd med utbildningen på sociala linjen och tycker att den 
hittills motsvarat hennes förväntningar. Studierna beskriver hon som 
"positiva och utvecklande" men också som "kämpiga", då hon finner det 
delvis svårt att hinna med både studier och familj. Ändå säger hon att hon 
aldrig ångrat sitt utbildnings val. 

Hon har inga planer på att arbeta vid sidan av sina studier eller bedriva 
parallellstudier. Däremot funderar hon på forskarutbildning men med en viss 
tvekan. 

Det har jag också tänkt. Min sambo ska gå X-linjen (förf. anm.) nu va och 
vi får se. Det är möjligt att jag gör studieuppehåll Vi får se hur vi orkar 
med det här. Det är lite tufft, men att forska det skulle jag gärna göra. 
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Om det inte blir forskarstudier vill hon ha ett välavlönat arbete där mötet 
med människor kan kombineras med administrativa uppgifter. 

Jag vill ha mycket betalt. Fast nu har jag valt fel yrke. (...) På nått sätt vill 
jag känna att jag gör någonting bra för människor på nått sätt. Jag vill inte 
sitta på en socialbyrå och skriva ut pengar. Det är i princip så långt jag 
tänkt. Jag skulle gärna vilja jobba med människor tre dar i veckan och så 
två dar administrativt. Stänga dörren. 

Nils 

Nils är 24 år och särbo med sin flickvän, som studerar på en annan ort. Hans 
utbildningsval kom att stå mellan psykologlinjen och den sociala linjen. 

Jag hade funderat på att börja psykologlinjen så det var mellan dom två ut
bildningarna som de vägde. Men då kom jag på att för mina syften att bli 
psykoterapeut så småningom så är nog sociala linjen kanske smidigare till 
och med. Och en bredare utbildning från början. Men det där är en sådan 
där konflikt. 

Han hade enbart sökt utbildningen i Umeå, då han inte ville flytta från orten. 
Att han skulle studera på ett universitet var en självklarhet för honom. Han 
har dock aldrig känt sig påverkad av sina föräldrar att studera vidare. 

Nej, jag har alltid varit ganska teoretiskt lagd och det har jag märkt redan 
från början. 

Nils gick den sociala linjen på gymnasiet och lämnade den med 4,2 i betygs
genomsnitt. Han beskriver sig som slö under gymnasietiden, då han hellre 
ägnade sig åt idrott än studier. Vid den tidpunkten funderade han heller ald
rig över betygens framtida betydelse. 

Det är en utbildning (gymnasieskolans sociala linje, förf. anm.) som man 
skulle kunna ha fruktansvärt höga snitt på om man verkligen la an. Men det 
gjorde inte jag. 

Nils har genomfört högskoleprovet vid ett tillfälle men var inte nöjd med sitt 
resultat, eftersom han kände sig stressad under provdagen. Han har en del 
arbetslivserfarenhet från feriearbeten bl.a. inom omsorgen men "extra-
knäcker" inte under studietiden. Däremot håller han på att avsluta en C-
uppsats inom humaniora. Hans val av den sociala linjen är emellertid kopplat 
till beslutet att skaffa sig en mer yrkesinriktad utbildning. 

När Nils beskriver sina föräldrars yrken poängterar han samtidigt sitt so
ciala ursprung: Så det är arbetarbakgrund som gäller här. Detta visar sig 
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inte vara någon tillfällighet; det kommer att genomsyra hela den första inter
vjun med honom. Vid ett flertal tillfällen kommenterar han sit t ursprung och 
uppväxtmiljö, som han karaktäriserar som "ett byaklimat förknippat med 
kroppsarbete". Han har en förhoppning om att studierna på utbildningen i 
framtiden ska ge honom en bättre status som akademiker. Av den anledning
en är han även en stor förespråkare för att studierna ska bli mer teoretiskt 
orienterade och inte som han nu upplever alltför praktiskt inriktade. Han 
trivs i universitetsmiljön och beskriver den som stimulerande och intellektu
ell. 

Utbildningen har i stort motsvarat Nils positiva förväntningar. Han saknar 
dock "det levande klimatet i klassen". Han anser att de övriga studenterna är 
alltför inriktade på praktiken och inte uppskattar de teoretiska avsnitten. 

Nils kan tänka sig forskarstudier men först efter det att han förvärvsarbe
tat en tid. En dröm han har är att i framtiden arbeta som psykoterapeut eller 
litteratursociolog. 

(...) och det är på nåt sätt symbiosen mellan praktik och teori på ett kanske 
idealt sätt. Jag har egentligen ingen aning om vad en litteratursociolog 
egentligen gör. Men justy alltså det viktiga är den kombinationen mellan te
ori och praktik på nåt sätt. 

6.2.1 Studier och studiemiljöer 

Förväntningarna på studierna 

Samtliga socionomstuderande är positivt inställda till sina studier. Tre fjär
dedelar av dem anser också att utbildningen motsvarat deras förväntningar, 
särskilt de fältförlagda studierna. Några få hade dock trott att studierna 
skulle bli mer arbetsamma än vad de visade sig vara. 

Jag trodde att det skulle vara svårare än det har varit. (—) Det är så an
norlunda för att då (gymnasiestudierna, förf. anm.) har du hela tiden nå
gonting. Då är du ju som uppe i alla ämnen hela tiden och du kan ha tre 
prov en vecka och. Här är det ju mer att du får koncentrera dig på ett ämne. 
Det tycker jag är lättare. Så att därför tycker jag väl att det är mindre hårt 
om man säger så. (Matilda, I) 

Endast en student, Tom, ger uttryck för en mer kritisk hållning till utbild
ningens innehåll. Han anser bl.a. att undervisningen under grundkursåret 
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baserats på sedan länge förlegade teorier. Han efterlyser därför en 
"modernisering" av kursinnehållet i stort. 

Undervisning, självstudier och möjligheter att påverka undervisningen 

Självstudietiden varierar vid det första intervjutillfället mellan en till tio 
timmar per dag och mellan 20 till 40 timmar per vecka. Vid det andra inter
vjutillfället har självstudietiden ökat något. De flesta påpekar att studietiden 
kan variera mellan kurserna och att de ägnar mer tid åt självstudier inför en 
tentamen. 

Jag läser ju varje dag. Det gör jag i princip. Men det blir ju ja vad ska jag 
säga. Det beror ju på. Är det före tentor så läser man hela dagarna men sen 
är det ja en två timmar kanske. (Marianne, I) 

Nils upplever att han ägnar mer tid åt självstudier än sina övriga studiekam
rater, vilket han förklarar med att han, till skillnad från dem, sällan hoppar 
över någon litteratur. Han menar att några av hans studiekamrater antagit en 
studiestrategi som går ut på "att läsa minsta möjliga litteraturmängd". Det är 
en taktik i syfte att enbart klara examinationstillfällena, som han med viss 
förstämning konstaterar är framgångsrik. Nils är inte ensam om att ha denna 
synpunkt men är den student som tydligast uttrycker den. 

Majoriteten av socionomstudenterna bedriver inga parallellstudier och har 
heller inte för avsikt att göra det, då de inte anser sig ha tid.280 

Näe jag tycker att jag vill ha tid att leva också. Ha tid med mina bekanta. 
Jag bor ihop med min tjej och att jag vill att jag ska ju ha tid med det också. 
(Fredrik, I) 

Samtliga är i stort nöjda med uppläggningen av undervisningen. Vissa skilda 
meningar förekommer dock. En av studenterna önskar t.ex. fler seminarie
tillfällen, medan någon annan å andra sidan tycker att det är för mycket se
minarier. De flesta upplever att lärarna är lyhörda för deras kritik av under
visningen men att detta varierar mellan lärare och institutioner. Två studenter 
anser att de t.o.m. kan påverka undervisningen under pågående kurs men 
tillägger båda att det inte förekommit särskilt ofta. 

280 Även i enkätstudien är det få socionomstuderande (4 av 61) som anger att de bedriver 
parallella studier. 
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Examination och betyg 

Samtliga intervjupersoner anser att examinationerna varit relevanta till sitt 
innehåll. Däremot skiljer sig åsikterna åt när de beskriver vilken examinations
form som de föredrar och det man ställer mot varandra är ofta traditionell 
skriftlig tentamen kontra hemtentamen. Ungefär hälften föredrar skriftlig 
salstentamen, som upplevs ta mindre tid i anspråk än andra tentamensformer. 

Jag tycker inte att jag får till uppsatser. Då föredrar jag att läsa in (...) 
plugga in någonting och sen gå och tenta av det. (Carina, I) 

Övriga studenter antingen förordar ett varierat utbud eller förespråkar 
hemtentamen som en bra examinationsform. 

Skriver man, när man ska ha den i en skrivsal då (...) slänger man ur sig 
allting man kan på dom där timmarna. När man kommer ut därifrån så är 
man ju som en pingpongboll. (Linnea, I) 

Linnea föredrar att titta på gamla tentor för att testa sina kunskaper inför 
kommande examination och samtidigt minimera arbetsinsatserna. Ingen annan 
i gruppen uttrycker så tydligt att de använder sig av en sådan strategi. 

(...) när man tittade på gamla tentor så upptäckte man att de var samma 
frågor som återkom. Då lärde man sig dom frågorna och ingenting mer (...) 
man är ju inte mer än människa. (Linnea, I) 

Samtliga intervjupersoner är nöjda med nuvarande betygssystem. Några 
betonar att de ämnen man studerar heller inte lämpar sig för något annat. 

Nu läser man mer för sin egen skull och det är väl meningen. Det är väl 
lättare att bara läsa för sin egen skull när man bara har godkänd och icke 
godkänd. Annars blir det, jag tror att det blir mycket maktkamp i klassen 
och så där. I och med att jag går en sån där social linje. Det är mycket egna 
värderingar och så där. Det är lite väl svårt att ha välgodkänt på det. 
(Anna, I) 

Lärarnas kompetens att undervisa och bedöma 

Tre fjärdedelar av studenterna är nöjda med sina lärare och anser att de 
motsvarat deras förväntningar. Samtliga intervjupersoner är av den åsikten att 
deras lärare är engagerade och kunniga inom sina respektive ämnesområden. 
Liksom i de övriga grupperna kritiseras lärarnas pedagogiska förmåga. 

108 



Tråkiga föreläsningar och på såna ämnen som hade kunnat varit väldigt 
intressanta. Så då kan ju läraren dra ner det ganska mycket. (...) Det på
verkar vad jag tar in ja. Eller mitt intresse för vad jag tar in. Jag måste ju 
övertala mig själv mer att läsa om läraren liksom inte gör det. (Karin, I) 

Närmare hälften av studenterna upplever en skillnad om lärarna har en längre 
tids undervisningsvana. Yvonne tycker exempelvis att de yngre föreläsarna 
visserligen visar sig mycket ambitiösa i sin lärarroll men att de i högre grad än 
sina äldre kollegor är beroende av olika pedagogiska hjälpmedel, vilket hon 
menar är negativt. Matilda anser att vissa lärare är ineffektiva i sin undervisning 
och efterfrågar ett högre tempo hos dem. Tom anser dock att man inte alltid ska 
skylla sina motgångar på lärarna, utan att den egna motivationen för ämnet är 
mer avgörande för hur man lyckas med sina studier. Nils har en avvikande 
mening; han anser tvärtemot de övriga att lärarna är pedagogiskt välutvecklade. 

Dom har ett brinnande engagemang. Och sen är dom väldigt belästa. Och 
ja har ett väldigt engagemang. Ja och faktiskt är dom antagligen vad ni 
skulle kalla pedagogiskt välutvecklade tror jag. Och lyhörda också. Fak
tiskt. (Nils, I) 

Avslutningsvis är samtliga socionomstuderande nöjda med lärarnas förmåga att 
bedöma studieresultaten och ingen har vid något examinationstillfalle upplevt 
att de blivit orättvist bedömda. 

Studieuppehåll och avbrott 

Totalt har en tredjedel (34 %) av de 259 personer som besvarade frågan i 
enkäten planer på att göra ett studieuppehåll. Den lägsta andelen studenteter 
som planerar ett sådant uppehåll återfinns på den sociala linjen (15 %).281 De 
skäl som nämns bland de blivande socionomerna är att åka utomlands för att 
arbeta, omväxling från studierna, få ett andhål och/eller för att vidga vyerna. 
De tre personer i intervjustudien som avser att göra ett studieuppehåll vill 
alla arbeta en tid mellan studierna. 

6.2.2 Fritid och framtid 

Merparten av intervjupersonerna bor i studentrum eller delar lägenhet med 
en sambo eller studiekamrat. Två studenter har familj med barn. Den vanli
gaste fritidssysselsättningen, förutom att umgås med vänner och bekanta, är 

281 Det kan jämföras med läkarlinjen, där 54 % av läkarstudenterna planerar ett studieuppe
håll. 
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att delta i olika sportaktiviteter som exempelvis innebandyturneringar, fot
boll, löpning eller allmän motion. Att gå på bio, lyssna på musik, titta på TV 
och läsa skönlitteratur är andra aktiviteter som socionomstudenterna gärna 
ägnar sin fritid åt. En tredjedel betonar värdet av att kunna koppla av från 
studierna. 

Umgås med kompisar, tränar på IKSU. Försöker lägga undan studierna ett 
tag. Fast dom finns ju alltid där i bakhuvudet. Så fort man gör nåt annat så 
får man dåligt samvete för det. Men jag försöker. Man måste koppla av 
ibland också. I alla fall nu. Det har varit så hektiskt. (Anna, I) 

Endast två av de intervjuade studenterna är aktiva i socionomernas studeran
deförening. I enkätstudien är det 15 % som på motsvarande sätt säger sig 
vara aktiva i studerandeföreningen.282 

Knappt hälften av socionomstudenterna kan tänka sig framtida studier på 
forskarutbildningen, om än med en viss tvekan. 

Jag skulle vilja jobba några år först. Liksom se lite av det verkliga livet. 
Men sen skulle jag mycket väl kunna (...) gå forskarutbildning. (Anna, I) 

Samtliga intervjupersoner tror att de inom en femårsperiod kommer att vara 
verksamma på arbetsmarknaden med ett yrke de är utbildade för. Endast en 
kan tänka sig ett arbete utomlands. Drygt hälften förutspår att de kommer ha 
ett arbete som kurator och två hoppas att i framtiden kunna arbeta som psy-
koterapeuter. Nils har, förutom planer på att bli psykoterapeut eller litteratur
sociolog, även vissa planer på att undervisa på utbildningen. Efter att han har 
funderat kring sina olika alternativ, suckar han dock och menar att det mest 
troliga är att han kommer att arbeta på en socialbyrå som socialsekreterare. 

Jag tror väl som alla socionomer tror att man får ett jobb som socialsekre
terare. Varken mer eller mindre. Men jag skulle kunna tänka mig att jobba 
med det ett år eller så, för att se hur verksamheten fungerar. Men jag skulle 
absolut inte vilja stanna där. (Nils, I) 

En fjärdedel av studenterna, slutligen, har svårt att beskriva sin framtida 
yrkesroll, annat än att den ska innefatta arbete med människor. 

Oj! (...) Jag vet inte. Jag tycker om att jobba med människor, det är ju vik
tigt. Och sen att man får göra någonting meningsfullt. Jag tycker det, men 
vet inte. Det finns ju ganska många alternativ. Men man får ju hjälpa män
niskor och jag tror att det kan vara meningsfullt. (Marianne, I) 

282 D.v.s. nio av 60 socionomstudenter. En person har ej besvarat frågan. 
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Merparten anser att det är viktigt med en högskoleexamen för att få arbete. 
Ett par av studenterna betonar också betydelsen av en legitimering inom 
socionomyrket. 

Jag vet inte, på nåt sätt känns det när psykologer och psykoterapeuter har 
det. Det är ändå samma sysslor vi utför. Kommer i kontakt med. Det är 
jämförelsevis dåligt betalt, så att på nåt sätt höjs statusen. (Pia, I) 

6.3 Studieresultat, att vara lyckad/misslyckad student 

Ett gemensamt drag i såväl enkät- som i intervjustudien är att socionomstu
denterna betonar tillägnelse och förståelse i beskrivningen av ett gott studie
resultat. 

När man kan känna att man kan föra ett resonemang, antingen skriftligt el
ler muntligt, med egna ord utan att upprepa någon annans. Sätta in det i et t 
annat sammanhang. (Ulla, II) 

Sammantaget är det 35 av 61 socionomstuderande (57 %) i enkäten som ger 
ett sådant svar. Över hälften av dessa lägger dock samtidigt tonvikten på att 
klara examinationerna. De som inte nämner tillägnelse/förståelse anser att ett 
gott studieresultat innebär att man genomgått en personlig utveckling eller 
att kunskaperna och färdigheterna bör kunna tillämpas i en framtid. Också i 
intervjustudien betonar en majoritet tillägnelse och förståelse i sina svar, i 
synnerhet vid det andra intervjutillfället (tabell 6.1). 

Tabell 6.1 Socionomstudenters uppfattning om ett gott studieresultat. Intervjutill-
fälle I och II (n=12). 

Gott Personl. Tillägn./ Prest. Process/ Framtid/ Övr. Flera kat. Tot 
studieres. utveckl. förståelse strategi yrke 

Int. I - 7 4 1 - - 12 

Int. II 1 4 1 - - 61 12 
1 Samtliga nämner aspekter av Tillägnelse/förståelse, tillsammans med antingen Prestation 

(3 pers.), Personlig utveckling (2 pers.) eller Process/strategi (1 pers.). 

Nedan följer två exempel från intervjuerna på svar som framhåller tillägnelse 
och förståelse när de talar om vad ett gott studieresultat är. 

Att jag förstår det som har tagits upp och att jag kan också ifrågasätta det. 
Inte bara acceptera, nicka utan kanske tänka mer runt omkring och från 
olika håll. Och att jag blir intresserad av det (—). (Pia, I) 
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När jag lärt mig det som är väsentligt och det sitter. När jag kommer ihåg 
det alltså, och kan ta in det i sammanhang och jämföra med nästa kurs (...). 
(Karin, I) 

Vid det första intervjutillfället talar en tredjedel av studenterna om ett gott 
studieresultat i termer av prestation och främst då betydelsen av en godkänd 
examination (tabell 6.1). 

Ja, det ska ju vara godkänt, men jag vill ju att det ska vara en bit över god
känt också. Eller, det ska ju vara med marginal som man klarar sig, så att 
man har tagit åt sig kunskaperna. (Fredrik, I) 

Endast en student, slutligen, svarar att ett gott studieresultat handlar om 
strategier och arbetssätt. 

När jag känner att jag har läst ordentligt och att jag verkligen har pluggat 
och försökt. (Marianne, I) 

Vid det andra intervjutillfället har uppfattningarna om studieresultat blivit 
mer sammansatta för många av studenterna och förståelsen och kunskapstill-
ägnandet en ännu mer framträdande aspekt - den nämns nu av så gott som 
samtliga socionomstudenter (10 av 12 personer). 

En sida av det är ju förstås det där med att man ska klara sig igenom alla 
kurserna. (—) Att man kan känna att man förstår vad ens profession är, 
alltså man kan, man kan förstå varför man läst allt det här och man kan 
märka att man kan använda alla teorier, till exempel på ett fruktbart sätt. 
(Nils, II) 

Det finns även skillnader mellan intervjutillfällena vad avser svaren inom 
respektive kategori. Vid det första intervjutillfället betonar studenterna ex
empelvis förståelse av kunskaperna. Vid intervjutillfälle II framhålls även en 
tillämpning av kunskaperna. 

Trots att socionomutbildningen i mångt och mycket betonar personlig
hetsutveckling som ett viktigt mål, är det endast en student som understryker 
betydelsen av att utvecklas på ett personligt plan. 

6.3.1 Definition av och exempel på en lyckad respektive misslyckad 
student 

När studenterna definierar och ger exempel på en lyckad respektive miss
lyckad student relaterar de främst till en studiestrategi, eller avsaknad av en 
sådan (tabell 6.2). 
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Tabell 6.2 Socionomstudenters definitioner av och exempel på en lyckad-
spektive misslyckad student. Intervjutillfälle II (n=12). 

• re-

Intervju 
frågor 

Personl. Tillägn./ 
utveckl. förståelse 

Prest. Process/ Framtid/ Övr. Flera kat. 
strategi yrke 

Tot. 

Def. 
lyckad 

5 - 6 - - l1 12 

Def. o A 4 - 1 12 misslyck. — D 4 4 - 1 12 

Exempel 
lyckad 1 - 8 - 1 22 12 

Exempel 
misslyck. 2 i 7 - 1 l1 12 

1 Prestation & Process/strategi (1 pers.). 
2 Tillägnelse/förståelse & Process/strategi (1 pers.), samt Prestation & Process/strategi (1 

pers.). 

I gruppen studenter som definierar och ger exempel på en lyckad student i 
termer av process/strategi kan två olika typer av svar identifieras, dels såda
na som direkt refererar till en studieteknik, dels svar som beskriver en stu
diestrategi i mera generella termer. 

Glad, hjälpsam. Jag tänker speciellt på en tjej. Hon är engagerad. Hon tän
ker på vad hon läser och hon tänker på vad föreläsaren säger och ställer 
frågor. (Carina, II) 

Ganska ambitiös, tror jag och rätt så utåtriktad. Pratsam och lätt att ha i 
grupparbeten och i grupper överhuvudtaget. Säger vad hon tycker, ungefär 
så tror jag. (Karin, II) 

Överlag framhåller intervjupersonerna att den lyckade studenten besitter ett 
visst förhållningssätt i de diskussioner som förekommer i undervisningen. 
Man betonar, att det är viktigt att man är utåtriktad, kan föra ett samtal och 
"ställer upp för sina kamrater". 

Det var en gång när jag misslyckades på en tenta då hon ställde upp och 
hjälpte mig. Fast hon hade klarat tentan och hade liksom börjat läsa på 
nästa så hjälpte hon mig till omtentan (...). (Carina, II) 

Några av studenterna menar att en lyckad student kan tillägna sig teoretisk 
kunskap och sedan omsätta den i reell praktisk kunskap. 

Man ska kunna ta till sig det som undervisats och kunna bearbeta det på ett 
bra sätt. (—) Vidare ska man kunna omvandla det man lärt sig i en del 
praktiskt vardagsliv. (Ulla, II) 
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Tre av studenterna har tagit upp flera aspekter i sina definitioner och exem
pel på en lyckad student men process- eller strategiaspekter ingår genomgå
ende. Slutligen hävdar en student att hon inte kan ge exempel på en lyckad 
student, eftersom hon inte känner alla i sin egen studiegrupp. 

Över två tredjedelar inleder, innan de ger sin definition av en misslyckad 
student, med att framhålla att de inte anser någon vara misslyckad i gruppen. 
I ungefär hälften av svaren framskymtar vidare att det är "upp till var och 
en" vad som kan definieras som ett misslyckande. 

Den misslyckade studenten är nog den som upplever sig så själv tycker jag. 
(—) och det tycker jag är upp till var och en att bedöma om man är miss
lyckad eller inte. Inte kan jag säga det om någon speciell. (Yvonne, II) 

Ungefär lika många inleder på motsvarande sätt sina beskrivningar av en 
lyckad student med att påpeka att de anser att alla är lika lyckade. 

I exemplen och definitionerna av en misslyckad student lägger studenter
na vikt vid en mindre lyckosam studiestrategi. En misslyckad student defini
eras framför allt som någon som inte lägger ned tillräckligt med tid på sina 
studier, eller som struntar i dom. 

En tredjedel av studenterna menar att en misslyckad student är en person 
som blir underkänd på examinationerna vid upprepade tillfällen, d.v.s. de 
betonar prestationsaspekter. Ungefär en lika stor andel framhåller en försäm
rad eller utebliven tillägnelse eller förståelse. Pia anser exempelvis att en 
misslyckad student är någon som inte kan tillämpa eller omsätta de teoretis
ka kunskaperna till "ett eget tänkande". 

I ungefär hälften av svaren exemplifieras en misslyckad student som nå
gon som "inte passar för att arbeta med människor". Slutligen anser en stu
dent att det är svårt att göra en beskrivning av en misslyckad student, med 
hänvisning till att det inte finns någon sådan i den egna studiegruppen. 

Känna sig lyckad respektive misslyckad i studierna 

Om studiestrategier framhålls som betydelsefulla i flera av svaren i föregå
ende avsnitt, är svarsmönstret näst intill identiskt för de båda frågor där stu
denterna ombads beskriva ett tillfälle när man själv kände sig lyckad respek
tive misslyckad i studierna (tabell 6.3). 
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Tabell 6.3 Socionomstudenters beskrivningar av ett tillfälle när de kände sig 
lyckad respektive misslyckad i s tudierna. Intervjutillfälle II (n=12). 

Intervju Personl. Tillägn./ Prest. Process/ Framtid/ Övr. Flera kat. Tot. 
frågor utveckl. förståelse strategi yrke 

Upplevelse 1 2 6 - 31 12 
lyckad 

Upplevelse j 2 g 12 i2 misslyck. 
1 Prestation & Process/strategi (2 pers.), samt Tillägnelse/förståelse & Prestation (1 pers.). 
2 Prestation & Process/strategi (1 pers.). 

Hälften av intervjupersonerna framhåller att de känt sig lyckade i samband 
med en särskild studiestrategi, t.ex. när de varit aktiva i diskussionerna vid 
ett undervisningstillfälle. 

Eftersom jag är ganska tystlåten så kan det vara efter ett seminarium eller 
någonting, när jag känner att jag sagt någonting. (Carina, II) 

Två studenter känner sig lyckade när de lyckas överskrida sin egen förmåga 
eller lyckats med arbetet med en skriftlig rapport. Övriga studenter beskriver 
en studiestrategi, som innebär att de lyckats läsa litteraturen på ett gott sätt 
inför ett seminarium eller tentamenstillfälle. 

Av de fem studenter som beskriver lyckade studier i termer av prestation, 
betonar tre ett lyckat tentamenstillfälle (tabell 6.3). De studenter som fram
håller flera aspekter av framgång i studierna har i första hand beskrivit en 
erfarenhet i samband med en examination, för att därefter betona betydelsen 
av att förstå innehållet i kursen och/eller en lyckad studiestrategi. En student 
framhåller att hon blivit uppmärksammad av sin lärare vid ett seminarietill
fälle och därför känt sig lyckad - ett ganska ovanligt svar i vårt material. 

Två tredjedelar av intervjupersonerna kopplar ett misslyckande till en ne
gativ studiestrategi. Två av dessa studenter menar att det är när de inte kun
nat "ta plats" och uttrycka sina åsikter i undervisningen. Ytterligare två be
skriver omvänt en upplevelse av att "ta för stor plats" i undervisningen. 

Jag känner mig misslyckad när jag har, när jag haft en sån hunger kanske, 
att jag har på nåt sätt tryckt ner andra i et t seminarium. För ett seminarium 
är på nåt sätt ett samtal som ska vara öppet för alla och det är det ju i och 
för sig, men att man i upphetsningen tar för mycket, tar för stor plats. (Nils, 
II) 

En tredjedel av socionomgruppen tycker att de känt sig misslyckade när de 
ägnat mer tid åt andra aktiviteter än till studierna. En student kände sig 
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misslyckad i de konflikter som uppstått i samband med ett grupparbete och 
ytterligare en när hon ställt "besvärliga frågor" till läraren. 

Endast två studenter beskriver ett misslyckande i studierna genom att 
hänvisa till en tentamen. Vidare beskriver två studenter det som ett studie
misslyckande när man inte förstår delar av innehållet i en kurs. 

Oavsett om studenterna beskriver eller ger exempel på en lyckad respek
tive misslyckad student, eller om de beskriver en gång när de själva kände 
sig lyckade/misslyckade i studierna blir svarsmönstret i huvudsak detsamma. 
Det är framför allt studiestrategier eller specifika delar av undervisningen 
som lyfts fram som positiva respektive negativa. Studenterna framhåller 
aspekter som delvis har med personligheten och den framtida yrkesrollen att 
göra. Exempelvis framhålls betydelsen av att kunna samtala och argumente
ra, samt visa omtanke och förståelse för varandra. 

6.3.2 Högskoleexamen och studieresultatets betydelse för ett framti
da arbete 

De flesta socionomstuderande betonar vid båda intervjutillfällena betydelsen 
av en högskoleexamen för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden och öka 
möjligheterna att få ett kvalificerat arbete. Även om motiven varierar mellan 
intervjupersonerna, anser samtliga att en examen underlättar inträdet på ar
betsmarknaden. Några tillägger dock, att en högskoleexamen måhända är 
mindre viktig för deras egen del. 

Jag tror att man kan klara sig ändå. Jag har mycket sådana runt omkring 
mig ändå, men det beror ju liksom på vad man vill ha för jobb. (Karin, I) 

Denna inställning är tämligen stabil mellan de båda intervjutillfällena. De 
flesta konstaterar att det viktigaste är att man är godkänd och är färdig med 
sin examen. Däremot tror ingen att poängen från tentorna har någon betydel
se i sammanhanget. De tror heller inte att arbetsgivarna skulle bry sig mer 
om betygen om man hade ytterligare någon betygsnivå. Hälften tror att per
sonligheten har större betydelse än betygen i rekryteringssammanhang. 

Jag tror att det först och främst är hur man är som person. För det är ju 
trots allt med människor man ska jobba medy så att jag tror att ett högre 
betyg hit eller dit det säger ingenting om hur man egentligen är. (Linnea, II) 

Det handlar ju om att jobba med människor. Det är väl ja personligheten, 
ett förhållningssätt. Ja, (...) ja, helt enkelt åsikter man har i v issa frågor, så 
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att säga, hur man ser på människor, människosyn. Det går ju inte att betyg
sätta på något sätt. (Tom, II) 

Två studenter anser dock att betygen kan ha betydelse i vissa typer av arbete 
eller i vissa delar av landet. Som ett exempel nämns att studieresultatet inom 
arbetsrätten skulle kunna ha betydelse för en tjänst inom en rättsavdelning. 

6.3.3 Vad befrämjar respektive motverkar ett gott studieresultat? 

I enkätstudien ger ungefär en tredjedel av de 61 socionomstudenterna enbart 
exempel på faktorer utanför utbildningen som de anser påverkar studiere
sultatet, och en femtedel tar enbart upp faktorer inom utbildningen. Knappt 
hälften nämner både faktorer i och utanför utbildningsmiljön. Drygt hälften 
av samtliga betonar lärarinsatserna betydelse i sammanhanget. 

Drygt en femtedel framhåller att den sociala studiemiljön är betydelsefull 
för studieresultatet. Här avses i första hand kontakterna med studiekamrater
na i samma grupp. De faktorer utanför utbildningsmiljön som nämns är fa
miljen, boende, ekonomi, socialt kontaktnät samt olika fritidsaktiviteter. 

Resultatet från intervjustudien skiljer sig inte nämnvärt från enkätstudien. 
Av tabell 6.4 framgår att nära nog hälften ger exempel på faktorer utanför 
utbildningsmiljön. Vid intervjutillfälle I menar sex studenter283 att personliga 
egenskaper och strategier befrämjat studierna och exemplifierar med moti
vation, engagemang, öppenhet, egen studieteknik och att "man är stabil som 
människa" (tabell 6.5). De faktorer i utbildningsmiljön studenterna nämner 
handlar främst om lärarengagemang. Två studenter ger exempel på faktorer 
utanför utbildningsmiljön. De framhåller betydelsen av ett bra boende men 
också aktiviteter utanför studierna, som de anser påverkar studieresultatet 
positivt. 

283 Ytterligare en av studenterna anger flera faktorer som exempel på vad som underlättat 
studierna. 
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Tabell 6.4 Socionomstudenters uppfattning om vad som befrämjar respektive 
motverkar ett gott studieresultat. Intervjutillfälle I och II (n=12). 

Inter Faktorer Personl. Iu t - Utanför Övr. Flera kat. Ej frågat Tot. 
vjutill egensk. & bildn. utbildn. 
fälle strategier miljö miljön 

I 
Befrämjar 6 2 2 1 l1 12 

I 
Motverkar 2 2 6 - 22 12 

II 
Befrämjar - 4 5 1 23 12 

Motverkar 2 2 6 2 - 12 

1 Personliga egenskaper & faktorer I utbildningsmiljön. 
2 Både faktorer I utbildningsmiljön och Utanför utbildningsmiljön. 
3 Personliga egenskaper & faktorer Utanför utbildningsmiljön (1 pers.), samt faktorer I 

utbildningsmiljön och Utanför utbildningsmiljön (1 p ers.). 

Synpunkterna på vad som befrämjar studierna skiljer sig något åt mellan 
intervjutillfällena. Vid det andra intervjutillfället är det ingen som enbart ger 
exempel på personliga egenskaper och strategier, vilket hälften av studenter
na gör i den första intervjun. Däremot är det betydligt fler som anger faktorer 
utanför utbildningsmiljön i den senare intervjun än i den första (tabell 6.5). 
En övervägande del av studenterna anser att familjen och ett gott boende 
underlättat studierna. De som nämner faktorer i utbildningsmiljön poängte
rar, liksom vid intervjutillfälle I, lärarengagemang och det egna engage
manget i studierna som betydelsefulla. 

Flertalet studenter beskriver situationer utanför utbildningen när de dis
kuterar sådant som motverkat studierna. Det är händelser inom familjen eller 
att man prioriterar andra aktiviteter, som särskilt betonas. En av studenterna, 
som nämnt faktorer som rör utbildningsmiljön, hävdar att hennes intensiva 
studier under utbildningens första del tvärtom påverkade själva studieresul
tatet negativt. Av en uppföljningsfråga framgår att detta varit ett resultat av 
att hon inte trivdes på studieorten. Vid tidpunkten för den andra intervjun 
kände hon sig dock mer tillfreds och studierna böljade gå bättre. Övriga 
exempel på motverkande faktorer är lärarengagemang, litteratur och um
gänget med kurskamrater. 

De studenter som nämner personliga egenskaper och strategier som cen
trala poängterar förmågan att kunna planera sina studier och/eller anser att 
lättja och litet intresse för studierna motverkar ett gott studieresultat. En av 
studenterna anser att ett hinder är om man befinner sig i någon form av 
"livskris" under studietiden. Det är slutligen två studenter som anser att de 
överhuvudtaget inte har upplevt något som motverkat dem i studierna. 
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6.4 Avslutande kommentarer 

Studenterna på sociala linjen menar genomgående att ett gott studieresultat 
handlar om tillägnelse och förståelse. Även prestationer betonas av många av 
dessa studenter. När socionomstudenterna beskriver, eller ger exempel på en 
lyckad respektive misslyckad student, refererar de till olika strategier eller 
studietekniker. Det gäller även när de skall beskriva när de känt sig lyckade 
respektive misslyckade i sina studier. Här framhålls egenskaper och färdig
heter som är av vikt för såväl student- som den kommande yrkesrollen, t.ex. 
att kunna samtala och argumentera. Flera av studenterna uppger att de har 
känt sig mer eller mindre lyckade i seminariesammanhang eller i samband 
med en speciell uppgift i undervisningen. Vissa har upplevt att de "fått ut
rymme" och kommit till tals, medan andra anser att de tagit "för stort ut
rymme" i undervisningen. Många av studenterna framhåller betydelsen av 
lärarnas bedömning och uppskattning av deras prestationer. De flesta stu
denter menar att högskoleexamen är viktig för att de ska kunna få ett arbete 
som socionom. Några av studenterna anser också att utbildningen bör leda 
till en legitimering. Få menar att betyg har någon större betydelse i samman
hanget. 

Studenterna på sociala linjen framhåller i synnerhet faktorer utanför ut
bildningsmiljön som befrämjande respektive motverkande för studiefram
gång. De betonar aspekter som har med det sociala och psykiska välbefin
nandet att göra, både inom och utanför utbildningsmiljön. 

Studenterna på sociala linjen är utbildningsmässigt och socialt en hetero
gen grupp. Samtliga har arbetslivserfarenheter bakom sig när de påbörjar sin 
utbildning, många inom vård och omsorg. Flertalet är sammanboende, har 
familj eller delar lägenhet med någon. Vi tycker oss se en social dimension i 
studenternas tidigare erfarenheter och i studiesituationen som också åter
kommer i en annorlunda syn på vad som utgör studieframgång. 

Utbildningen på den sociala linjen betonar starkt betydelsen av samtal, 
förståelse av sociala relationer och självinsikt. Att klara tentamina är knap
past det dominerande inslaget i utbildningens "framgångsbudskap", även om 
man förutsätts genomgå examinationerna med godkänt resultat. Studentemas 
uppfattning av studieframgång i termer av förståelse och tillägnelse ligger 
väl i linje med utbildningens målbeskrivning och inriktning. Vad som för
bryllar är dock att praktiskt taget ingen student tar upp personlighetsaspekter 
när de diskuterar framgång i studierna, medan sådana aspekter är framträ
dande i utbildningsmål, m.m. 
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Också arbetsformerna på den sociala linjen står i samklang med en förstå
else- och tillägnelseinriktad syn på studieframgång. Här kan nämnas sam
talsgrupperna under första studieåret, seminariernas centrala betydelse, före
komsten av hemtentamina och olika undervisningsintegrerade examinations
former. 

Professionen är närvarande i socionomutbildningen på flera sätt och en 
tydlig åtskillnad mellan "teoretiker" och "praktiker" görs. Yrkesverksamma 
socionomer medverkar som lärare och handledare och är de som utgör nor
men för flertalet studenter. Inriktningen på klienterna, det mänskliga och 
levande, accentueras härigenom. 
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7. Läkarlinjen 

7.1 Kort om utbildningen 

Läkarutbildningen är den mest selekterade utbildningen av de fem utbild
ningar vi studerat. Läkarstudenterna har genomgående höga betyg och prov
poäng och har antagits i hård konkurrens.284 De har alltså en erfarenhet av 
framgångsrika studier i denna bemärkelse när de böljar på utbildningen. 

Utbildningen till läkare är den i särklass längsta av de fem. Grundutbild
ningen omfattar fem och ett halvt år och avslutas med Läkarexamen. Därtill 
kommer tre terminers handledd allmän tjänstgöring (AT) som krav för att 
erhålla läkarlegitimation. Specialiseringen (s.k. ST-utbildning) kommer 
ovanpå detta. Forskarstudier är i praktiken en del av karriärstegen för den 
läkare som vill få överläkarställning. En färdigutbildad läkare har med andra 
ord en mycket långvarig skolning och socialisering till yrket bakom sig. 

I Umeå hade utbildningen från starten 1959 fram till den nya utbildnings
planen av år 2000 en relativt traditionell uppläggning med en preklinisk del, 
som i princip omfattade de fem första terminerna och en klinisk del under 
den resterande utbildningen285. Valfria kurser och examensarbeten saknades i 
princip helt (figur 7.1). 

284 För att antas krävdes hösten 1992 lägst ett medelbetyg från gymnasieskolans tre eller fyra 
åriga utbildningslinje på 4,8 och en normerad poäng på högskoleprovet på 1,9, med ar
betslivserfarenhet 2,2. Antalet förstahandssökande per utbildningsplats var 5,44 (VHS, 
1992). 

285 Under de fyra första terminerna läste de läkarstuderande i huvudsak anatomi, medicinsk 
och fysiologisk kemi, histologi med cellbiologi, fysiologi, mikrobiologi samt psykiatri. 
Den femte och sjätte terminen var förberedande för de kliniska inslagen med ämnen som 
medicin, kirurgi, psykiatri, pediatrik, gynekologi etc. 
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:« 20 I Obligatoriska kurser 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 

År 1-6, 220 poäng 

Figur 7.1 Fördelningen av poäng på obligatoriska kurser för läkarlinjen, läsåret 
1992/93. 

Under den kliniska delen varvas mer teoretisk undervisning med praktik och 
handledning förlagd till mottagningar och kliniker, i huvudsak vid Norrlands 
universitetssjukhus. Undervisningstätheten och arbetsbördan är hög - i en 
rad linjevärderingar har studenterna skattat veckoarbetstiden till 40-50 tim
mar under den prekliniska delen, 50-60 timmar under den kliniska delen. På 
utbildningen tillämpades vid tiden för studien en betygsättning i tvågradig 
skala, godkänd och underkänd. 

Bland de fem studerade utbildningarna är läkarlinjen den som har den 
starkaste anknytningen till yrkesverksamheten. I synnerhet under den klinis
ka delen av utbildningen kommer de läkarstuderande i närkontakt med pro
fessionsutövarna, som fungerar som föreläsare, handledare, bedömare och 
informella arbetsledare. Men inte heller under de första terminerna är sjuk
vård och läkaryrke särskilt långt borta. Institutionerna är relativt samlade i 
och kring lasarettet. I undervisningen möter studenterna ofta praktiker, som 
forskare/forskarstuderande vid en preklinisk institution, som gästföreläsare 
eller som medverkande i tillämpningsinriktade avsnitt. Det är också vanligt 
att läkarstudenter vikarierar inom vården och därigenom kan lära av sina 

122 



framtida läkarkollegor i verksamhet. Den klientinriktade läkarprofessionen 
är en typisk L-profession i enlighet med Hellbergs definition.286 

Läkarutbildningens inriktning är sammansatt. Studenterna förväntas be
härska ett mycket omfattade, brett och faktaspäckat medicinskt-naturveten-
skapligt innehåll. Man ska kunna integrera och på ett tidigt stadium tillämpa 
sina kunskaper i verkligheten. Läkarstudenten förväntas få goda praktiska 
färdigheter och bemöta patienter på ett professionellt sätt. 

Sutter har dragit slutsatsen att läkarutbildningen genom sin uppläggning 
mer eller mindre framtvingar en anpassningsstrategi hos studenterna. Att 
studera för att uppfylla examinationskraven är centralt, åtminstone på kort 
sikt. Önskemål om att läsa helhets- och förståelseinriktat, som många ut
trycker önskemål om vid utbildningens böljan, får ofta stå tillbaka.287 

7.2 Läkarstudierna - vägen dit, fritid och framtid 

På läkarlinjen intervjuades 10 studenter (6 män och 4 kvinnor) och enkäten 
besvarades av 52 studenter (32 män och 20 kvinnor). Medelåldern bland de 
intervjuade var vid studiens böljan 23 år. Tre av studenterna kom från de tre 
nordligaste länen och övriga från mellersta och södra Sverige. Över hälften 
var uppvuxna i tjänstemannahem (tabell 4.5). Lika stor andel uppgav att 
någon av föräldrarna arbetade inom vården men förnekade att detta skulle ha 
påverkat dem nämnvärt i utbildnings- och yrkesvalet. 

Läkarstudentemas utbildningsbakgrund var tämligen homogen. Sju av tio 
hade antingen gått naturvetenskaplig eller fyraårig teknisk linje på gymnasiet 
och medelbetyget var högt - 4,5. Sju personer hade genomfört högskolepro
vet. Samtliga hade någon kortare arbetslivserfarenhet, oftast i form av ferie
arbeten inom vård och omsorg. Endast två hade haft något års anställning 
innan läkarstudierna påböljades och då inom verksamheter utanför vårdsek
torn. 

Samtliga hade haft läkarlinjen som sitt förstahandsval. De flesta motive
rade valet med att yrket verkade intressant och utbildningen var bred. Några 
framhöll att man ville få arbeta med människor, andra pekade på yrkets sta
tus och flexibilitet. Någon refererade också till släktingar som arbetade som 
läkare eller till slumpen. 

286 Hellberg (1989). 
287 Jfr kapitel 3. 
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I det följande kommer Rickard och Elin till tals om studierna på läkarlin
jen och vägen dit. 

Richard 

Rickard kommer från mellersta Sverige, är 31 år och har alltid velat utbilda 
sig till läkare. Han böljade dock med att läsa statistik och företagsekonomi 
på universitetet. Pappan driver ett eget företag och mamman arbetar som 
tjänsteman. Att föräldrarna skulle ha påverkat honom i utbildnings valet av
visar Rickard mycket bestämt. Det var det egna intresset som var avgörande 
samt utbildningens bredd och karaktär av yrkesutbildning, menar han. 

Rickard hade läkarutbildningen i Umeå som sitt förstahandsval, eftersom 
hans flickvän redan studerade där. Han gick treårig ekonomisk linje på gym
nasiet och kompletterade därför sina studier på Komvux under ett och ett 
halvt år, för att uppnå behörighet för läkarutbildningen. Efter gymnasiet 
gjorde Rickard lumpen och därefter påbörjade han sina studier i statistik (20 
poäng) vid ett annat universitet. Därefter tog han några mindre ströjobb. Att 
han idag studerar på läkarlinjen tror han skulle förvåna hans tidigare gymna
sielärare. 

Utbildningen anser han i stort har motsvarat hans förväntningar men han 
är negativ till den "korvstoppning" som han anser studierna hittills varit 
präglade av. Vid det första intervjutillfället har han påbörjat ett forsknings
projekt, som enligt planerna ska utmynna i en vetenskaplig artikel. Fritiden 
använder han till arbete och studier, dock inte i anslutning till läkarutbild
ningen. Rickard har inte varit aktiv i någon studerandeförening. Vid det and
ra intervjutillfället har han avslutat projektarbetet och de övriga aktiviteterna 
som han ägnade sig åt utöver studierna. 

Det räcker ju ganska bra det här nu som jag har. Men det skulle vara kul 
att läsa nåt språk men jag tror inte att jag skulle orka det faktiskt. Inte som 
det är nu. 

Även om han har allvarliga planer på att fortsätta med forskarstudier, ut
trycker han samtidigt en viss tveksamhet till det. 

Jag vill bli läkare, men samtidigt som man ser nu, arbetssituationen när vi 
kommer ut som prognoserna är så kanske man är tvungen att forska lite 
grann för att kunna konkurrera. Så att det skulle jag kunna tänka mig ett 
tag. Men samtidigt är jag inte purung så man vill gärna komma igenom så 
fort som möjligt. Jag har; fem år och doktorera det vet jag inte om jag 
kommer att göra. Inte nu i alla fall. Kanske efter. 
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Elin 

Elin är 27 år och kommer från södra Norrland. Hon gick samhällsvetenskap
lig linje på gymnasiet eftersom hon hade planer på att bli journalist. Hon 
lämnade gymnasiet med medelmåttiga betyg, i genomsnitt 2,9. Hon började 
arbeta som vårdbiträde och senare som undersköterska. Det var nu som hen
nes intresse för läkaryrket växte fram. Hon började läsa på sjuksköterskeut
bildningen men avbröt studierna redan efter den första terminen för att söka 
in på läkarlinjen. För att öka möjligheterna att komma in kompletterade hon 
sin gymnasieutbildning med naturvetenskapliga ämnen och hon genomförde 
högskoleprovet vid två tillfällen. Läkarlinjen i Umeå var Elins försthandsval. 
Elin inspirerades till sina läkarstudier genom sitt tidigare arbete inom vården 
och genom sin bekantskap med en läkarstuderande. 

( — )  N ä r  j a g  t r ä f f a d e  h e n n e  s å  i n s å g  j a g  a t t  m a n  i n t e  b e h ö v e r  v a r a  ö v e r 
människa i alla fall. Hon var väldigt vanlig och det var väl det då som, jag 
kände att det skulle man kunna pröva. 

Elin anser att läkaryrket ger större frihet än om hon skulle ha valt en karriär 
som exempelvis sjuksköterska. Båda föräldrarna arbetar som lägre tjänste
män, dock inte inom vårdsektorn. De har inte påverkat henne i utbildnings
valet, menar hon. 

Barn och familj är en starkt bidragande orsak till att hon varken läser eller 
arbetar något extra under studierna. Elin har inte heller varit aktiv i någon 
studerandeförening. Hon har vissa planer vid det senare intervjutillfället att 
söka ett sommarstipendium för att kunna prova på ett projektarbete. Hon har 
då haft en termins studieuppehåll p.g.a. andra barnets födelse. Trots den nya 
familjesituationen anser hon att studierna går bra. 

Jag fick ju barn här (...) och sen har det ju hänt en massa saker för mig på 
det personliga planet, som egentligen borde ha gjort att det borde ha gått 
sämre än vad det har gjort. Så att jag har klarat mig. 

Utbildningen har motsvarat hennes förväntningar väl. Hon förvånades dock 
inledningsvis över den stora mängden litteratur och att undervisningen i 
huvudsak var baserad på "detaljkunskap". 

Jag tror inte jag kunde föreställa mig innan hur mycket det var men samti
digt så, man kan också lära sig mycket mer än vad man tror och på kortare 
tid dessutom. Sen tror jag att på våran utbildning så drivs det där i absur
dum (—). 
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Vid det första intervjutillfället var Elin tveksam till forskarstudier, men änd
rade sedan sin inställning. 

Nu är det ju så att jag håller på och undersöker dom här möjligheterna 
därför att jag vill pröva på. Jag vill se för jag är väldigt intresserad. Men 
det beror på hur mycket det kostar i tid och engagemang. 

7.2.1 Studier och studiemiljöer 

Förväntningarna på studierna 

Åtta av de tio läkarstudenterna tycker att studierna i stort sett motsvarat de
ras förväntningar och är överlag positivt inställda till utbildningen och stu
diesituationen. Man hade förväntat sig att utbildningen skulle vara fakta
späckad och mycket intensiv men att studierna skulle bli så omfattande som 
de visade sig vara hade man inte kunnat föreställa sig. Några upplever också 
att studierna är mera styrda än förväntat. 

Det är väl pedagogiken kanske som är, eller vad ska man säga, lite styrt. 
Det är inte så akademiskt som om man läser inom humanistiska utbildning
ar (...). Utan det är ju mera väldigt, väldigt styrt. (Petter, I) 

Inget negativt direkt att säga utom att det är mycket obligatorisk närvaro 
som jag tycker är lite granna snudd på överförmynderi ibland. Som jag inte 
trodde att det skulle vara på ett universitet. (Adam, I) 

Undervisning, självstudier och möjligheter att påverka undervisningen 

Av intervjuerna framgår tydligt att läkarutbildningen är tidskrävande. Man 
ägnar två till tre timmar om dagen åt självstudier, man läser under helgerna 
och många talar om en arbetsvecka på över 40 timmar. Självstudietiden är 
tämligen lika i uppfattning vid de båda intervjutillfällena, med små variatio
ner. Nästan samtliga upplever att det är mycket schemalagd undervisning. 
Endast en av studenterna läser något vid sidan av de ordinarie studierna på 
utbildningen. 

Ja det är ju föreläsningar, alltså mycket föreläsningar kanske fram till tolv. 
Från åtta till tolv. Och sen är det eftermiddagarna mycket av seminarier 
och sånt där. Som vi måste närvara på. Annars får vi inte gå på tentorna. 
(Petter, I) 
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Det är oftast så att det är föreläsningar på morgonen så är det eventuellt 
någon demonstration eller patienter, eller också är det labbar på eftermid
dagen. Så ser det ut. Sen går jag hem och så är jag jättetrött och sen sjung
er jag en massa och sen har hela dagen försvunnit och så kommer jag på att 
jag måste läsa. Och så läser jag fram till klockan tio eller nåt sånt, ungefär 
så. (Anneli, II) 

En majoritet tror att de själva lägger ner mindre tid på studier än sina kam
rater, att man är latare och mindre engagerade än dessa. Flera understryker 
att studiekamraterna är mycket ambitiösa. 

Vår klass råkar vara en ambitiös kurs, det har blivit så bara. (Bjarne, I) 

De flesta läkarstudenterna (7 av 10 personer) är nöjda med de varierade un
dervisningsformerna på utbildningen - föreläsningar, laborationer, demon
strationer, m.fl. På vissa kurser har man infört problembaserade inslag, vilket 
studenterna inte ser som odelat positivt. Man klagar på att schemat är för 
späckat, eller känner sig som försökskaniner i PBI-inspirerade försök. 

Och tyvärr känns det ibland lite grann som vi är försökspersoner. Dom gör 
lite försök för att prova nya undervisningsformer (...) det känns inte riktigt 
genomarbetat. (Tim, I) 

Med undantag för de båda studenter som studerar på forskarutbildningen, 
anser inte de intervjuade att de förändrat sitt studiebeteende nämnvärt mellan 
intervjutillfällena. Det framkommer dock att flera i stor utsträckning övergått 
till att studera föreläsningsanteckningar och tidigare tentor, i stället för att 
läsa kurslitteraturen och att man klarar sig väl med detta. 

Ja, det är ju bara att läsa igenom föreläsningen helt enkelt. Alltså det dom 
tar upp på föreläsningen det är ju det basala. Det klarar du ju en tenta på. 
(...) Ja helt klart, så att sen om man vill läsa i b oken det är ju mer ett eget 
val. (Tim, II) 

De flesta menar att det är svårt att påverka undervisningen så att det kommer 
den egna gruppen tillgodo men att man till viss del kan påverka till förmån 
för efterkommande kurskamrater. 

Examination och betyg 

Flertalet anser att tentorna överlag har haft ett relevant innehåll. 

Det har varit basics. Det har varit riktigt grundläggande saker som dom 
har tagit reda på. Det har inte vart några såna här flams och trams och 
sånt. Överlag tycker jag att det har varit bra. (Anneli, I) 
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Samtidigt framförs kritik mot att tentamina ibland är alltför inriktade på de
taljer. 

Det varför mycket detaljer och sånt som man egentligen inte har nytta av. 
(Göran, I) 

( . . . )  m a n  k a n  t y c k a  a t t  d e t  ä r  d e t a l j e r  o c h  m a n  u n d r a r  h u r  m y c k e t  m a n  
kommer ihåg men å andra sidan lär man sig alltid några detaljer att fiska 
upp sen när man behöver dom. (Mona, I) 

Ingen ifrågasätter själva betygssystemet. Man är relativt nöjd med en betyg
sättning i godkänd - ej godkänd och efterfrågar inga ytterligare betygssteg. 

Det skulle bli så konstigt. Det blir ju bara att man befrämjar förmågan att 
plugga in väldigt mycket, väldigt detaljerat. Precis allting som står i b oken 
istället för att förstå någonting. (Göran, I) 

Tim anser inte att antalet VG:n har något samband med hur bra man kommer 
att bli som läkare i framtiden. Han förespråkar att utbildningen, istället för 
ett ytterligare betygssteg, höjer "ribban" för godkänt. Adam menar att ambi
tionsnivån är tillräcklig hög i hans studiegrupp och att det inte behövs en 
VG-gräns som en ytterligare "morot" för studierna. 

För att det skulle bara bli spänt i klassen. Dessutom är dom redan så ambi
tiösa så skulle dom börja stirra sig blind på VG så tror jag att dom skulle 
(glömma, förf. anm.) många andra aspekter på att bli en bra läkare eller 
vad som helst. Utveckla sin personlighet och såna grejer. (Adam, I) 

Lärarnas kompetens att undervisa och bedöma 

Överlag är läkarstudenterna nöjda med lärarnas ämneskunskaper, även om 
man ibland ifrågasätter amanuensernas och vissa doktoranders kompetens. 
Däremot är studenterna mer kritiska till lärarnas pedagogiska förmåga, vilket 
är något vi också känner igen från de studerande på teknisk fysik och den 
sociala linjen. 

Ja vi har föreläsningar då. Det sämsta är väl att föreläsare överlag är väl
digt dåliga på att föreläsa. Dom kan ju sina saker men dom kan ju inte fö
reläsa om det. Det blir bara rörigt eller trist eller hemskt. Pedagogik vore 
ju nåt för dom. (Bjarne, I) 

Engagemanget varierar mycket mellan lärarna. 
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Ja det är högst varierande. (—) En del dom går in och river av sin föreläs
ning och vill helst inte ha några frågor. Det är ju så. Sen så ibland så får 
man ju en känsla av att om man ställer en fråga eller liksom att en del fö
reläsare blir väldigt irriterade.(-) man får precis som att man avbryter 
dom i deras monolog. Och sen så finns det ju såna som verkligen frågar, 
liksom vill att vi ska medverka. (Elin, II) 

Fyra av tio tycker att det är skillnad mellan de prekliniska och de kliniska 
lärarna. De kliniska lärarna upplevs som mindre intresserade av "detalj -
pedanteri", som en av studenterna uttrycker det. 

Samtliga intervjuade är av uppfattningen att lärarna är rättvisa och kom
petenta i sina bedömningar vid examinationen. Däremot finns det en önskan 
om att lärarna skulle ta mer tid i anspråk för enskild eller gruppvis handled
ning i syfte att förbättra den individuella återkopplingen. Särskilt under de 
kliniska avsnitten upplever studenterna att de behöver en mer fördjupad 
kontakt med sina lärare, så att de får såväl individuell hjälp som uppmuntran 
i det kliniska arbetet. Endast ett fåtal upplever att de fått en närmare kontakt 
med sina lärare. 

Vi är en klump kandidater på en avdelning och sen hänger vi på dom läkar
na som är på avdelningen. Man får ju mer kontakt nu då kan man säga än 
tidigare (...), inte har man känt någon djupare, men lite i a lla fall så man 
kan sitta och fika och prata. (Mona, II) 

Studieuppehåll och avbrott 

Förutom de två på forskarutbildningen, som båda har för avsikt att återuppta 
och avsluta sina läkarstudier, har ingen gjort något studieuppehåll. Ett par 
studenter hade sådana planer vid det första intervjutillfället men har vid det 
senare intervjutillfället övergett dessa. Det är ett resultat som skiljer sig mar
kant från enkätstudien där drygt hälften (28 av 52 personer) angett sådana 
planer. 

Anneli har tänkt göra en tids uppehåll för att bedriva studier inom ett helt 
annat område. Hon är dock fast besluten att avsluta sina studier på utbild
ningen, eftersom det är först och främst läkare hon vill bli. Bortsett från att 
hon anser att man får komma ut på klinikerna alltför sent på utbildningen är 
hon, som hon uttrycker det, "lyrisk" över innehållet. 

Det är kul. Det är så jätte stimulerande. Det är det att läsa om spännande 
saker och ja. Jag tycker att det är jätteroligt. Man får läsa om såna här sa
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ker som folk får nobelpris för och får veta bakgrunden till saker som dia
betes. Det är jättespännande saker. Det tycker jag är kul. (Anneli, I) 

Det är egentligen endast en av de intervjuade studenterna som är mer ge
nomgående kritiskt inställd till utbildningen men inte heller han har för av
sikt att avbryta läkarstudierna. 

Det är ju väldigt mycket korvstoppning med läkarlinjen överhuvudtaget (...) 
Det känns som 60-talet. (—) Vi har ju aldrig någon data. Det är aldrig någ
ra nya tekniker och metoder. Istället ska man lära sig 60 symptom på syfilis 
som inte finns längre. (Petter, II) 

7.2.2 Fritid och framtid 

Fyra av studenterna är gifta eller sammanboende och en har barn. De övriga 
är ensamstående och bor antingen i korridor eller är inneboende. Samtliga 
ägnar sig åt någon form av sport och motion på sin fritid. Slående är dock att 
alla som varit mycket aktiva vid den första intervjun har dragit ned på id
rottsutövandet till förmån för studierna vid det andra tillfället. Frånsett um
gänge med vänner och bekanta ägnar sig flertalet åt musik, skönlitteratur, att 
skriva samt att delta i olika kulturella arrangemang. Några av studenterna är 
aktiva i frikyrkliga församlingar och andra deltar i studiecirklar och bedriver 
studier enbart för nöjes skull. Endast en nämner TV och fest som avkoppling 
på fritiden. Ingen av studenterna, utom en som vid det senare intervjutillfäl
let medverkar i medicinarspexet, har varit aktiv i någon studerandeförening. 
Den främsta orsaken som nämns är bristen på tid. 

Vid det första intervjutillfället är samtliga intresserade av att gå en fors
karutbildning i framtiden. En anledning är att forskarstudier upplevs som 
meriterande i konkurrensen om läkarjobb. Vid den andra intervjun är intres
set fortfarande stort men en del av studenterna uttrycker nu större tveksam
het. Två av studenterna bedriver, som tidigare nämnts, forskarstudier vid det 
andra intervjutillfället. 

Några studenter uttrycker viss osäkerhet inför de fortsatta studierna på 
utbildningen med hänvisning till förändringarna på arbetsmarknaden för 
läkare, men någon mera utbredd oro på denna punkt kan man inte tala om. 

Fyra av studenterna kan tänka sig ett framtida arbete som kirurg. Andra 
nämner distriktsläkare, allmänläkare samt vissa specialiteter som t.ex. infek
tionsläkare. Två av kvinnorna skulle föredra ett arbete som är mer kvinno-
dominerat och nämner barnläkare och förlossning för att få en, som de me
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nar, bättre arbetssituation. Att olika inriktningar och specialiteter är status-
och könsmärkta framgår av studenternas tänkta yrkesval. Drygt hälften säger 
att de inte kan tänka sig ett arbete som psykiatriker eller patolog p.g.a. speci
aliteternas låga status och att specialiteter som förlossning och gynekologi är 
förknippade med kvinnliga läkare. 

Ja, jag vill inte bli obducent eller nåt sånt där. Och jag vill inte bli gyneko
log heller. För det tycker jag kvinnor kan få vara på nåt vis. (Bjarne, I) 

Några av kvinnorna förutspår att de har familj i framtiden. Bjarne är den 
enda av männen som tar upp att han troligtvis har familj och barn längre 
fram. Kvinnorna är över lag försiktigare i sina beskrivningar av framtiden än 
männen, som mer distinkt uttrycker vilken roll de kommer att ha: Då är jag 
läkare! 

7.3 Studieresultat, att vara lyckad/misslyckad student 

Ett genomgående drag i såväl enkätstudien som intervjuundersökningen är 
betoningen av avklarade tentamina samt tillägnelse av kunskaper och färdig
heter när ett gott studieresultat ska beskrivas. Vid båda intervjutillfällena 
fördelar sig svaren ganska jämnt mellan dessa båda alternativ (tabell 7.1). 

Tabell 7.1 Läkarstudenters uppfattning om ett gott studieresultat. Intervjutillfälle 
loch II (n=10). 

Gott Per soni. Tillägn./ Prest. Process/ Framtid/ Övr. Flera kat. Tot 
studieres. utveckl. förståelse strategi yrke 

Int. I - 2 3 1 - 21 83 

Int. II - 3 4 - - 32 10 
1 Tillägnelse/förståelse & Prestation (2 pers.). 
2 Tillägnelse/förståelse & Prestation (3 pers.). 
3 Två intervjupersoner har ej besvarat frågan vid den första intervjuomgången. 

Bland de som vid det första intervjutillfället framhåller prestation i sina svar, 
är ett gott studieresultat i huvudsak förknippat med att klara tentamen och 
därtill med en viss marginal. 

(—) Jag vill känna att jag har, liksom god marginal till gränsen och det har 
jag väl haft hittills så. Men samtidigt blir man (--) lite bekväm av sig, man 
läser ju oftast inte mer än man behöver, kanske. Men helst skulle jag vilja 
ligga bland dom, jat femton i a lla fall främsta. (Rickard, I) 
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Att det är ett studieresultat där jag själv känner att jag kan det här relativt 
bra och det innebär ofta att jag kan lite mer än vad som krävs för godkänt. 
Jag har absolut inga krav på mig själv att jag ska spika eller nära på spika 
tentorna. Det har jag inte, men en liten, liten buffert till godkänt. (Tim, II) 

Vid det andra intervjutillfället är det emellertid endast tre personer som går 
in på poänggränser och marginaler. Studenterna tenderar vara mer kritiska 
till tentamen som kunskapsmätare. 

Ja, jag vet inte. Tidigare tyckte jag (...) att tentorna var representativa för 
kunskaperna. Men jag tycker fortfarande att om man har bra på tentan, 
kanske en tio poäng under max, det är ett bra resultat. Men jag tycker inte 
att dom är representativa riktigt så här, som jag skulle vilja ha dom. En del 
har varit det, men alla har inte varit det. Men jag tycker det att om man är 
ambitiös och satsar (—) då tycker jag några poäng under max. (Petter, II). 

Det är ju lätt att säga liksom, att om man klarat tentan eller om man har 
över en viss procent på tentan, så skulle det vara ett bra studieresultat. Och 
i början kändes det också så - om man hade över 80 procent så var det OK. 
Men det är ju inte så enkelt heller utan man kan ju ha gått en kurs och haft 
bra på tentan och hängt med påföreläsningarna och tycker att man kan det 
som sagts där. Man kanske har läst i kursboken men man tycker ändå att 
man inte har fått grepp om ämnet eller fått svar på de frågor som man hade 
innan man började läsa kursen. Å andra sidan finns det dom som under vis
sa kurser struntar i hur kursen var upplagd för de tyckte det var dålig och 
så satt dom hemma och läste sin bok och tyckte att dom lärde sig jättebra. 
Det är väl att man förstår vad ämnet handlar om och tycker att man har 
tillgodogjort sig det som var viktigt. (Astrid, I) 

De studenter som beskriver ett gott studieresultat enbart i termer av tillägnel-
se/förståelse poängterar behärskandet av kunskapsstoffet, att man får sina 
frågor besvarade samt att man erhåller bestående kunskaper. Tilläggas kan 
att samtliga utom två även relaterar studieresultatet till ett tentamensresultat, 
även om detta inte betonas i svaret. 

Ja att det är ju två delar där också. Det ena är ju att det känns väldigt bra 
när det går bra på en tenta. Men sen ett bra studieresultat det är när jag 
känner att jag har fått ändå dom kunskaper som att jag kan relatera till 
dom. Nu då när jag läser patologi så kan jag tänka liksom ja jo, men det vi 
läste på fysiologin det var så här och så här och då gav det dom effekterna 
utan att man behöver skriva det på näsan. (Elin, II) 

Det är endast en student, Petter, som likställer ett gott studieresultat med 
någon form av process eller strategi. Han anser att man måste meritera sig på 
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andra sätt än genom betygen. För hans egen del har denna meritering hittills 
bestått av arbete som amanuens och som aspirant på en institution. 

7.3.1 Definition av och exempel på en lyckad respektive misslyckad 
student 

I sina konkreta beskrivningar av en lyckad respektive misslyckad student 
hänvisar ungefär hälften till en process eller studiestrategi (tabell 7.2). Drygt 
en fjärdedel framhåller betydelsen av tillägnelse och förståelse. Det är endast 
tre personer som framhåller betydelsen av en prestation när man diskuterar 
vad det innebär att vara lyckad eller misslyckad. Här skiljer sig alltså svaren 
markant från de som studenterna gav på frågan om ett gott studieresultat, där 
exempelvis endast en student framhöll betydelsen av en studiestrategi. 

Tabell 7.2 Läkarstudenters definitioner och exempel på en lyckad respektive 
misslyckad student. Intervjutillfälle II (n=10). 

Intervju Personl. Tillägn./ Prest. Process/ Framtid/ Övr. Flera kat. Tot. 
frågor utveckl. förståelse strategi yrke 

3 14 1 - l1 10 

2  1 6  -  -  l 2  1 0  

3 - 5 2 - - 10 

3 - 4 2 - - 93 

1 Tillägnelse/förståelse & Process/strategi (1 pers.). 
2 Prestation & Process/strategi (1 pers.). 
3 En person har ej besvarat frågan. 

Def. 
lyckad 
Def. 
misslyck. 
Exempel 
lyckad 
Exempel 
misslyck. 

Flera av studenterna beskriver och ger exempel på processrelaterade faktorer 
i sina utsagor om en lyckad respektive misslyckade student. 

Jo han är (...) inte så himla gammal. Han kan vara 22 tror jag och så hade 
han sin flickvän i (...) förut. Så han var tvungen att gå hem och läsa. Så han 
läste på nätter och helger så att han kunde åka och hälsa på henne sen. Och 
så var han jätteklar med allting. Han behövde aldrig läsa när vi andra 
skulle umgås och så här. Nöjd och klar och duktig. (Anneli, II) 

De som framhåller betydelsen av att tillägna sig och förstå kursinnehållet 
tecknar en bild av personer som har förmåga att införliva kunskapen så att 
den blir bestående. 
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Jo, men det är en person som lyckats, ja själv identifiera det väsentliga och 
också integrerar det i sina tidigare kunskaper, så att hon kan använda det 
även senare. Att det inte bara är kunskaper som man lägger åt sidan när 
ientan är skriven. (—) Just det här att kunna studera oberoende och kunna 
lägga, ja ta till sig kunskapen. (Elin, II) 

Att tillägnelse och förståelse av stoffet är det mest eftersträvansvärda, är 
även något som implicit framgår när man ska definiera en lyckad student. I 
svaren beskrivs, hur sådana studenter bygger ut sin kunskapsbank och lär sig 
de stora dragen. 

De båda som nämner den framtida yrkesrollen tar främst fasta på faktorer 
som förmågan att ta folk. De menar att det är en förutsättning för den framti
da yrkesfunktionen. 

Det är också viktigt att ha praktiska kunskaper: Som att kunna prata med 
patienter, kunna skära rätt och kunna sticka rätt och sånt. Kunna ja det här 
med empati också som jag sa innan. Att kunna förstå saker, förstå männi
skor (...) man behöver inte vara dålig på sånt bara för att man (har det bra, 
förf. anm.) på tentamen. (—) Men en lyckad student är väl en som, en lyck
ad läkarstudent, en sån som har goda teoretiska kunskaper. Gärna lite bätt
re än lägsta kravet för att bli godkänd bara för patientens skull. Inte för nå
gon annans skull. Och att kunna behandla, lära sig att behandla och förstå 
saker som händer andra människor. (Bjarne, II) 

Bjarne anser dock att de praktiska och de teoretiska kunskaperna är lika vik
tiga i framtiden och i praktiken som läkare. 

I de konkreta beskrivningarna av en misslyckad student tar flertalet upp 
studiestrategins betydelse. Dels framhåller man orsakerna till kamraternas 
misslyckande, dels ger man beskrivningar av kurskamraternas sätt att agera i 
studiesituationen. 

En misslyckad student det är väl en student som absolut inte trivs med vad 
han gör. Och som därför inte lägger ner den tid han borde göra på sina 
studier och misslyckas därför (—). (Tim, II) 

Ja en misslyckad student är en som inte klarar av studierna. I studierna 
misslyckas man om man inte klarar av tycker jag - att klara tentorna. Speci
ellt då om man inte ids (—). Sen finns det dom som inte har så mycket ka
pacitet men tar i allt vad dom kan. Dom är också misslyckade på ett sätt. (— 
-) Det är inte på samma sätt för att dom försöker ju ändå. Att inte försöka 
är ju väldigt misslyckat. Sen är det misslyckat också å andra sidan att inte 
ha nåt normalt socialt liv (-—). (Bjarne, II) 
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Några betonar att den misslyckade studenten inte har lyckats tillägna sig 
innehållet och har förblivit opåverkad av det. Avsaknad av reflektion och 
förmåga att tillämpa kunskaperna framhålls också i dessa definitioner. 

Näe men det är en person som verkar ha tagit sig så långt i utbildningen 
utan att nåt som helst utav det hon har läst har påverkat henne ett enda 
dugg. Och det är ju ja man liksom undrar hur det funkar. (Elin, II) 

Trots att många i s ina tidigare svar relaterat ett gott studieresultat till avkla
rade tentor, är det bara två studenter som definierar en misslyckad student 
som någon som helt enkelt inte klarar tentamenskraven. 

Ett par läkarstudenter, slutligen, relaterar ett studiemisslyckande till den 
kommande rollen som läkare, framför allt i termer av att inte ha förmåga att 
arbeta med människor. 

Känna sig lyckad respektive misslyckad i studierna 

Vi har ovan kunnat notera att när studenterna på läkarlinjen ska beskriva 
eller definiera en lyckad respektive misslyckad student, gör de det genom att 
antingen hänvisa till en process/strategi eller till tillägnelsen av kunskaper 
och färdigheter. När studenterna sedan ska berätta om ett tillfälle när de själ
va känt sig lyckade, beskriver hälften ett examinationstillfälle eller hänvisar 
till att de fått goda betyg (tabell 7.3). 

Tabell 7.3 Läkarstudenters beskrivningar av ett tillfälle när de kände sig lyckad 
respektive misslyckad i studierna. Intervjutillfälle II (n=10). 

Intervju 
frågor 

Personl. 
utveckl. 

Tillägn./ Prest. 
förståelse 

Process/ 
strategi 

Framtid/ Övr. Flera kat. 
yrke 

Tot. 

Upplevelse 
lyckad 

- 4 5 - 1 10 

Upplevelse 
misslyck. - 1 8 1 10 

Rickard och Bjarne beskriver sålunda en gång när de kände sig lyckade: 

(...) Det måste ha varit förra veckan, i fredags. Då gjorde vi en paiologi-
tenta och då tyckte jag att jag var duktig. Ja men då hade jag läst så pass 
lite så jag tyckte - so what! Men det gick - ja g tror att det gick bra - då kän
de jag mig nöjd. (Rickard, II) 

Ja i e n fysiologitentamen för då hade jag (...). Då hade dom en ursprungs
klass på 90 procent på en del och 50 på den andra (som givits för godkänt, 

135 



förf. anm.). Så klarade jag båda, då kände jag mig lyckad. Dom sänkte i 
och för sig den gränsen då men det gjorde ingenting för mig. (Bjarne, II) 

En tredjedel beskriver situationer då man känt att man kunnat fördjupa sig 
och att man behärskat ämnet. Slutligen är det en av studenterna som beskri
ver att hon känt sig lyckad när hon lyckats i det kliniska arbetet, vid patient
kontakt (framtid/yrke). 

När läkarstudenterna ska berätta om ett tillfälle då de själva har känt sig 
misslyckade beskriver nästan samtliga när man begagnat sig av en bristfällig 
studiestrategi, vilket resulterat i olika grader av frustration över studiearbetet. 

(-—) Vi hade en liten kortkursy bara någon vecka, mycket information och så 
och då jag samtidigt valde att läsa anteckningar och trycka in och lära 
utantill utan att kunna det. Klarade tentan men det kändes inte alls bra. Sen 
också en gång då jag inte hann läsa in allt utan fick hoppa över några av-
snitt.(-) Men för oss måste man ju faktiskt kunna allting och då känns det 
hemskt när man är tvungen att hoppa över allting och stryker ett avsnitt för 
att klara tentan. (Astrid, II) 

De studenter som beskriver misslyckande i andra termer talar om att inte 
klara examinationen respektive om en bristfällig patientinsats, som visat att 
man har otillräckliga kunskaper eller färdigheter. 

(—) Ja, men ibland, jag klarar inte av att misslyckas med att göra en ven-
kategorisering, att sticka in en kateter här (visar på sig själv, förf. anm.) 
några gånger. Då känner man sig misslyckad givetvis för då gör man en 
annan människa illa utan att det är någon mening med det. Fast det kom
mer man nog att få känna ganska många gånger antagligen. Men det är väl 
inte ett studiemisslyckande egentligen. Det är bara att misslyckas med att 
göra det man borde klara av. (Bjarne, II) 

7.3.2 Högskoleexamen och studieresultatets betydelse för ett framti
da arbete 

Har studieresultatet betydelse för möjligheten att få ett arbete? Vid det första 
intervjutillfället är det endast en student som uttryckligen säger att så är fal
let. Övriga är antingen tveksamma eller tror inte att studieresultatet har nå
gon betydelse alls, eftersom utbildningen enbart har ett tvågradigt betygssy
stem. Flertalet ger dock uttryck för att ett tregradigt betygssystem skulle 
kunna innebära att tentamensresultatet skulle få en större betydelse. Vid det 
andra intervjutillfället nämner så gott som samtliga utbildningens avsaknad 
av graderade betyg som en begränsande faktor. Vidare kan en försening med 
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någon termin p.g.a. att man inte har klarat kurserna inverka negativt på möj
ligheten att få arbete. Främst praktikhandledarnas omdömen men även möj
ligheten att i praktiken visa upp sig för presumtiva arbetsgivare, bedöms som 
betydelsefulla. 

Doktorering är ju ett sätt och sen finns det väl kanske någon sån där som 
gått fördjupningskurser i nåt ämne som man satsat hårt på (—), men an
nars blir det väl kanske t.ex. om man på AT är väldigt trevlig och har visat 
hyfsad kompetens men där är det väl lika viktigt med social kompetens, (—) 
komma överens med personal är kanske viktigare. (—) den teoretiska biten 
den kommer inte att vara fällande för vilken tjänst du tilldelas. (Adam, II) 

7.3.3 Vad befrämjar respektive motverkar ett gott studieresultat? 

När studenterna ombeds ange faktorer som befrämjat ett gott studieresultat, 
framhåller de i första hand aspekter av utbildningsmiljön, som t.ex. kurskam
rater, lärarinsatser och kursinnehåll. Däremot är det bara ett fåtal som tar upp 
sådana faktorer när de ska ge exempel på sådant som försvårat studierna 
(tabell 7.4). 

Tabell 7.4 Läkarstudenters uppfattning om vad som befrämjar respektive mot-
verkar ett gott studieresultat. Intervjutillfälle I och II (n=10). 

Intervju Faktorer Personl. lut- Utanför Övr. Flera kat. Ej frågat Tot. 
tillfälle egensk. & bildn. utbildn. 

strategier miljö miljön 

I 
Befrämjar 3 5 - - 81 

Motverkar 3 1 3 _ 72 

II 
Befrämjar 3 3 4 _ 10 

Motverkar 2 2 4 2 - 10 
1 Frågan är ej ställd till 2 intervjupersoner. 
2 Frågan är ej ställd till 3 intervjupersoner. 

En mindre andel nämner personliga egenskaper och strategier som något 
som befrämjar studieresultatet. Vid det första intervjutillfället betonas fram
för allt vikten av "att sitta ned och plugga" och ägna tid åt studierna. 

Lugn och ro. Inte ha alldeles för mycket att göra som jag. Men just att man 
har lugn och ro och har tid och själsfrid att sätta sig ner och bara läsa. 
(Anneli, I) 
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Även vid det andra intervjutillfället nämner studenterna studiestrategier som 
underlättande faktorer. 

Ja, det är att man skaffar sig studievana. Jag menar från början var det ju 
jättejobbigt att all litteratur var på engelska. Det tänker jag ju inte på nu. 
Och att ja man lär sig som jag sa förut att organisera sitt arbete och att det 
inte är så farligt det här. (Elin, II) 

Medan studenter på andra utbildningar ofta uttrycker att studierna och stu
dieresultatet befrämjas av att man studerar tillsammans, är det bara en enda 
av läkarstudenterna som genomgående framhåller detta. 

Några studenter ger exempel på personliga egenskaper och strategier som 
de upplevt inverkat negativt på studierna, bl.a. koncentrationssvårigheter och 
bristande disciplin. 

Min egen slöhet. Ibland lockar TV:n mer än att sätta sig framför böckerna. 
(Rickard, I) 

Vid det första intervjutillfallet är det ingen som nämner faktorer utanför ut
bildningsmiljön, annat än som ett allmänt konstaterande att det är viktigt att 
man trivs för övrigt i tillvaron. Däremot är det fyra som vid det andra inter
vjutillfället särskilt betonar betydelsen av olika företeelser utanför studierna. 
Ordnad ekonomisk situation och ett gott boende är sålunda faktorer utanför 
utbildningen som studenterna upplevt underlätta studierna. Också när stu
denterna ger exempel på sådant som motverkat eller hindrat, nämner de i 
flera fall faktorer utanför utbildningsmiljön, t.ex. hushållssysslor, festande, 
idrottsaktiviteter och förvärvsarbete. 

Jo, näe men det är lätt att det blir för trevligt. Man sitter och pratar alldeles 
för mycket, ja mycket TV, tid framför TV:n, och så vidare. (--) Det är lätt 
att man slänger bort den där förmiddagen på att spela tennis på IKSU eller 
någonting. (Tim, II) 

Bara en tredjedel av studenterna nämner faktorer i studiemiljön som ett hin
der, såsom undervisningens organisering och innehåll samt lärarnas brist på 
engagemang. 

Det är liksom diffust, t.ex. att man är irriterad över hur kursen är upplagd, 
dåliga föreläsare och såna saker, eller om det är många obligatoriska mo
ment som inte ger någonting. (Astrid, II). 
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Adam upplever inte att studierna påverkats negativt av några faktorer, där
emot tror han att ett betygssystem med flera betygssteg än godkänt - under
känt skulle kunna ha en negativ inverkan. 

Är man ambitiös, har man vilja att plugga så tror jag att det är bra att man 
slipper pressa sig på dom här VG:nay att det blir en sån här väldigt spänd 
miljö. Att hela tiden prestera under korta intervall va. Sån där gymnasial 
miljö. Att nu har vi dom här två tentorna i v eckan, och då måste du liksom 
ge järnet va. Om man inte, att man, om man begränsar sitt perspektiv till en 
väldig period. Man tänker inte så mycket längre. Det här måste jag kunna 
liksomför det, utan man ser det som ett självändamål. (Adam, I) 

Resultatet indikerar att studenterna på läkarlinjen ser den egna möjligheten 
att påverka studieresultatet snarare än situationer utanför deras omedelbara 
kontroll som betydelsefull. 

7.4 Avslutande kommentarer 

I huvudsak anser de studerande på läkarlinjen att ett gott studieresultat an
tingen är att klara tentamen eller att förvärva bestående kunskaper och fär
digheter, att behärska ämnet. När intervjupersonerna tillfrågas om vad som 
är en lyckad respektive misslyckad student, eller ombeds berätta om ett till
fälle när de själva känt sig misslyckade, så är det främst process- eller strate-
girelaterade faktorer som nämns. När studenterna däremot ska beskriva ett 
tillfälle när de har känt sig lyckade i studierna, så dominerar resultat- och 
prestationsaspekter. Läkarstudenterna har relativt lätt att identifiera och ge 
exempel på kurskamrater som lyckade respektive misslyckade. Studieresul
tatet i termer av betyg anses vara av begränsad betydelse för att få ett framti
da arbete. Andra faktorer, t.ex. goda vitsord från kliniska handledare, ses 
som mer betydelsefulla i ett framtidsperspektiv. 

I vad mån kan den framkomna bilden relateras till studenternas väg till 
läkarutbildningen och till utbildnings- och yrkesspecifika faktorer? 

Läkarstudenterna, som med sina höga betyg och provpoäng i hård kon
kurrens valts ut till utbildningen, har otvivelaktigt tidigare erfarenheter av 
framgångsrika studiestrategier och goda studieresultat. Det skulle tala för att 
tentamensresultat och liknande prestationer skulle vara framträdande i deras 
svar, liksom strategier för att klara tentorna. Sådana drag är också tydliga, 
men uppvägs av en lika stor del svar inriktade på att förstå, tillämpa och 
integrera kunskaper. Läkarstudenterna uttrycker inte sällan en kritisk eller 
ambivalent hållning till tentamina som goda kunskapsmätare. 
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Läkarutbildningen innehåller både omfattande inslag av ren faktainlär
ning, eller "korvstoppning" som många studenter uttrycker det och inslag där 
studenterna förväntas tillämpa kunskaper och färdigheter i verkliga eller 
verklighetsnära klientsituationer. De senare, liksom den kontinuerliga närva
ron av läkarprofessionen och läkarutövningen i u tbildningen kan antas bidra 
till att en gymnasial bild av studieframgång främst eller enbart i termer av 
höga provresultat och betyg utmanas och kompletteras. 

De intervjuade studenterna ger många olika uttryck för att inte bara an
passa sina studiestrategier till ett pressat schema med få valmöjligheter, utan 
hela sin livssituation. Fritidsaktiviteter, extra studier eller arbete förekommer 
sparsamt på grund av tidsbrist. 
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8. Ekonomlinjen 

8.1 Kort om utbildningen 

Ekonomutbildningen vid Umeå universitet har funnits sedan 1963 och ingår 
sedan 1989 i Handelshögskolan i Umeå. Ekonomlinjen hade hösten 1992 det 
näst lägsta sökandetrycket av de fem studerade utbildningarna, medan an
tagningspoängen var medelhöga i förhållande till de övriga.288 Utbildnings
bakgrunden var tämligen homogen då studenterna hade en treårig gymnasie
linje linje bakom sig och flertalet treårig ekonomisk linje. 

Utbildningen omfattade tre och ett halvt års heltidsstudier och ledde fram 
till Ekonomie kandidatexamen med civilekonominriktning. De studerande 
utbildades till att arbeta med allt från kvalificerad marknadsföring till revi
sion. Utbildningen förberedde också för forskarstudier. Ekonomlinjen var 
uppdelad i ett basblock om 80 poäng289 och en fördjupningsdel på 60 poäng, 
där studenterna kunde välja mellan företagsekonomisk gren, samhällseko
nomisk gren eller ämnesstudier (figur 8.1). 

„ :  i i  
c • • • Basblock =5 20 M 
£ Fördjupn.block 

: 11. 
År 1 År 2 År 3 År 4 

År 1 - 4, 140 poäng 

Figur 8.1 Fördelningen av poäng på basblocket och fördjupningsblocket för 
ekonomlinjen, hösten 1992. 

288 Antalet förstahandssökande per utbildningsplats var hösten 1992 2,76 (VHS, 1992). För att 
antas krävdes lägst ett medelbetyg från gymnasieskolans tre- eller fyraåriga utbildnings
linje på 3,9 och normerad poäng på högskoleprovet på 1,4 och med arbetslivserfarenhet 
1,4. 

289 Basblocket innehöll ämnesområden som företagsekonomi, statistik, juridik, nationaleko
nomi, ekonomisk historia m.m. 
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Möjligheterna att välja innehåll och inriktning inom respektive gren var 
goda. Sammantaget förelåg med andra ord betydande frihetsgrader för de 
ekonomstuderande i förhållande till de övriga utbildningarna. Undervisning
en bedrevs i f orm av föreläsningar, seminarier, lektioner, grupparbeten och 
handledning. PM-arbeten i grupparbetsform var ett särskilt framträdande 
inslag. Också examinationsformerna varierade. Som framgår av det följande, 
präglades studierna i nationalekonomi ganska starkt av ett system med s.k. 
duggor. En tregradig betygsskala tillämpades på utbildningen. 

Lärare från fem institutioner var engagerade i undervisningen, varav en
dast ett fåtal var kopplade till någon yrkesverksamhet utanför universitetet. 
Till skillnad från sociala linjen och läkarlinjen innehöll inte utbildningen 
något praktikmoment men däremot många tillfällen till kontakter med yr
keslivet i form av studiebesök och gästföreläsare. Traditionen att de stude
rande själva knöt kontakter med arbets- och näringsliv var också stark. De 
kunde t.ex. välja att göra ett studieuppehåll till förmån för praktik om maxi
malt ett år. 

Ekonomutbildningen kvalitetsgranskas fortlöpande av staten för att upp
fylla kraven för utbildning av auktoriserade revisorer. I linje med Hellbergs 
resonemang ses utbildningen som en s.k. T-profession, där professionstillhö
righeten bekräftas genom olika yrkessammanslutningar och titlar.290 1 likhet 
med ingenjörerna utgörs ekonomernas klienter av organisationer snarare än 
individer.291 Arbetsmarknaden finns företrädesvis inom det privata näringsli
vet. 

8.2 Ekonomstudierna - vägen dit, fritid och framtid 

Enkätstudien omfattade totalt 111 ekonomstudenter (63 män och 48 kvinnor) 
och i intervjustudien deltog 12 studenter (5 män och 7 kvinnor) från eko
nomutbildningen. De intervjuades medelålder var vid studiens böljan 22 
år.292 Flertalet flyttade till Umeå för att studera. Sex av tolv kom från södra 
Sverige, fyra från de tre nordligaste länen och två från Finland. Av de sex 
studenter vars sociala bakgrund varit möjlig att fastställa, kom fyra från 
tjänstemannahem och övriga från gruppen företagare/jordbrukare (tabell 

290 Hellberg (1989). 
291 Jfr även Hults resonemang om de studerandes initiala föreställningar om ekonomyrket 

(Hult, 1990). 
292 Uppgiften baseras på tio av tolv intervjuade studenter. 
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4.4). Utbildningsbakgrunden var tämligen homogen: åtta av tolv hade gått 
treårig ekonomisk linje på gymnasiet. Betyget för de som studerat i Sv erige 
var i genomsnitt 3,9. Två tredjedelar hade genomgått högskoleprovet. Majo
riteten hade haft någon form av arbetslivserfarenhet i form av feriearbete 
eller kortare vikariat, oftast på kontor eller inom servicesektorn. I ungefär 
hälften av fallen omfattade arbetena arbetsuppgifter som tangerat utbild
ningens innehåll. Två tredjedelar hade inget arbete bredvid ekonomstudierna 
och hade heller inga planer på att skaffa sådant. De fyra som nämnde att de 
förvärvsarbetat, arbetade endast ett par dagar i veckan. Därutöver arbetade 
några studenter under sina ferier. 

Tio studenter hade ekonomlinjen som sitt förstahandsval, två den inter
nationella ekonomlinjen. Valet baserades i huvudsak på intresset för ekono
mi och på att utbildningen sågs som en lämplig fortsättning på gymnasiestu
dierna och som en bred "basutbildning". Fem sökte till Umeå i fö rsta hand, 
därför att man ansåg att kombinationen handelshögskola - universitet var 
positiv och att man hört att utbildningen skulle vara bra där. De övriga me
nade att det var här de kom in. Tre hade först sökt utbildningen i Stockholm 
eller Uppsala men blev antagna i Umeå. 

Endast tre studenter hade tidigare erfarenheter av studier på universitet 
eller högskola, de övriga påböljade sina studier direkt efter gymnasiet. 

I det följande berättar inledningsvis Christina och Paul om sina vägar till 
ekonomlinjen och om sina ekonomstudier. 

Christina 

Christina är 20 år och har större delen av sin uppväxt bott i närheten av 
Umeå. Hon lämnade gymnasiets treåriga ekonomiska linje med ett högt be
tyg - i g enomsnitt 4,4. Hon trivdes med studierna under gymnasietiden och 
hennes "bästa ämnen" var företagsekonomi, redovisning och matematik. 
Hon var nöjd med sitt betyg men genomförde högskoleprovet vid ett tillfälle. 
Hon konstaterar att provet var "jättesvårt". 

Pappan driver ett eget företag och mamman har ett arbetaryrke. Christina 
framhåller att utbildningsvalet återspeglar att hon inte ville gå i föräldrarnas 
fotspår. Hon upplever heller inte att hon var påverkad av sina föräldrar. Där
emot kände hon ett starkt stöd från dem när hon beslöt att söka till universi
tetet. Hon valde internationella ekonomlinjen i första hand, eftersom hon 
trodde att betydelsen av språkkunskaper skulle öka i och med inträdet i EU. 
Hon kom dock in på sitt andrahandsval, den allmänna ekonomlinjen. Valet 
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motiverar hon främst med att ekonomutbildningen bäst motsvarade hennes 
tidigare studier på gymnasiet. Christina ville först och främst läsa i Uppsala 
för att "komma bort från hemorten och pröva någonting nytt". Inledningsvis 
hade hon också en föreställning om att utbildningen i Uppsala hade bättre 
status än den i Umeå. Hon har inte tidigare studerat vid något universitet.293 

Christina anser att den nuvarande utbildningen mer än väl motsvarat hen
nes förväntningar. 

Christina hade inte arbetat innan hon böljade studera vid universitetet. 
Däremot arbetar hon extra på ett servicehus vid det första intervjutillfället, 
samt som kassabiträde då studiemedlen inte räcker till.294 Även vid det andra 
intervjutillfället arbetar hon extra som kassörska men understryker att detta 
inte tar så mycket tid i anspråk från studierna. 

(...) Tio till tolv timmar varannan vecka om jag inte tar på mig något extra. 
Det kanske blir lite mer, så det är inte så mycket. 

Hon bedriver inga parallellstudier vid den första intervjun men läser engels
ka på halvfart vid tiden för den andra. Hon planerar dessutom att åka utom
lands för att studera, vilket är något som hon funderat över redan från första 
terminen på utbildningen. För att anpassa studierna till förhållandena i utlan
det, följer hon nu en särskilt anpassad studiegrupp. 

Christina är vidare mycket aktiv i ekonomernas s.k. sportmästeri (en 
verksamhet inom ekonomernas studerandeförening) vid det första intervju
tillfället men inte vid det andra. Hon anser sig inte ha tid, eftersom studierna 
tar mera tid i anspråk. 

Paul 

Paul är 24 år och kommer från södra Sverige. Föräldrarna arbetar båda som 
lägre tjänstemän. Paul gick treårig ekonomisk linje på gymnasiet, då han 
ville gå en utbildning som "direkt" kunde leda till en plats på högskolan. 
Han är mycket nöjd med studierna i gymnasiet och med sitt betygsgenom

293 Det kan nämnas att d et överhuvudtaget är få i vår s tudie som har tidigare erfarenhet av 
universitetsstudier, totalt sett. Drygt en femtedel av de som deltog i enkätstudien har upp
gett att de har tidigare erfarenhet av att studera på universitet eller högskola. 

294 Bland de 273 studenter i enkätstudien som besvarat frågan om de förvärvsarbetar vid sidan 
om studierna, anger 54 studenter (20 %) att d e förvärvsarbetar. Om vi ser till omfattningen 
av förvärvsarbetet finner vi att det är en mindre grupp, 12 studenter, som arbetar förhållan
devis mycket (vilket har definierats som mer än två gånger i veckan eller mer än 16 timmar 
i ve ckan). 
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snitt - 4,3. Han har inte gjort högskoleprovet, eftersom han kände sig säker 
på att medelbetyget var tillräckligt bra för att han skulle komma in. Innan 
han sökte till högskolan jobbade han ett halvår på en ekonomiavdelning i ett 
större företag. Dessförinnan hade han gjort lumpen. Erfarenheterna från ar
betet på ekonomiavdelningen men också från de tidigare studierna på gym
nasiet, var starkt bidragande till att han sökte till nuvarande utbildning. 

Innan Paul påbörjade studierna på Handelshögskolan i Umeå hade han 
redan studerat ett par år på juristlinjen i Stockholm. En orsak till studiebytet 
var att han tyckte att juristutbildningens kurs i ekonomi och handelsrätt var 
mycket rolig och givande. Han sökte därför ekonomlinjen och till Umeå i 
första hand, eftersom han såg det som positivt att Handelshögskolan var 
integrerad med universitetets övriga verksamhet. Han hade även funderat 
över Handelshögskolan i Stockholm som ett alternativ men trodde inte han 
skulle bli antagen där. Paul är mycket nöjd med sitt byte av utbildning och 
anser att den väl motsvarat de förväntningar som han inledningsvis hade. 

Det satsas mer på studierna här uppe. Dom har mer resurser. Lättare att få 
tillgång till lärare och sånt där. (—) att det är ett mindre universitet så kan
ske det inte finns lika många professorer och sånt där, men det gör ju inte 
att det blir sämre kvalitet, kanske. Utan det är mindre namnkunnigt folk. 

Han är även nöjd med valet av studieort men poängterar att han saknar det 
"rikare studentliv" som han menar att Stockholms universitet kan erbjuda. 

Paul planerar för närvarande inget studieuppehåll, eftersom han redan va
rit ute och rest ett halvår, utan är fast besluten över att fullfölja sina studier. 
Under sin studietid på juristlinjen provade han också på parallellstudier. Vis 
av den erfarenheten läser han nu inget extra. Han har heller inte något 
"extraknäck", utan anser att ekonomin går att klara hjälpligt med studielån. 
Dessutom vill han lägga tid på sitt idrottsutövande. Han tränar lagsport tre 
gånger i veckan, samt spelar matcher ungefär varannan vecka. 

8.2.1 Studier och studiemiljöer 

Förväntningarna på studierna 

Tre fjärdedelar av de intervjuade ekonomstudenterna är nöjda med innehållet 
i utbildningen i stort och anser att den motsvarat deras förväntningar. Tre av 
dem menar t.o.m. att utbildningen är bättre än förväntat. 
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Jag tycker att det inte är så svårt som man skulle kunna tro när man börjar 
läsa på universitet. (—) Där hade man nog väntat sig lite mer i och för sig. 
Nu ä r det ju ekonomisk utbildning. Hade man gått en teknisk då hade det 
varit värre men det är väl det man hade förväntat sig. (Jesper, I) 

Den kritik som framförs vid det första intervjutillfället riktar sig främst mot 
enskilda kurser under de första terminerna. 

Men sen våren, statistik. Det tyckte jag varför mycket (...). För det gav lik
som ingenting på slutet. Det blev för, det blev nästanför avancerat för att, 
jag menar ändå så tog den skrapade bara på ytan va. Men nu, nu när vi har 
börjat läsa nationalekonomi då känner jag att nu börjar det bli riktigt in
tressant. Och nu börjat det bli riktigt kul också att läsa (...). (Tommy, I) 

Undervisning, självstudier och möjligheter att påverka undervisningen 

Liksom studenterna på teknisk fysik och den sociala linjen ägnar studenterna 
på ekonomlinjen mer tid åt sina studier vid det senare intervjutillfället än vid 
det första, då de lägger ned i genomsnitt ca. 17 timmar per vecka på själv
studier och en del så lite som 8 timmar i veckan. Vid det andra intervjutill
fället är det ingen av de intervjuade som lägger ned mindre tid än 15 timmar 
i veckan på sina självstudier. Även om de flesta studerar vaije dag, så lägger 
de ned mer tid på studierna inför examinationstillfället. Helgerna försöker de 
i så stor utsträckning som möjligt hålla fria från studier, med undantag för 
tiden före en examination. De åtta studenter som skattat den tid de lägger 
ned på studier i jämförelse med studiekamraterna menar att de lägger mindre 
eller ungefär lika mycket tid som de övriga.295 

Att studenterna vid det senare intervjutillfället lägger ned mer tid på stu
dier, tror många har sin förklaring i det "duggasystem" som nationalekono
min tillämpar. 

Ja för vi hade duggor, att jag var så illa tvungen att läsa för det var ju som 
en liten tenta det. Och om jag inte läste så klarade jag det inte. (Kirsten, II) 

Samtliga anser att de, förutom att läsa mera, har tvingats omorganisera sina 
studier, så att de är mera jämnt fördelade över kurstiden. Flera av intervju
personerna upplever att de tar studierna mer på allvar nu än tidigare. 

Tre studenter studerar språk parallellt med de ordinarie studierna. Ytter
ligare några har planer på sådana studier, eftersom de upplever en konkur

295 Fyra personer har ej besvarat frågan. 
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rens gentemot de som studerar på den internationella ekonomlinjen men 
också därför att arbetsmarknaden ställer krav på språkkunskaper. 

Därför att det är ett absolut krav på en ekonom oavsett vad man håller på 
med. När till och med redovisnings, revisionsbyråerna frågar varför en 
ekonomstudent inte har läst engelska då är det ett krav alltså. (—) så krävs 
det att det för en allmän ekonom att han har engelskakunskaper. Det är ing
enform av internationalisering som dom internationella ekonomerna vill att 
det ska vara. (Måns, II) 

Åtta av tolv studenter är nöjda med undervisningsformerna. Lika många 
upplever att det går att påverka undervisningen via kursvärderingssystemet, 
till förmån för kommande grupper. Däremot är många studenter tveksamma 
till att man kan påverka undervisningen under pågående kurs. 

Examination och betyg 

Majoriteten av ekonomstudenterna anser att innehållet i examinationerna i 
stort varit relevant. De examinationsformer man nämner är salstentor, PM-
seminarier och duggor inom nationalekonomin. En fjärdedel av studenterna 
framhåller att de föredrar skriftlig examination, medan de övriga tre fjärde
delarna inte anger några preferenser vad gäller examinationsformer. 

(---) Jag har alltid haft svårt att prata. Det är lättare att tänka först och 
skriva sen än att tänka och prata samtidigt. (Christina, I) 

En tredjedel av ekonomstudenterna tror att det är lättare att bli godkänd på 
en muntlig än en skriftlig tenta, medan de flesta övriga inte tror att det är 
någon större skillnad mellan examinationsformerna. Drygt hälften säger 
något om betygssystemet. Några menar att det nuvarande systemet är bra 
och är att föredra framför något annat. 

Ja det tycker jag. Därför att om dom bara hade underkänt och godkänt så 
då hade det ju blivit sån stor majoritet som får godkänt. Jag menar det finns 
ju ändå dom som vill ha lite bättre för att konkurrera mer. Dom som verkli
gen är jätteengagerade. Och då är det ganska bra att det finns ännu ett steg 
till. (Annika, I) 

De övriga studenterna anser att det inte har så stor betydelse vilket betygssy
stem de har. 
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Lärarnas kompetens att undervisa och bedöma 

I enkäten svarade hälften av de 111 ekonomstudenterna att lärarna har stor 
betydelse för studieresultatet. I intervjuerna fördjupas bilden av ekonomstu
denternas syn på universitetslärarnas engagemang och kompetens. Majori
teten av de intervjuade studenterna anser att deras lärare har haft goda äm
neskunskaper men liksom studenterna på de andra utbildningarna menar de 
att den pedagogiska förmågan är en svag punkt. Hälften av ekonomstuden
terna anger sålunda att den "pedagogiska förmågan" hos lärarna oftast är 
sämre än ämneskunskaperna, resten att den varierat mellan lärarna. Uppfatt
ningarna om lärarnas kunnande skiljer sig inte nämnvärt mellan intervjutill
fällena. 

Ämneskompetensen har det aldrig varit något problem med. Alla har ju ve
tat vad dom snackat om, om man säger så, men en del dom sitter ju i princip 
bara och läser högt ur en bok låter det som, medan andra kan verkligen få 
en och förstå vad dom menar. (Måns, I) 

Flertalet intervjuade anser att lärarnas engagemang är betydelsefullt för deras 
studiemotivation men att engagemanget varierar mellan olika lärare. Samtli
ga ekonomstudenter anser att deras lärare är rättvisa i sina bedömningar av 
examinationerna och ingen kan ge exempel på en situation där man känt sig 
orättvist behandlad. Det är endast någon enstaka student som tycker sig ha 
lärt känna någon lärare under sin studietid. Några studenter uttrycker önske
mål om tid för diskussioner med lärarna, samtidigt som det finns en förståel
se för svårigheten att tillgodose sådana önskemål. 

Så att okej det kan man väl förstå också att skulle 150 elever komma då 
skulle det väl inte vara så kul. (...) ibland så hade det kanske varit trevligt 
om det fanns nån sån här lista att man fick skriva upp sig att jag har pro
blem och kanske komma dit och att dom hade några par tre timmar i veckan 
till sånt. (—) Har man problem så vill man ju kunna liksom fråga för an
nars så kan man ju inte komma vidare (—). (Marie, II) 

Studieuppehåll och avbrott 

Drygt hälften av de intervjuade ekonomstudenterna har inga planer på att 
göra studieuppehåll, en fjärdedel uttrycker vaga planer på ett sådant uppehåll 
och ytterligare en fjärdedel avser att ta ett sabbatsår för att antingen studera 
eller arbeta utomlands. Exempelvis planerar Christina att under kommande 
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termin åka till ett europeiskt land för att studera som ett led i sin utbildning. 
Jeanette har haft ett studieuppehåll och studerat språk och företagsekonomi 
utomlands och tycker att vistelsen varit både utmanande och stimulerande. 
Susanne avbröt sina studier på ekonomlinjen, redan under det första året, för 
att söka till en annan utbildning. 

Jag ville inte alls fortsätta med den här ekonomutbildningen. (—) jag har 
fortfarande många (...) alternativ som jag vill. Jag vet inte vad jag ska bli 
när jag blir stor. (—) Det är så svårt, jag vill prova allting. (Susanne, I) 

Annika gör vid det andra intervjutillfället ett studieuppehåll och befinner sig 
utomlands för att studera språk. Hon har dock planer på att avbryta sina stu
dier på ekonomlinjen för att läsa på en annan utbildning men de förväntade 
studieskulderna har fått henne att överväga rimligheten av ett sådant beslut. 

Jag har ju sagt att den här terminen skall jag bestämma mig för vad jag ska 
göra och kan jag inte bestämma mig utan drar på mig studieskulder. (-—) Jo 
jag tittar på studie skulderna som växer och det känns nu är det dags. (An
nika, II) 

8.2.2 Fritid och framtid 

De flesta studenterna bor i korridor eller delar hushåll med en studiekamrat. 
Ett fåtal bor tillsammans med sin flick- eller pojkvän. Ingen av intervjuper
sonerna har barn. På fritiden ägnar de sig åt motion (innebandy, basket, fot
boll etc.), skönlitteratur och TY. De roar sig, umgås med kompisar eller bara 
"slöar". Slående, i en jämförelse med studenterna från de tidigare presente
rade utbildningarna, är att de flesta omnämnda aktiviteterna är sociala eller 
utgörs av verksamhet i någon ekonomförening. De ekonomstuderande är 
mycket aktiva i sin studerandeförening; vid det första intervjutillfället är 
drygt hälften engagerade i någon av studerandeföreningens sektioner. Vid 
andra intervjutillfället är det en fjärdedel som fortfarande är engagerade i 
föreningsarbetet - engagemanget upplevs nu av många ta för mycket tid. De 
ekonomstuderande är vidare aktiva i organisationer som förmedlar kontakter 
till olika verksamheter och företag inom näringslivet. Ett framträdande ex
empel är AIESEC296 som är en internationell organisation med syfte att för
medla lämpliga praktikplatser utomlands för ekonomstuderande. 

296 Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales. 
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Endast någon enstaka intervjuperson funderar över forskarstudier. Fler
talet ger uttryck för att de redan nu s tuderat tillräckligt länge på universitetet 
och att de vill ut på arbetsmarknaden. 

Näe, jag tror att, jag tror jag är rätt nöjd på att studera när jag har gjort 
mina fyra och ett halvt år. Jag tror att då är det läge att börja jobba. (Eskil, 
II) 

Tre fjärdedelar av ekonomstudenterna kan vid det första intervjutillfället inte 
ge exempel på vilken typ av arbete de kan tänka sig i framtiden. De flesta 
tror att de kommer att arbeta med ekonomi av något slag. De som anger ett 
konkret yrke nämner eget företag eller arbete som revisor. Andelen osäkra är 
oförändrad vid det andra intervjutillfället. Nu framhåller studenterna mer 
egenskaperna hos arbetet än ett yrke i sig, t.ex. ett stimulerande arbete, ett 
arbete som innebär kontakt med människor eller ett arbete man trivs med. 
Hälften ser också arbete utomlands som en tänkbar möjlighet. Om fem år ser 
ekonomstudenterna sig färdiga med sina studier och "förhoppningsvis" har 
de ett arbete "som de trivs med". Två av kvinnorna men ingen av männen, 
nämner att de förmodligen även bildat familj. 

Fem år. Då är jag 27. Ja kanske hemma med barn, kanske hoppas jag. Men 
att ändå att jag har någorlunda ja liksom fast anställning att gå tillbaka till 
hoppas jag att jag har också. (Marie, II) 

8.3 Studieresultat, att vara lyckad/misslyckad student 

Ett genomgående drag i enkät- och intervjusvaren är att man betonar presta
tioner i form av tentamensresultat och betyg, när man beskriver vad ett gott 
studieresultat är. 

Ja, ett bra studieresultat det är självklart från VG och uppåt för mig. För 
det är ju inte bara det att gränsen som dom har satt ligger där utan det är 
även (—) jamen, det är ju det enda man kan gå efter egentligen. Det är väl 
det som är måttstocken. (Tommy, I) 

Att få godkänd är bra. Det är jag då nöjd med. (...) Jag läser ju för G me
nar jag. Jag når nog inte upp till VG helt enkelt. (Kirsten, I) 

I enkätstudien refererar sålunda över hälften av ekonomstudenterna (76 av 
111 personer) till examination och betyg. En fjärdedel talar mer specifikt om 
betyget väl godkänd som ett gott studieresultat. I enkätstudien är det en 
femtedel som anger tillägnelse eller förståelse som huvudkriterium - "Att 
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man lärt sig något på kursen", "Förstått helheten, kunna tillämpa sina kun
skaper" och "Känna 'kunskap' när kursen är klar och komma ihåg dessa". I 
intervjustudien är ungefär tre fjärdedelar vid båda intervjutillfällena som 
beskriver ett gott studieresultat i prestationstermer (tabell 8.1). 

Tabell 8.1 Ekonomstudenters uppfattning om ett gott studieresultat. Intervjutill
fälle I och II (n=12). 

Gott Personl. Tillägn./ Prest. Process/ Framtid/ Övr. Flera kat. Tot. 
studieres. utveckl. förståelse strategi yrke 

Int. I - 1 7 1 2 I l 1  

Int. II - 2 6 1 32 12 
1 På grund av fel på band har vi endast intervjudata från 11 studenter. För att kompensera 

bortfallet gjordes vid det andra intervjutillfället en mer ingående intervju med den student vars 
första intervju inte dokumenterats. 

2 Prestation & Process/strategi (1 pers.), samt Prestation & Tillägnelse/förståelse (2 pers.) 

Någon enstaka person talar främst om tillägnelse och förståelse och ett par 
hänvisar till kunskapens framtida nytta. 

Att jag klarar mig, tycker jag (...) personligen, men samtidigt ska man ju ha 
förstått någonting. Det är ju ofta man känner, som beskattningsrätten t. ex. 
jag klarade mig och hade VG men jag har inte förstått någonting det är ju 
inte ett bra studieresultat, det är ju jättedåligt och då är det ju nästan bättre 
att få göra en ny tenta. (Jeanette, I) 

Ett studieresultat (innehåll, förf. anm.) som man kommer ihåg när man har 
gått ut utbildningen. Det är ju väldigt bra. Det är ju det som räknas. 
(Christina, I) 

Drygt hälften av ekonomstudenterna har samma uppfattning om studiere
sultat vid de båda intervjutillfällena. De studenter som förändrat uppfattning 
mellan respektive intervjutillfälle har helt bytt uppfattning, från prestation 
till tillägnelse/förståelse eller det omvända, samt från framtid/yrke till pre
station. 

8.3.1 Definition av och exempel på en lyckad respektive misslyckad 
student 

När ekonomstudenterna ska definiera och konkret beskriva en lyckad re
spektive misslyckad student gör de det till stor del genom att tala om proces
ser eller strategier. Sammanlagt har över hälften av studenterna gjort sådana 
beskrivningar i sina definitioner och exempel. I definitionerna av lyckade 
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och misslyckade studenter förekommer prestationsaspekter, men ingen ger 
några konkreta exempel på detta. Vidare förekommer beskrivningar där man 
framhåller ett positivt eller negativt förhållningssätt till kunskaperna och 
färdigheterna. Däremot nämner ingen aspekter kopplade till den egna per
sonliga utvecklingen eller till en framtida yrkesfunktion (tabell 8.2). 

Tabell 8.2 Ekonomstudenters definitioner av och exempel på en lyckad respektive 
misslyckad student. Intervjutillfälle II (n=12). 

Intervju 
frågor 

Personl. 
utveckl. 

Tillägn./ 
förståelse 

Prest. Process/ 
strategi 

Framtid/ 
yrke 

Övr. Flera kat. Tot. 

Def. 
lyckad 

- 1 3 3 - 1 31 I l 4  

Def. 
misslyck. 

- 2 3 4 - - 32 12 

Exempel 
lyckad 

- 3 - 5 - 1 33 12 

Exempel 
misslyck. 

- - - 10 - 1 - 114 

1 Tillägnelse/förståelse & Prestation (1 pers.), Tillägnelse/förståelse 
& Process/strategi (1 pers.), samt Process/strategi & Övrigt (1 pers.). 

2 Prestation & Process/strategi (2 pers.), samt Tillägnelse/förståelse & Prestation (1 pers.). 
3 Prestation & Process/strategi (3 pers.). 
4 Frågan har ej ställts till en intervjuperson. 

Alla definitioner av en lyckad student som innehåller prestationsaspekter 
handlar om att klara tentamen eller andra former av måluppfyllelse. 

Ja, det beror på hur man ser det. Jag tycker en person som inte behöver (ge, 
förf. anm.) järnet till alla tentor men klarar dom ändå tycker jag är en per
son som är lyckad. Men i och för sig dom som pluggar extra också för att 
klara tentorna dom är ju lyckade också. Ja jag vet inte. (---) Näe en som 
klarar tentorna helt enkelt. (Eskil, II) 

Tja det är väl från person till person. Om man klarar dom mål man har satt 
upp. Och klarar mer därtill. Då måste man ju anse sig själv som lyckad. 
(Paul, II) 

Studenterna som tar upp arbetssätt eller strategier i s ina definitioner beskri
ver framför allt ett sätt att studera i en vidare bemärkelse och en idealstudent. 
I definitionerna framkommer främst faktorer som förmåga till samarbete, att 
leva ett gott studentliv, att finna studierna intressanta samt kontinuerliga 
arbetsinsatser. 
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Den viktigaste definitionen på en lyckad student det är (...) för det första så 
har man ju mycket längre tid på sig och så tror jag att ämnet fastnar om 
man läser lite grann hela tiden och sen läser igenom allting igen på slutet. 
Inte bara läsa sista veckan för tyvärr så försvinner väldigt mycket sen man 
skrivit av sig det på tentan. Sen tror jag att en lyckad student är en som pla
nerar sina studier väl och försöker läsa lite grann. (Annika, II) 

Tre studenter definierar en lyckad student som någon som tillgodogör sig 
kunskaper och därvid har ett självständigt förhållningssätt till eller reflekterar 
över innehållet.297 

En duktig student, äh, ja det är en student som definitivt klarar sina kurser 
men som samtidigt inte bara klarar kurserna och går vidare utan kanske ja 
reflekterar lite eget, alltså. Att man kommer med egna åsikter och kan fun
dera självständigt, att inte bara skriva svaret på frågan på en tenta till ex
empel, det är en bra student (...). (Jeanette, II) 

Slutligen betonar två studenter trivsel när de definierar en lyckad student. 
När de intervjuade ombeds ge exempel på en lyckad student dominerar 

återigen process/strategiaspekterna. Man beskriver personer som man anser 
lyckats hantera sina studier och/eller livssituation på ett gott sätt. 

Någon som har engagemang, som tycker det är kul det vi läser. Och som 
samtidigt kan vara kritisk (—). Att man ser (—) att man inte bara tar åt sig 
allting som man får, man är kritisk i det hela också och att man klarar stu
dierna bra. Att man har ett bra socialt liv runt omkring (—). (Kirsten, II) 

Måns beskriver en student som engagerar sig i såväl studierna som i före
ningsarbete, samtidigt som han får tid över till andra aktiviteter. 

Jag har då ett exempel på en sån här kille. Han kan allting som vi har läst 
va. (—) Sen dessutom så är han väldigt engagerad i föreningen. (Måns, II) 

Just detta att klara av att både studera och vara engagerad i någon verksam
het är något som flera av ekonomstudenterna tar fram i sina exempel. 

När studenterna ska definiera en misslyckad student gör hälften av dem 
detta i termer av ett misslyckat tillvägagångssätt eller strategi, medan en 
tredjedel tar upp ett dåligt tentamensresultat. De bristfälliga strategierna eller 
studieprocesserna gäller både bristande motivation, felaktigt studieval och ett 
alltför "häftigt" studentliv. 

297 Det är två av de tre som har nämnt flera olika aspekter i s ina definitioner än enbart Tilläg-
nelse/förståelse. 
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En misslyckad student? Ja, vad ska man säga? Det är väl en som är här 
utan att vilja vara här. (—) Om man inte vill vara här då ger det ju ingen
ting heller. Så då att ja du får inga bra studieresultat för du har ingen lust 
att läsa (—). (Marie, II) 

En misslyckad student. Ja det är ju inte bara att man inte klarar tentorna.(— 
-) Det är väl att man inte tycker att det är kul Att det inte känns rätt. (—) 
Jag tänker främst då på att man inte har valt rätt själv då som student. Då 
är det ju misslyckat. Ja det är ju hemskt också om man läser och läser och 
läser och ser att man inte klarar tentorna. Då är det ju också lite misslyck
at. Men det kanske inte (...) ja då har man väl läst fel. Det kanske inte bara 
är studentens fel i så fall (Kirsten, II) 

När ekonomstudenterna konkret exemplifierar en misslyckad student handlar 
det i tio fall av elva om strategier och tillvägagångssätt. Av dessa nämner 
hälften avhopp från utbildningen, som de menar nära sammanhänger med en 
längre tid av dåliga studieresultat, i bemärkelsen uteblivna poäng. Några 
tillägger dock att ett studieavbrott inte behöver vara något negativt, samtidigt 
som det är en belastning att ha många påbörjade utbildningar som inte slut
förts. Studenternas resonemang antyder att det snarare är orsakerna till av
brott, liksom motiven för att fullfölja en utbildning, som är det intressanta. 
Inte heller behöver få avlagda poäng betyda att en individ saknar förmåga 
och/eller intresse för studierna, utan det kan snarare vara ett resultat av ett 
medvetet val. 

Näe, jag har många exempel på folk som inte lyckas bra, få bra resultat 
men ändå som gör mycket annat eller utvecklar sig vid sidan av. Jobbar 
mycket för föreningen och kanske inte får tid till dom här studierna. Det 
tycker inte jag är misslyckande. (Marie, II) 

Tre studenter definierar misslyckande i termer av otillräcklig tillägnelse eller 
förståelse genom att t.ex. framhålla avsaknad av förmåga till integration, 
bristande tillämpning av teoretiska kunskaper och ytliga kunskaper. 

Fem studenter framhåller "ett alltför häftigt studentliv" på bekostnad av 
studierna, när de ger exempel på studiemisslyckande men det finns även de 
som beskriver det motsatta, alltför arbetsorienterade personer som saknar ett 
socialt liv. Ofta nämns också personer som saknar förmåga till samarbete 
med andra. 
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Känna sig lyckad respektive misslyckad i studierna 

När de ekonomstuderande beskriver ett tillfälle när de själva kände sig lyck
ade i studierna, är svaren jämnt fördelade mellan prestations- och pro-
cess/strategirelaterade sådana (tabell 8.3). 

Tabell 8.3 Ekonomstudenters beskrivningar av ett tillfalle när de kände sig lyck-
ad respektive misslyckad i studierna. Intervjutillfälle II (n=12). 

Intervju 
frågor 

Personl. 
utveckl. 

Tillägn./ 
förståelse 

Prest. Process/ 
strategi 

Framtid/ Övr. Flera kat. 
yrke 

Tot. 

Upplev, 
lyckad 

- - 4 4 1 31 12 

Upplev, 
misslyck. 

- 1 4 6 l2 12 

1 Prestation & Process/strategi (3 pers.). 
2 Tillägnelse/förståelse & Prestation (1 pers.). 

De sju utsagor som handlar om prestation refererar samtliga till en skriftlig 
tentamen och/eller ett PM-arbete.298 

Det var väl som jag kommer ihåg (...) på statistiken första tentan och inför 
huvudtentan så att säga (...) jag hade inte motivation alls att läsa och det 
märktes verkligen på resultaten också. Men sen kände jag att just på grund 
av att jag misslyckats på den tentan så blev man nästan förbannad på sig 
själv att man inte hade läst. Och i princip gick man hem och satte sig en 
vecka och läste i sträck och så skrev man väl bra sen på tentan. (Tommy, 
II) 

I de processinriktade svaren beskriver studenterna främst ett händelseförlopp 
kopplat till det egna studiearbetet, som dock på ett eller annat sätt relateras 
till examinationen. Tre studenter tar upp både prestations- och prcess/strate-
giaspekter när de ger exempel på när de känt sig lyckade (tabell 8.3). 

Jay vi skrev ett PM i början på terminen (---) Vi hade verkligen grundligt 
studerat det här och dessutom fått ner det på ett vettigt sätt på papper. Det 
tyckte jag var jättebra. Vi kunde aldrig få nåt U. (---) Vi kunde få godkänt 
eller rest. Men ändå så kände jag mig ju väldigt, väldigt nöjd. Mer nöjd än 
om jag hade skrivit rent VG på en tenta. Och det känns ju skönt på ett sätt 
för då tycker man att man är duktig ändå som människa. (Måns, II) 

298 D.v.s. sju av tolv studenter. Detta inkluderar även de tre som framhåller flera faktorer i s ina 
beskrivningar än enbart termer av process/strategi. 
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Ena hälften av ekonomstudenterna beskriver ett tentamenstillfälle och ten
tamensläsning när de känt sig misslyckade, medan den andra hälften lyfter 
fram ett bristfälligt studiesätt eller en studiestrategi. 

Ja en tenta när jag visste verkligen att jag inte läst tillräckligt. Kände pani-
ken komma nästan inför tentan och såg att det här går bara inte. Jag visste 
att hela mitt studiemedel - skulle jag inte klara den här tentan så skulle jag 
inte få pengarna - jag visste redan då jag gick dit att jag inte läst tillräckligt 
(...). (Annika, II) 

( — )  M a n  k ä n d e  s i g  v ä l  i n t e  d i r e k t  m i s s l y c k a d  m a n  v i s s t e  s j ä l v  a t t  m a n  i n t e  
hade gjort tillräckligt mycket så man visste ju orsaken. Man kände inte på 
det sättet; jag är dum! Man visste att om man skulle ha gjort lite mera så 
skulle det ha gått bättre. (Lotta, II) 

Slutligen är det två studenter som beskriver bristande tillägnelse eller förstå
else som uttryck för ett studiemisslyckande och en som upplevt sig miss
lyckad på ekonomutbildningen därför att "utbildningen inte var rätt". Hon 
beslöt därför att avbryta sina studier och har nu som mål att komma in på en 
annan utbildning. 

8.3.2 Högskoleexamen och studieresultatets betydelse för ett framti
da arbete 

Ekonomstudenterna har vid det första intervjutillfället något olika uppfatt
ningar om betydelsen av att ha avlagt examen för att få arbete. Samtliga ger 
dock uttryck för att examen är ett viktigt konkurrensmedel i rekryterings
sammanhang. 

( . . . )  D e t  ä r  j u  s å  m å n g a  s ö k a n d e  p å  v a r j e  p l a t s  o c k s å  s å  a t t .  J a g  f ö r m o d a r  
att dom plockar ut dom som är högutbildade först. I princip sorterar bort 
dom som kommer direkt från gymnasiet. Och sen kanske dom går in mer på 
personerna ifråga va. (Tommy, II) 

Vid det andra intervjutillfället anser samtliga studenter att det är viktigt att 
ha en examen och relaterar därvid till det framtida yrkeslivet och arbets
marknaden. Det är endast tre av dem som ger uttryck för samma uppfattning 
som vid det första intervjutillfället. Ett flertal studenter har modifierat sin 
uppfattning något och andra tycks helt ha ändrat ståndpunkt. 

Hur ser ekonomstudenterna på studieresultatets betydelse för inträdet på 
arbetsmarknaden? Samtliga som har besvarat frågan har kopplat svaret till 
betyg. Över hälften av dem tror att arbetsgivarna inte är intresserade av be
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tygen utan att det viktigaste är att man har fullföljt utbildningen. Ett flertal 
anser att personliga egenskaper är betydligt mer avgörande för att få ett ar
bete. Man tror vidare att språkkunskaper, att ha varit studentrepresentant för 
utbildningen och utlandsvistelser kommer att vara meriterande. Även inställ
ningen till arbetet är av betydelse, samt vilket intryck man generellt ger un
der en anställningsintervju. Endast en nämner vikten av att man har till
godogjort sig utbildningen. 

8.3.3 Vad befrämjar respektive motverkar ett gott studieresultat? 

Studenterna menar att det främst är deras egna egenskaper och strategier som 
påverkar studieresultatet i endera positiv eller negativ riktning (tabell 8.4). 

Tabell 8.4 Ekonomstudenters uppfattning om vad som befrämjar respektive motver-
kar ett gott studieresultat. Intervjutillfälle I och II (n=12). 

Intervju 
tillfälle 

Faktorer Personl. 
egensk. & 
strategier 

lu t -
bildn. 
miljö 

Utanför 
utbildn. 
miljön 

Övr. Flera kat. Ej frågat Tot. 

I 
Befrämjar 9 - - - I1 1 I l 3  

I 
Motverkar 4 - 4 1 - 2 11 3  

II 
Befrämjar 6 2 2 1 I2 

- 12 
II 

Motverkar 7 - 3 1 l2 
- 12 

1 Utsagan innehåller faktorer som kan föras till samtliga kategorier, undantaget Övrigt. 
2 Utsagan innehåller faktorer som kan föras till såväl Personliga egenskaper/strategier som 

faktorer Utanför utbildningsmiljön. 
3 Ett av banden har ej kunnat skrivas ut. 

Den första gruppen av befrämjande faktorer rymmer studiestrategier och 
förhållningssätt: en kontinuerlig och omfattande arbetsinsats, kombinerad 
med en god studieteknik samt en positiv inställning till ämnet.299 

Man ska nog läsa varje dag det tror jag. Inte liksom slappa de första tre, 
fyra veckorna på kursen och så får man sitta två veckor sen då. Det är ju 
inget lönt va, men det är ju dom som föredrar det också. Men läsa lite varje 
dag tror jag då blir det aldrig nån riktig stress heller inför tentorna. Sen ja, 
det gäller ju att kunna sålla lite grann i litteraturen också. Men det är väl 
en övningssak det tror jag. (Eskil, I) 

2991 basenkäten är det ungefär en tredjedel av ekonomstudenterna som nämner faktorer inom 
utbildningsmiljön eller relaterar till den egna personligheten och strategierna. De vanli
gaste förekommande kommentarerna avser lärarna, litteraturen, undervisningsformer, 
men även om det egna engagemanget i studierna. 
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Att vara koncentrerad, intresserad, motiverad och ha ett mål är exempel på 
andra faktorer som anses befrämjande för framgång i st udierna. Förutom att 
vara motiverad är det viktigt att må bra, ha lugn och ro, trivsel på utbildning
en och att ha bra kompisar. Men också livet utanför studierna är viktigt. Här 
nämns främst självvalda aktiviteter som förvärvsarbete, fester, idrott eller 
andra fritidsintressen som, beroende på omfattning, kan verka antingen för
hindrande eller befrämjande. Några talar slutligen om sjukdom och personli
ga problem. 

( . . . )  D e t  ä r  a t t  m a n  t r i v s  h e l t  e n k e l t .  O c h  h a r  b r a  k o m p i s a r  s o m  m a n  k a n  
umgås med. Man har många intressen. (...) kunna göra nåt annat än bara 
läsa så det tycker jag är viktigt och ja att jag själv har en flickvän här på 
orten det gör väl ganska mycket till också att jag trivs bra och att det är 
nära till typ fritidsintressen på lov. Kunna åka skidor och sånt.(-) Och gi
vetvis då kvalitén på undervisningen spelar mycket roll där men, den var ju 
som sagt var lite skiftande men i stort sett bra. (Jesper, II) 

8.4 Avslutande kommentarer 

Den dominerade uppfattningen hos studenterna på ekonomlinjen vid båda 
intervjutillfällena är att ett gott studieresultat är förknippat med prestation. 
Merparten refererar till att klara tentamen och bli godkänd. Studenterna defi
nierar både en lyckad och en misslyckad student i såväl process/strategi- som 
prestationstermer. Detsamma gäller när de beskriver när de själva har känt 
sig misslyckade respektive lyckade. Att avbryta sin utbildning kan upplevas 
som positivt och negativt beroende på situation och motiv till val av utbild
ning. Merparten av de ekonomstuderande tror att högskoleexamen är bety
delsefull för att få arbete, medan studieresultatet har en underordnad betydel
se. De faktorer som studenterna anger som befrämjande respektive motver
kande för ett gott studieresultat är främst den egna arbetsinsatsen men även 
förhållningssätt till studierna och utbildningen i stort. 

Studenterna på ekonomlinjen kommer till stor del från gymnasiets eko
nomiska linje och ser universitetsutbildningen som en fortsättning på sina 
tidigare studier. De kommer ganska direkt från gymnasiet och har ringa ar
betslivserfarenhet. Sådana faktorer skulle kunna vara delförklaringar till 
ekonomstudenternas ensidiga fokusering på betyg och tentamina. Dock finns 
det skäl att tro att ekonomlinjen på universitetet utmanar studenternas före
ställningar om studier och studieframgång genom att organiseringen av un
dervisning, bedömning av prestationer etc. inte liknar gymnasietiden. 
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En annan bidragande faktor till prestationsinriktningen hos ekonom
studenterna kan vara valet av arbetsformer på utbildningen. I synnerhet 
nämns ofta duggasystemet på nationalekonomin som något som drivit upp 
arbetstempot och sannolikt också påverkat inställningen till studieframgång. 

Ekonomlinjen är den utbildning som har de i särklass största student
grupperna av de fem studerade utbildningarna. Grupper om hundra studenter 
eller mer var vanliga när studien gjordes. Här blir sannolikt tentamen det 
främsta tillfället att pröva och göra de egna kunskaperna synliga. Studenter
nas önskemål om fler möjligheter att komma i kontakt med lärarna ligger i 
linje med ett sådant antagande. 

De förhållandevis stora valmöjligheterna och den relativa frånvaron av 
professionen i utbildningen kan antas leda till en svagare utbildnings- och 
yrkessocialisering på ekonomlinjen än på t.ex. läkar- eller socionomutbild
ningen. Som exempel kan nämnas att studenterna på de övriga utbildningar
na sällan nämner studieavbrott som exempel på studiemisslyckande, medan 
ekonomstudenterna, som har erfarenheter av att flera studiekamrater avbrutit 
sin utbildning (t.ex. för utlandsstudier, felaktigt utbildningsval eller byte av 
utbildningsort) tar upp denna aspekt relativt ofta. Avbrottsbenägenheten kan 
också vara en effekt av de stora undervisningsgrupperna. Den svaga yrkes-
socialisationsprocessen skulle vidare kunna innebära att yrkesverksamhetens 
framgångsnormer är mindre tydliga i utbildningen. 

Mot tesen om en svag yrkessocialisation talar att ekonomstudenterna 
tycks vara mer informerade om arbetsmarknaden än studenterna på de andra 
linjerna. Inte minst märks det i kommentarerna kring anställningsförfarandet. 
De har även en klar uppfattning om betydelsen av specialistkompetens re
spektive generalistkompetens för inträdet på arbetsmarknaden. 
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9. Ämneslärarlinjen med inriktning mot 
språk 

9.1 Kort om utbildningen 

Ämneslärarutbildningen, som avslutas med Ämneslärarexamen, är en av de 
längsta utbildningarna bland de fem vi studerat med sina fyra och ett halvt 
år300 Efter avslutad utbildning är de studerande behöriga att undervisa i 
gymnasieskolan, folkhögskolan, kommunal vuxenutbildning och arbets
marknadsutbildningen (AMU). Hösten 1992 hade ämneslärarlinjen det näst 
största sökandetrycket av de studerade utbildningarna. Inriktningen svens
ka/engelska på linjen uppvisade de näst högsta antagningskraven, de andra 
ämneskombinationerna de lägsta antagningskraven av de fem utbildningar
na.301 

Studenterna på ämneslärarlinjen kunde antingen följa en utbildningslinje, 
vilket var fallet för studenterna i vår studie, eller läsa vissa ämneskombina
tioner för att därefter söka till en praktisk-pedagogisk kurs (PPU) om 40 
poäng. Häri ingick handledd praktik som syftade till att utveckla de stude
randes förmåga att planera och genomföra sin egen undervisning.302 

Samtliga studenter i vår studie hade kombinerat ett modernt språk (eng
elska, tyska eller franska) med svenska. Språkstudierna krävde minst 80 
poäng vardera - se figur 9.1. Det är svårt att för ämneslärarutbildningen göra 
en bild av fördelningen mellan obligatoriska och valfria moment så som 
gjorts för de övriga fyra utbildningarna och att dra en generell slutsats om 
graden av frihet - bundenhet i studierna.303 Utbildningen inkluderade dock 

300 Vid Umeå universitet varierade studietiden för en blivande ämneslärare mellan 4 och 5 års 
heltidsstudier, d.v.s. studierna kunde omfatta 160-200 poäng. 

301 Antalet förstahandssökande per utbildningsplats var hösten 1992 4,8 för de tre språkkom
binationerna. För att antas krävdes lägst ett medelbetyg från gymnasieskolans tre- eller fyra 
åriga utbildningslinje på 4,4 sv/eng, 3,9 sv/ty och 3,7 sv/fr och poäng på högskoleprovet 
1,6 sv/eng, 1,2 sv/ty och 1,1 sv/fr. 

302 Förutom PPU kan nämnas de utlandsförlagda delarna med bl.a. "tutorials" vid något ut
ländskt universitet. 

303 Linjens huvudsakliga innehåll bestod av ämnesstudier (år 1-4), pedagogik, metodik och 
praktik (år 2 och 5). 
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alltid minst ett självständigt arbete på C-nivå och ett val mellan olika inrikt
ningar. 

40 • • • 
o) ^ • Modernt språk 
o ^ 8* Svenska 

10 J P §§ »PPU 

Ar1 År 2 Ar 3 Ar 4 Ar 5 

Ar 1 - 5,180 poäng 

Figur 9.1 Fördelningen av poäng på moder nt språk, svenska samt PPU för äm
neslärarlinjen, hösten 1992.304 

Undervisningen bestod i huvudsak av föreläsningar, seminarier, lektioner, 
gruppövningar, handledd praktik samt av självständigt arbete. Betygsätt
ningen varierade mellan olika delar av utbildningen. På kurserna i moderna 
språk förekom en tregradig betygsskala, medan PPU-kursen och kurserna i 
svenska åsattes betygen godkänd eller underkänd. 

Lärarutbildningen intar en särställning bland de fem studerade linjerna, 
eftersom studenterna redan inledningsvis kan identifiera sig med yrket. Dels 
befinner sig de i en situation som liknar den som utbildningen förbereder för, 
dels har de en mångårig erfarenhet av skola och lärarverksamhet. Lärarpro-
fessionen är på sitt sätt ständigt närvarande i utbildningen och det finns åter
kommande praktikinslag. Samtidigt är de flesta svensk- och språklärarna 
enbart verksamma på universitetet.305 

Ämneslärarna kan betecknas som en L-profession och är huvudsakligen 
verksamma inom den offentliga sektorn med kommunen som huvudman. 
Avgränsningen av yrket sker bl.a. genom examenskrav, d.v.s. att vara behö
rig lärare. Yrkesmonopolet varierar dock i styrka beroende på fluktuationer 

304 Lokal utbildningsplan för Ämneslärarlinjen, bilaga 2. 
305 Jfr Jordeli (1990). 
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på arbetsmarknaden. I tider av lärarbrist kan således även obehöriga lärare 
utöva läraryrket.306 

I de fyra övriga utbildningarna blandades inte studenterna med sådana 
som hade andra studieinriktningar och de följdes åt under långa perioder. 
Studenterna på ämneslärarlinjen ingick däremot i olika grupperingar med 
skiftande sammansättning under utbildningens gång.307 Detta är sannolikt 
väsentligt att beakta. De studerandes möten med andra inriktningar och deras 
skilda kulturer och krav kan antas påverka studentemas synsätt och fram
gångsstrategier. 

9.2 Lärarstudierna - vägen dit, fritid och framtid 

På ämneslärarlinjen deltog 12 studenter (3 män och 9 kvinnor) i såväl enkät
studien som i vår intervjustudie (se kapitel 4). Medelåldern bland de inter
vjuade studenterna var 23 år. Sju av de tolv intervjuade studenterna kom från 
de tre nordligaste länen och de övriga från södra Sverige. Med ett undantag 
flyttade samtliga till Umeå för att studera. Merparten (8 personer) kom från 
tjänstemannahem, en från arbetarhem. Tre studenters sociala bakgrund har ej 
gått att fastställa (tabell 4.4). 

Alla intervjuade utom en hade antingen gått någon treårig gymnasielinje. 
Betygsgenomsnittet var 3,8 och tio personer hade genomfört högskoleprovet. 
Samtliga hade någon form av arbetslivserfarenhet, oftast kortare vikariat 
eller feriearbeten inom serviceyrken, vård eller omsorg. Tre personer hade 
direkta erfarenheter av läraryrket i form av kortare lärarvikariat. Fyra för
värvsarbetade sporadiskt parallellt med studierna. 

Med ett undantag hade samtliga intervjupersoner valt utbildningen och 
sin ämneskombination i första hand och flertalet hade Umeå som första
handsval. Åtta följde ämneskombinationen svenska/engelska308, tre svens
ka/franska och en svenska/tyska. Utbildningsvalet baserades främst på ett 
allmänt intresse för språk och språkstudier. Fem uppgav också ett intresse 
för läraryrket i sig och att de ville arbeta med lite äldre ungdomar. Endast två 
av studenterna ansåg sig vara påverkade av föräldrarna i sitt utbildningsval. 

306 Hellberg (1989). 
307 Inom kurserna för de moderna språken samläste ämneslärarstudentema med studenter från 

de fristående kurserna i re spektive ämne. Under kurserna i svenska samläste de i huvudsak 
med studenter med andra ämneskombinationer på ämneslärarlinjen. 

308 Samtliga tre män i intervjustudien hade engelska och svenska som ämneskombination. 
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Nedan följer porträtt av Lisa och Maja och hur de ser på sina nuvarande 
studier och vägen till ämneslärarutbildningen. 

Lisa 

Lisa är 21 år och har svenska och engelska som sin ämneskombination. Hon 
lämnade naturvetenskapliga linjen på gymnasiet med 4,0 i genomsnittsbetyg 
och har genomfört högskoleprovet vid två tillfallen. Ämneslärarlinjen var 
Lisas förstahandsval. Dels var hon intresserad av språk och dels väcktes 
intresset för läraryrket när hon vikarierade ett halvår som lärare i grundsko
lan i ämnen som slöjd, musik och gymnastik. 

Lisa sökte sig enbart till Umeå för att vara nära föräldrahemmet. Hon 
läste inledningsvis fristående kurser i engelska och blev efter ett år antagen 
till linjeutbildningen. 

Båda föräldrarna arbetar som lägre tjänstemän. Lisa tycker inte att de på
verkat henne i utbildningsvalet, även om de uppmuntrat henne till studier. 
Lisa är förhållandevis nöjd med sitt utbildningsval. I den första intervjun 
framhåller hon skillnaderna mellan studierna i svenska och engelska, framför 
allt i förhållande till den kommande yrkesrollen. Det är främst i svenskun
dervisningen som hon anser att lärarna tagit fasta på att man studerar till 
lärare. 

Jaa alltså jag har bara läst engelska (...) på fristående. Men det är ju un
gefär samma på linjen (—) har jag förstått. Och just den är väl inte så där 
hemskt inriktad på att man ska undervisa. Det har mest kommit nu när vi 
har börjat med svenskan. Att dom säger ja det här kan vara bra när man är 
lärare (...). 

Vid det andra intervjutillfället, då hon bl.a. följt den praktisk-pedagogiska 
kursen, är hon fortfarande nöjd med sitt utbildningsval men funderar nu över 
om hon verkligen kommer att bli en bra lärare. 

Jaa, eftersom jag har PPU den här terminen så väcks det ju alltid vissa tvi
vel tror jag. Man känner, åh är det verkligen rätt och kommer jag att bli 
någon bra lärare och så där. Men det ska bli jättespännande att få fara ut 
på praktik tycker jag. Och det är inte så att det känns att jag vill sluta utan 
det är bara det att man som ifrågasätter det vi gör. 

Vid det första intervjutillfället bor Lisa med sin man på studieorten men har 
vid det senare intervjutillfället flyttat tillbaka till hemorten och pendlar en 
längre sträcka. Hon tycker att denna lösning har fördelar för familjen, även 
om den innebär långa dagar. 
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Ja, det är ganska långt. Särskilt när man går länge på kvällarna, till halv 
fem och så där. Då är man inte hemma förrän sju. Men ändå. Man får för
söka läsa på bussen och så där. Det gäller att utnyttja tiden så att man inte 
kastar bort dom där timmarna. 

Under den första tiden på utbildningen arbetade hon vid sidan av studierna 
men anser vid det andra intervjutillfället att hon inte längre har tid för det. 
Däremot läser hon parallellt en kurs i engelska. Lisa tror att hon kommer att 
arbeta som lärare efter examen i någon av de större norrlandsorterna. Hon 
har inga planer på forskarutbildning. 

Maja 

Maja är 21 år och läser svenska/franska på ämneslärarlinjen. Hon gick hu
manistisk linje på gymnasiet och hade 3,9 i betygsgenomsnitt. Hon är inte 
nöjd med det betyget, som hon förklarar med att hon aldrig trivdes i gymna
siet och med sin klass. Efter gymnasiet började hon på en serviceutbildning 
och var övertygad om att detta var hennes drömkarriär men tvingades att 
överge sina planer p.g.a. fysiska besvär. Hon funderade därför över olika 
alternativ och kom fram till att hon helst ville studera och arbeta med språk. 
Vid den första intervjun uttrycker hon dock en viss tveksamhet inför sitt 
yrkesval. 

Om jag vill bli lärare, det vet jag väl inte än idag, men jag vill läsa språk. 

Hon böljade sina studier på ämneslärarlinjen med att läsa franska men ut
trycker en stark motvilja mot att fortsätta dessa studier. 

Franskan går inte alls bra. Eller gick inte alls bra. Jag läser ju svenska nu 
och det trivs jag jättebra med. Det är en helt annan värld än franskan. Fick 
precis reda på idag att jag inte klarat en tenta som jag gjort om fem gånger 
i franskan. Och det börjar kännas hopplöst (...). 

Maja betonar att hon kommer från ett "typiskt arbetarhem". Båda föräldrarna 
är invandrare men har varit bosatta i Sverige i över 20 år. Maja, som är född 
i Sverige, är tvåspråkig eftersom familjen inte talar svenska i hemmet. Hon 
anser att båda föräldrarna varit ett stöd för de fortsatta studierna på universi
tetet och då särskilt modern. 

Mamma tycker jag är så duktig så. Näe, hon är stolt. Ja, hon säger ju att 
jag inte borde få samma öde som hon (båda föräldrarna har ådrag it sig ar
betsskador, förf. anm.). Ho n vill att man ska få ett riktigt yrke. Även om det 
kostar en massa pengar och tid. 
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Vid det andra intervjutillfället deltar Maja i e n studie som undersöker "den 
sociala bakgrundens påverkan på studierna" och har i samband med det träf
fat studenter med liknande social bakgrund. Att denna skulle påverka studi
erna är något som hon aldrig tidigare funderat över men nu anser hon sig 
blivit mycket medveten om bakgrundens betydelse. 

Vad mycket man hade gemensamt. Vad mycket man upplevde som man inte 
har tänkt på som är grund till att man kommer från en helt annan grupp av 
människor. 

Vid det senare intervjutillfället gör Maja ett uppehåll från lärarlinjen för att 
läsa svenska som andra språk samt ett ytterligare språk på en kvällskurs. 
Franskstudierna och tankarna på undervisa i franska har hon nu definitivt 
övergett, däremot inte att bli ämneslärare. 

9.2.1 Studier och studiemiljöer 

Förväntningarna på studierna 

Alla utom en av dem som läser ämneskombinationen svenska/engelska är i 
stort nöjda med utbildningen och studierna. Två av dem anser dock att det är 
studierna i svenska som mest motsvarat deras förväntningar, eftersom kopp
lingen till läraryrket varit tydligast där. 

Arne och flera av hans kurskamrater hade en föreställning om att studier
na skulle bli svåra jämfört med gymnasiet, något som Arne inte tycker 
stämmer. 

Det kan ju gå en vecka när jag inte behöver göra någonting här på univer
sitetet i princip. Man kan bara glida igenom det också. Det kan man alltid 
ta igen i efterhand. (—) Alltså ska man vara krass alltså så har det nästan 
räckt med att man har varit på lektionerna så har man ändå kunnat bli god
känd. Och då undrar man ju, jag menar om lärarna och institutionen själva 
tar så lätt på ämnet då kan man ju undra varför det över huvud taget ska 
vara med i utbildningen. (Arne, I) 

De tre studenter som läser ämneskombinationen svenska/franska tycker 
samtliga att studierna i svenska mer än väl motsvarat deras förväntningar 
men att franskan varit under all kritik. 

(...) det har varit väldigt dåligt tycker jag. (-—) lärarna har haft en väldigt 
negativ attityd mot folk som inte har varit i Frankrike ett år. Ja det vill säga 
som inte kan prata flytande utan kommer direkt från gymnasiet och klarar 
av det med normal arbetsinsats. (Jill, I) 
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Undervisning, självstudier och möjligheter att påverka undervisningen 

En stor majoritet av de intervjuade anser att de ägnade mer tid åt självstudier 
vid det första intervjutillfället (mellan 25 och 40 timmar/vecka) än vid det 
andra (mellan 20 och 30 timmar/vecka). Man tillägger dock att självstudieti
den varierar beroende på kurs och innehåll och ökar inför examinationstill
fällena. Endast ett fåtal studenter läser tillsammans med en studiekamrat men 
även det varierar beroende på ämne och kursinnehåll. 

För de tre kvinnor som inledde sina studier med franska innebar studierna 
i svenska en stor förändring. Kerstin exempelvis upplevde att hon under 
franskämnet ägnade all vaken tid åt sina studier, helgerna inkluderade. Själv
studietiden i svenska uppskattar hon till 2-3 timmar per dag vid första inter
vjun och vid det andra intervjutillfället upplever hon inte att hon ägnar någon 
tid åt självstudier. 

Innan intervjupersonerna påbörjade studierna i svenska samläste de med 
studenter som läste moderna språk på fristående kurser. Detta skapade en 
viss frustration och känsla av utanförskap, eftersom man hade haft en för
väntning om att kunna identifiera sig som "ämneslärarstudenter". Bland 
annat av det skälet upplevs studierna i svenska som en positiv förändring, då 
man enbart läser med kurskamrater från den egna utbildningen och känner 
sig som en "klass". Samtidigt innehåller gruppen fler män, vilket ses som 
positivt. 

Det är ju en annan sammanhållning nu. Nu ( ...) ja det är ju en viss skillnad, 
och så var vi tidigare bara en massa tjejer. Nu är det ju ganska mycket kil
lar också.(-). Det är ingen som är utanför och så här utan det fungerar 
jättebra. (Marina, I) 

Att studierna på ämneslärarlinjen inte upplevs lika betungande av studenter
na som på studierna på övriga utbildningar återspeglas i att mer än hälften av 
ämneslärarstudenterna läser kurser parallellt med det egna språkvalet 
och/eller i lingvistik vid den första intervjuomgången och vid den andra in
tervjun en tredjedel av de studerande. 

Studenterna är överlag positiva till de undervisningsformer som före
kommer på utbildningen - föreläsningar, seminarier, gruppövningar etc. En 
tredjedel är dock kritiska till föreläsningarna, som man anser varit alltför 
centrerade kring litteraturen och tillfällen "att bara sitta av". 

Hälften av studenterna framför att det är svårt att påverka undervisningen 
under en pågående kurs. Däremot anser man att det går att förändra en kurs 
för kommande grupper genom kursvärderingsarbetet. 
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Examination och betyg 

Studenterna är i stort nöjda med examinationsformerna och menar att de haft ett 
relevant innehåll. De få som har en avvikande åsikt framhåller inte problem 
med formerna utan snarare hanteringen och bedömningen av examinationsin
satserna. 

Så det, det är en del moment som man känner att man kunde nästan ha suttit 
med armarna i kors, va. Och ibland har det också varit så att var man bara 
närvarande så blev man godkänd. Var man däremot borta så fick man 
mastodonta restuppgifter som över huvud taget inte var i proportion till det 
man var borta ifrån heller. (Arne, II) 

Åsikterna om hur lätt det är att bli godkänd på olika typer av examinationer 
varierar. Hälften av studenterna betonar att det nuvarande betygssystemet 
med godkänd och underkänd är att föredra framför något annat. 

Om det blir fler steg då tror jag att det blir lite grann som, då blir det mer 
som den här betygsjakten som man hade på gymnasiet då när man i princip 
nästan bara pluggade inför proven. (...) och då var det liksom lite mer 
plugga för betyget va (---) Huvudsaken är att jag klarar mig och framför 
allt att jag vet inom mig att jag har förstått momenten och vad som hänt. Då 
spelar det ingen större roll faktiskt om jag har G eller VG. (Markus, I) 

Den andra hälften av ämneslärarstudenterna är inte främmande till graderade 
betyg. De kan fungera som en "sporre" i studierna, vilket var fallet under 
studierna i de moderna språken. 

(...) för ämneslärare spelar det definitivt ingen roll för vi kommer bara att 
ha G i a lla fall när vi går ut. Men personligen så har jag blivit bortskämd 
med att få dom där spetsarna så jag tycker att det är kul att fortsätta. Att det 
sporrar mig lite så där. Det är som små guldstjärnor. (Sara, I) 

Lärarnas kompetens att undervisa och bedöma 

Samtliga intervjupersoner är av åsikten att lärarna varit kompetenta ämnes-
mässigt. Liksom studenterna på de andra fyra utbildningarna är ämneslärar
studenterna däremot mer kritiska till lärarnas sätt att bedriva undervisning 
och deras pedagogiska förmåga. Hälften tycker att lärarna helt saknar sådan 
förmåga, d.v.s. man är till och med mer kritisk än i de övriga grupperna. 

Ja nu pratar jag om svenskan. Dom håller sig inte till ämnet. Dom är otro
ligt ostrukturerade. Jag tycker att läraren ska vara en slags stam i trädet så 
här (visar med händerna förf. anm.). Att den ska kunna hålla ihop kurslitte-
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raîuren och allting. All information som man får in. Men dom här lärarna (-
—) dom rör ihop det ytterligare bara. (Sara, I) 

En övervägande andel framhåller lärarna som ambitiösa och engagerade i sin 
undervisning. 

(...) alla har varit jätteambitiösa. Dom har varit himla entusiastiska och så 
där. Förutom någon i fjol men hon var tvingad att ha sitt ämne så att hon 
var inte engagerad (...). (Laila, II) 

Samtliga intervjupersoner anser att lärarna varit rättvisa i sina bedömningar 
av studieresultaten. Noterbart är att samtliga, med ett undantag, tror att lärar
na skulle klara sig utan tentamen för att bedöma deras prestationer. Detta är 
en åsikt som mycket sällan förs fram i någon annan av de fem grupperna. 

Ungefär hälften tycker att de har lärt känna enstaka lärare, vilket då 
främst handlar om att de fått stöd och möjlighet att diskutera problem som 
uppstått i undervisningen. 

Ja det tycker jag att jag har gjort. Det här att känna sig att man kan vända 
sig till dom, det känner jag nog om dom flesta faktiskt. (Kerstin, II) 

Intresset att lära känna någon lärare privat är däremot obefintligt och det 
anses t.o.m. "patetiskt" i vissa fall när någon lärare försökt att delta vid nå
gon festlighet anordnad av studenterna. 

De studenter som läser franska är, som tidigare framgått, mest kritiska till 
sina lärare. Maja upplever exempelvis att hon överhuvudtaget inte kände sig 
välkommen på utbildningen. 

Vi fick göra prov för att indelas i t vå grupper, och jag har ju aldrig varit i 
Frankrike innan nu i vår då, och jag och vi andra som läste till ämneslära
re, vi var dom sämsta. Vi fick höra att vi var dom sämsta (...). Sämsta re
sultat som någonsin någon har fått, av dom som gått på ämneslärarlinjen. 
Vi fick prata med lärarna och en av dom sa att vi kan ju inte kasta ut er, 
men. Den attityden från början, och i och för sig så har han fått rätt för jag 
har inte klarat dom här två tentorna som jag måste ha.(...) Men jag tycker 
det är bra att jag har klarat 34 poäng av en kurs som har varit jättejobbig 
liksom. Så jag är nöjd med det själv. (Maja, I) 

Lärarnas attityder fick dock Maja att verkligen vilja kämpa för sina studier, 
samtidigt som hon upplevde det som fruktlöst. Hennes erfarenheter av studi
erna i svenskämnet är däremot helt annorlunda. 
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Jamen första kursen är den bästa kursen jag nånsin haft. Läraren var helt 
underbar. Och just det här att få gå med andra ämneslärare (—) " Jo, det 
här behöver ni i ert framtida yrkeliksom bara en sån attityd. (Maja, I) 

Jill gör en liknade beskrivning som Maja men tillägger att hon tror att stu
denternas inställning även grundar sig på hur de passat ihop med en viss typ 
av lärare. Kritiken kan alltså inte självklart kopplas till respektive lärares 
kompetens. Kerstin framhåller att studierna i franska fick henne att inse att 
hon inte skulle bli en bra lärare i ämnet. 

Studieuppehåll och avbrott 

Tre fjärdedelar av studenterna har inga planer på studieuppehåll vid den 
första intervjun. De fyra studenter som har sådana planer funderar över ut
landsstudier eller i ett fall (en man) studieuppehåll för att kunna bilda familj. 
Vid det senare intervjutillfället har två studenter redan gjort ett uppehåll, i 
ena fallet för att läsa ytterligare ett språk, i det andra fallet av okänd anled
ning. Därutöver är det två som har planer på att åka utomlands för språkstu
dier. 

9.2.2 Fritid och framtid 

Hälften av ämneslärarstudenterna är ensamstående och bor antingen i korri
dor eller som inneboende. Bland de övriga är fem gifta eller sambo utan barn 
och en har flickvän på annan ort. 

Hälften av studenterna på ämneslärarlinjen ägnar sig åt musik, sång och 
annan konstnärlig verksamhet på sin fritid. Drygt hälften läser också mycket 
skönlitteratur när de är lediga. Därutöver motionerar de regelbundet, umgås 
med vänner och bekanta, går på bio, deltar i föreningsliv, främst med kultu
rell inriktning och roar sig. Tre av kvinnorna framhåller dock att fritiden 
mest ägnas åt hushållsarbete. Endast en fjärdedel av studenterna är aktiva i 
en studerandeförening vid det första intervjutillfället och anger bristande tid 
eller intresse som skäl för att inte delta. Andelen har ökat något vid det andra 
intervjutillfället och häri skiljer man sig från de fyra andra studentgrupperna. 

De flesta av intervjupersonerna kan vid det första intervjutillfället inte 
tänka sig forskarutbildning i framtiden. 

Forska, nä e det skulle jag inte vilja göra för då blir man för koncentrerad 
på en sak. Då tar man med sig det hem. Man ligger och grubblar på det på 
natten antar jag och jag menar det finns så mycket annat i den här världen 
som är intressant och trevligt och kul och så vidare (...). (Markus, I) 
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Vid det andra intervjutillfället funderar däremot drygt hälften av intervjuper
sonerna på forskarstudier om de hittar något intressant ämne. Informationen 
om forskarutbildning beskrivs dock som närmast obefintlig. 

Mer än hälften av intervjupersonerna uppger att de vill få en tjänst som 
gymnasielärare inom sina ämnen, varav en fjärdedel på ett mindre gymnasi
um. 

På en bra skola med trevliga lärare och som är lite öppna kanske. Inte 
alltför konservativa. (Judit, I) 

Två studenter säger att de kan tänka sig sin lärartjänst förlagd till Norrland 
men också utomlands. De tre personer som inte nämner en lärartjänst på 
gymnasiet vill helst ha ett utlandsarbete. Några kan också tänka sig att arbeta 
inom företag eller som journalist, för att därigenom utnyttja sina språkkun
skaper. Ungefär samma bilder kommer fram vid de båda intervjutillfällena. 

När vi frågar om deras drömyrke svarar bara tre studenter att det är lärar
yrket. I stället nämner de flesta helt andra yrken, som dock oftast har en 
språkkomponent: reseledare, tolk, konstnär, kirurg, chefssekreterare, sång
erska, författare m.m. 

Vid det första intervjutillfället tror så gott som samtliga studenter att de 
om fem år antingen är verksamma som lärare eller att de fortsätter att stude
ra. Medan männen tror att de "absolut" har arbete, säger kvinnorna mer för
siktigt att de "förhoppningsvis" arbetar. Två studenter, en man och en kvin
na, nämner också familj och barn som en möjlighet i framtiden. Vid det and
ra intervjutillfället svarar samtliga att de tror att de har ett arbete men endast 
tre nämner ett arbete som lärare. Fler är osäkrare inför framtiden än i den 
första intervjun och begrepp som "kan hända" och "hoppas jag" används, 
oavsett studenternas kön, då de beskriver sin framtid och kommande yrkes
roll. 

9.3 Studieresultat, att vara lyckad/misslyckad student 

Eftersom jag ska bli lärare så borde ett bra studieresultat vara att jag kän
ner att jag behärskar ämnena och förmår att lära ut dem sen också. Jag 
skulle bli mer bedrövad om jag gick igenom den här utbildningen och t.ex. 
hade, kunde väldigt mycket om grammatik eller vad det nu kan vara, men 
att jag liksom inte för mitt liv skulle kunna lära ut det till andra. Då skulle 
det vara misslyckat alltså. (Arne, II) 
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I enkätstudien uppvisar ämneslärarstudenterna klart varierade uppfattningar 
om ett gott studieresultat; detta relateras till betyg, studiestrategier, kunska
per och färdigheter samt att kunskaperna ska kunna tillämpas i det komman
de läraryrket. Intervjusvaren skiljer sig från enkätsvaren i några avseenden. 
Betoningen av studiestrategier och framtid/yrke är inte lika stark i intervju
erna som i enkätsvaren. Däremot betonas prestation (betyg) och tillägnel-
se/förståelse (kunskaper och färdigheter) ungefär lika starkt i de båda studi
erna när man diskuterar innebörden av ett gott studieresultat. Intervjuperso
nerna beskriver i huvudsak ett gott studieresultat som tillägnelse/förståelse 
och prestation. Drygt hälften av ämneslärarstudenterna ger samtidigt uttryck 
för flera uppfattningar om ett gott studieresultat i den första intervjun, en 
något mindre andel i den andra. Ämneslärarstudenterna har m.a.o. en mer 
sammansatt syn på frågan än de övriga fyra studentgrupperna (tabell 9.1). 

Tabell 9.1 Ämneslärarstudenters uppfattning om ett gott studieresultat. Intervju-
tillfälle I och II (n=12). 

Gott Personl. Tillägn./ Prest. Process/ Framtid/ Övr. Flera kat. Tot 
studieres. utveckl. förståelse strategi yrke 

Int. I - 2 3 - - T 12 

Int. II - 2 3 - 2 52 12 
1 Tillägnelse/förståelse & Prestation (4 pers.), Tillägnelse/förståelse & Framtid/yrke (2 pers.) 

samt Tillägnelse/förståelse & Övrigt (1 pers.). 
2 Tillägnelse/förståelse & Prestation (3 pers.), Tillägnelse/förståelse & Framtid/yrke (1 pers.) 

samt Prestation & Process/strategi (1 pers.). 

Den dominerade uppfattningen är att ett gott studieresultat är "när man kän
ner att man tillägnat sig kunskaper och färdigheter". Därefter följer uppfatt
ningen att ett gott studieresultat är förenat med en prestation. 

Ja det är nog att då man har klarat tentan att man kommer ihåg (...) för att 
oftast blir det ju så att man pluggar till tentan och sen så försvinner det. 
Men det märker jag ju nu att man kommer ihåg ganska mycket från i fjol. 
(Lisa, I) 

(...) ja men det är ju om man har förstått det man har läst. (—) det är ju 
alltid roligt om man klarar en tenta då va. Men att man ska komma ihåg det 
man har läst och inte bara banka in det sista kvällen. Komma ihåg det och 
känna att jo men det här kan jag. Och det här förstår jag. (Marina, II) 
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Man vill således förstå innehållet och få bestående kunskaper. Studenterna 
beskriver det som att de har fått ut någonting av undervisningen eller att de 
har grepp om ämnet. 

Sju studenter hänvisar vid det första intervjutillfället till prestation, varav 
hälften uttrycker att de eftersträvar ett högre betyg än godkänd (tabell 9.1). 
Övriga refererar i första hand till ett godkänt resultat, även om de menar att 
ett högre betyg på tentamen skulle upplevas som mer positivt. Man refererar 
också till sina egna, personliga prestationsmål. 

Ja det beror helt på vad jag har satt för, för vad jag själv har som mål med 
kursen. Om jag planerar att få VG eller om jag är nöjd med ett G. Och sen 
då om jag uppnår mina egna krav. (Jill, I) 

De som vid det andra tillfället beskriver en studieprestation, refererar alla till 
betygen, varav några få säger att de eftersträvar ett väl godkänd. Markus är 
en av dem. Han menar att ett högre betyg endast visar att studenten tillägnat 
sig det innehåll som läraren definierat som väsentligt och inte avspeglar en 
större arbetsinsats från studentens sida. Det gäller att göra en strategisk be
dömning av vad läraren kommer att belöna. 

Avslutningsvis tycker en fjärdedel av studenterna att ett gott studieresul
tat ska ses i förhållande till det framtida yrkesutövandet. I svaren framhålls 
vikten av kunskapernas framtida nytta och användbarhet. Generellt är mer
parten av ämneslärarstudenterna tämligen stabila i sina uppfattningar mellan 
de båda intervjutillfällena. 

9.3.1 Definition av och exempel på en lyckad respektive misslyckad 
student 

Liksom studenterna i de övriga utbildningarna lyfter de flesta ämneslärarstu
denterna fram process- och strategirelaterade aspekter när de ombeds defini
era och ge exempel på en lyckad respektive misslyckad student. I exemplifi
eringarna framhålls dock betydelsen av tillägnelse och förståelse starkare än 
i definitionerna (tabell 9.2). 

I studenternas definitioner av en lyckad student är det en tredjedel, d.v.s. 
förhållandevis få, som överhuvudtaget nämner prestationsaspekter. Flertalet 
av dessa betonar också aspekter som trivsel och livssituation. 

Ja> för mig är ju en student en som känner att hon trivs med det hon gör. 
Som tycker att nu har jag kommit rätt. För har hon det då arbetar hon ju 
själv på sin sak liksom. Då får hon ju förmodligen ett relativt gott studiere
sultat också. (Kerstin, II) 
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Tabell 9.2 Ämneslärarstudenters definition av och exempel på en lyckad respek-
tive misslyckad student. Intervjutillfälle II (n=12). 

Intervju Personl. Tillägn./ Prest. Process/ Framtid/ Övr. Flera kat. Tot. 
frågor utveckl. förståelse strategi yrke 

Def. 
lyckad 

- 1 1 4 2 41 12 

Def. 1 Q l2 12 
misslyckad 2 1 O l2 12 

Exempel 
lyckad - 1 10 - - 113 

Exempel 
misslyckad - 3 6 1 - IO4 

1 Prestation & Process/strategi (2 pers.), Prestation & Övrigt (1 pers.), samt Personlig utveckling 
& Tillägnelse/förståelse (1 pers.). 

2 Prestation & Process/strategi (1 pers.). 
3 En av studenterna har inte besvarat fråga. 
4 Två av studenterna har inte kunnat besvara frågan. 

Att trivsel är viktigt, liksom möjligheten att få balans mellan studier och 
kringaktiviteter, kännetecknar också de process-/strategiinriktade svaren. På 
denna punkt skiljer sig studenterna på ämneslärarlinjen påtagligt från de 
övriga fyra studentgrupperna i vår studie, där man mer beskriver studiestra
tegier och utbildningsprocesser. 

Ja, det är en som bryr sig om studierna fast inte alltför mycket heller. Alltså 
man sica ju vara lagom. Näe, men (...) jag tror inte man är ifall man plug
gar ihjäl sig heller. (---) ja, man gör det man ska och klarar sig igenom. Ja, 
det är ju lite svårt det där. (Lisa, II) 

Judit betonar i sitt svar både personlig utveckling, välbefinnande och kun-
skapstillägnelse. 

Det är en som har kul utav sin utbildning. Även om inte den kanske skriver 
VG eller godkänd hela tiden. Får den ut någonting av studierna och lär sig 
och på sånt sätt kan tillämpa det. Ja må bra utav det helt enkelt och känna 
att dom förverkligar sig själv. (Judit, II) 

De studenter som beskriver den lyckade studenten i process-/strategitermer 
ger också exempel på hur en student bäst bör bedriva sina studier. 

Ja, någon (...) som tänker lite utöver det läraren säger. (---) Som inte bara 
skriver ner dom vedertagna analyserna av någon känd roman utan tänker 
någonting själv med. (Peter, II) 
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Ja, att kunna ha så pass god karaktär så man kan sätta sig ner och göra det 
även om det är tråkigt. För jag vet att jag har försökt göra så att jag gör ett 
schema. Att mellan dom timmarna så ska jag läsa och inte se på TV och inte 
prata i telefon och så. (Marina, II) 

När studenterna ska ge exempel på en lyckad student gör samtliga utom en 
det genom att beskriva process/strategirelaterade aspekter.309 Beskrivningar
na kan dock sägas vara av två slag. Det första utgörs av en situation, där den 
studerande förutom studierna även hinner med fritidsaktiviteter och/eller att 
ägna sig åt familjen. Den andra typen av beskrivningar handlar om sättet att 
bedriva sina studier på, vilket även inbegriper personliga egenskaper eller 
förutsättningar. 

Definitionerna av en misslyckad student är till övervägande del beskriv
ningar av orsaker till ett misslyckande, d.v.s. man beskriver olika studiestra
tegier som har en negativ påverkan på studierna. Här kan vi dels urskilja svar 
som handlar om att prioritera studierna för lågt i relation till andra aktivite
ter, dels svar som gäller att studenten fortsätter att läsa trots ett lågt intresse. 
Båda de studenter som definierar en misslyckad student i termer av presta
tion hänvisar till en misslyckad tentamen. 

I exemplen på en misslyckad student tas huvudsakligen upp felaktiga el
ler misslyckade arbetssätt och strategier - främst sätt att studera, eller kanske 
snarare att inte studera - respektive otillräcklig tillägnelse och förståelse. I ett 
antal svar framhålls vidare personliga faktorer. Att utebli från frivilliga lek
tioner, felaktig studieteknik, alltför täta hemresor, att sakna intresse för äm
net eller mål med studierna, personliga problem samt problem att komma 
överens med lärare eller kurskamrater är aspekter som nämns och ingen 
överväger markant över de övriga. Däremot inleder intervjupersonerna ofta 
med att säga att det inte finns någon misslyckad person i g ruppen. Samtliga 
kan dock ge sådana exempel. 

Två av studenterna refererar till en avbruten utbildning. De tre personer 
som exemplifierar en misslyckad student i termer av bristfällig tillägnelse 
eller förståelse kopplar samman detta med otillräckliga kunskaper respektive 
studentens sätt att vara och agera i studiesituationen. 

309 En student har dock inte kunnat besvara frågan. 
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Känna sig lyckad respektive misslyckad i studierna 

När studenterna vid det andra intervjutillfället uppmanas beskriva ett tillfälle 
när de själva har upplevt sig lyckade är det lika stora andelar som gör det i 
termer av prestation som process/strategi, knappt en femtedel i va rdera fallet 
(tabell 9.3). 

Tabell 9.3 Ämneslärarstudenters beskrivningar av ett tillfälle när de kände sig 
lyckade respektive misslyckade i studierna. Intervjutillfälle II (n=12). 

Intervju 
frågor 

Personl. 
utveckl. 

Tillägn./ 
förståelse 

Prest. Process/ 
strategi 

Framtid/ Övr. Flera kat. 
yrke 

Tot. 

Upplevelse 
lyckad 

- - 4 4 1 - 21 I l 3  

Upplevelse 
misslyckad - - 3 4 32 IO4 

1 Prestation & Process/strategi (2 pers.). 
2 Tillägnelse/förståelse & Prestation (1 pers.), samt Prestation & Process/strategi (2 pers.). 
3 Frågan har ej ställts till en student. 
4 Frågan har ej ställts till två av studenterna. 

När man ska beskriva ett tillfälle när man själv var lyckad, så skiljer det sig 
från exemplifieringen av en lyckad student (jfr tabell 9.2). Nu är man oftare 
prestationsinriktad och refererar till tentamensresultat och/eller till muntliga 
omdömen om den egna prestationen. 

Ja jag fick VG+ på en tenta. Jag fick mer poäng än man kunde få. Då kände 
jag mig, det var i x-ämne (förf. anm.), då kände jag mig faktiskt (...) och sen 
att för att läraren sa efteråt att jag ser att du kan det här och de måste du 
kunna för att du ska ju bli lärare. Och då kände jag, då var jag nöjd med 
mig själv. Stolt. (Maja, II) 

( — )  V i  s k u l l e  g ö r a  e n  a n a l y s  a v  e n  s å n  h ä r  p o p u l ä r  l i t t e r a t u r b o k  o c h  e n  s a 
gobok och så skrev jag en analys (...) på 15 sidor. Det var jag faktiskt nöjd 
med. Ja nu i höstas skrev jag också ett paper på en bok men paper går ju så 
fort att skriva. Men det var (...) jag också nöjd med i alla fall. (Linda, II) 

Endast en student relaterar sin upplevelse av studieframgång till aspekter 
som handlar om framtid/yrke. 

Studenterna kan känna sig misslyckade vid något enskilt tillfälle, t.ex. i 
samband med en tentamen, eller under en längre tidsperiod. De tre studenter 
som läst franska upplevde alla sig misslyckade i dessa studier, eftersom de 
ansåg att de inte har kunnat leva upp till de krav som utbildningen ställde. 
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Oh ja, franskan. Det är ett misslyckat kapitel Näe, jag har funderat väldigt 
mycket på det där. Liksom försökt, pratat med mina föräldrar eller mamma 
och fler som har misslyckats då. Jag försöker intyga mig själv att jag är inte 
misslyckad därför att jag har lärt mig någonting. Men känner ändå dom där 
6 poängen som är dom viktigaste. Dom hänger över mig liksom hela tiden. 
(—) vi är faddrar åt dom utländska studenterna och då hade vi som läst 
franska, vi valde dom fransmännen då och vi pratar svenska med dom. Och 
sen sa han plötsligt - nu pratar vi franska! - och det första det var jag såg , 
jag såg läraren, den här personen som jag inte alls tycker om. Det var den 
första jag såg framför mig och jag kunde inte säga någonting. Det vart to
talt. (...) jag kunde inte säga dom lättaste orden. Utan det var direkt så (...) 
anknöt jag till den läraren som jag har sån skräck för liksom att. Ja det där 
sitter långt inom en själv. Det gör det. (Maja, II) 

De studenter som framhåller prestation beskriver alla studiemisslyckande vid 
olika examinationstillfällen. 

Vi hade en jätteenkel kurs och så skulle vi bara skriva en liten (...) uppsats 
var det väl, inte någon omfattande heller och så av ren slöhet gör man det 
inte för att det är så mycket annat kul just då, och då tyckte man sen att man 
var bra dum, för då har man ju det där hängandes sen. (Jill, II) 

Endast en student beskriver ett studiemisslyckande som handlar om bristfäl
ligt inhämtande och förståelse av kursinnehållet. Avslutningsvis är det en 
student som hävdar att han aldrig har känt sig misslyckad vid något tillfälle. 

9.3.2 Högskoleexamen och studieresultatets betydelse fòr ett framti
da arbete 

Flertalet av de tio studenter som vid det första intervjutillfället har besvarat 
frågan om betydelsen av en högskoleexamen anser att en examen är viktig 
för att få ett arbete. Endast Kerstin är av den uppfattningen att man inte be
höver en examen för att vara verksam som lärare. 

Ja jag vet ju att det är så här att även om jag inte avlägger en examen så 
får jag ju förmodligen jobb som lärare. Eftersom att det finns människor 
som har gått ut gymnasiet som får jobb som (...) lärarvikarie då. Utan att 
dom behöver utbildningen alls, vilket jag egentligen tycker är skrämmande. 
(---) Så (...) jag tycker totala poängen i sig är viktigare faktiskt än själva 
examen. (Kerstin, I) 

Också vid det andra intervjutillfället menar merparten att en avslutad utbild
ning, vilket här likställs med examen, ökar chanserna att få arbete. Nu fram
håller man också examens betydelse för att behålla ett arbete och för breddade 
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valmöjligheter på arbetsmarknaden. Några av studenterna betonar samtidigt att 
en utbildning inte självklart leder fram till ett arbete. 

Bara ett fåtal menar att ett högre betyg är ett konkurrensmedel för att 
kunna få ett arbete. Övriga hänvisar till genomförda kurser eller till en av
lagd examen. Också personliga egenskaper och benägenhet att flytta nämns 
som exempel på konkurrensfaktorer i svaren. 

Merparten av studenternas uppfattningar om examens och betygens bety
delse för ett framtida arbete är stabila mellan de båda intervjutillfällena. 

9.3.3 Vad befrämjar respektive motverkar ett gott studieresultat? 

Bilden är splittrad när ämneslärarstudentema beskriver vad som befrämjat 
eller motverkat ett gott studieresultat. En del nämner faktorer i utbildnings
miljön, medan andra tar upp faktorer utanför studiemiljön eller personliga 
egenskaper (tabell 9.4). 

Tabell 9.4 Ämneslärarstudenters uppfattning om vad som befrämjar respektive 
motverkar ett gott studieresultat. Intervjutillfälle I och II (n=12). 

Intervju Faktorer Personl. I ut- Utanför Övr. Flera kat. Ej frågat Tot. 
tillfälle egensk. & bildn. utbildn. 

strategier miljö miljön 

I 
Befrämjar 3 4 1 - 4 12 

I 
Motverkar 1 3 4 - 4 12 

II 
Befrämjar 5 2 4 1 - 12 

II 
Motverkar 4 1 6 1 - 12 

När man talar om personliga egenskaper som kan befrämja eller motverka 
studieresultatet nämns bl.a. motivation, intresse och engagemang. Faktorer 
utanför utbildningsmiljön som ses som motverkande är t.ex. familjesituatio
nen, boendeförhållanden, dålig ekonomi, extraknäck, egen studiemiljö, resor 
och ett "överdrivet TV tittande". På motsvarande sätt nämns ett bra boende, 
god ekonomi, fritidsaktiviteter och stöd från "nära och kära" som befrämjan
de. De studenter, som anger faktorer i utbildningsmiljön som de upplevt 
befrämjat eller motverkat studierna tar främst upp lärarna, litteraturen och 
ämnet i sig. Vid det andra intervjutillfället nämner man ungefär samma saker 
som i den första intervjun men man betonar också stämningen i studiegrup
pen som betydelsefull. 
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Om man känner att läraren är intresserad av att vi ska lära oss någonting, 
att han eller hon är mån om den då blir man mer intresserad också. Men 
när man (...) som vi har haft lärare där man har känt att dom nästan har 
sett ner på oss liksom. Ack måste jag undervisa dessa arma fårskallar nu 
idag igen, och då har man ingen lust liksom. (Arne, II) 

9.4 Avslutande kommentarer 

Studenterna på ämneslärarlinjen beskriver främst ett gott studieresultat i 
termer av tillägnelse/förståelse - i synnerhet att få bestående kunskaper - och 
prestation men beskrivningarna är oftast sammansatta av flera aspekter. 

Ämneslärarstudenterna definierar och beskriver en lyckad/misslyckad 
student främst i termer av processer eller strategier. När de ska beskriva ett 
tillfälle när de själva kände sig lyckade eller misslyckade tillkommer dessut
om prestationsaspekter. Mer än andra betonar ämneslärarstudenterna balan
sen mellan studier och resten av tillvaron. En lyckad student är sålunda nå
gon som både hinner med sina studier och en aktiv fritid på ett sådant sätt att 
de berikar varandra. Majoriteten av studenterna på ämneslärarlinjen menar 
att högskoleexamen är viktig för att få ett arbete. Bilden av vad studenterna 
menar befrämjar eller motverkar ett gott studieresultat är sammansatt - både 
personliga, utbildnings- och andra aspekter tas upp. 

Hur kan vi förstå detta mönster på ämneslärarlinjen? Studenterna kommer 
till utbildningen med språkintresset som en gemensam nämnare. Merparten 
har läst på någon treårig gymnasielinje. Dock varierar inriktningen på gym
nasieutbildningen en del, liksom betygsprestationema. Därför kan man anta 
att dessa studenter bär med sig skiftande erfarenheter av studier och studie
framgång. De sammansatta svaren när ämneslärarstudenterna ska resonera 
om studieresultat kan delvis förstås mot denna bakgrund. 

Bristen på sammanhållen utbildningsgång och de heterogena student
grupperna, där lärarstudenter blandas med studenter med andra inriktningar 
kan antas försvaga känslan av utbildnings- och yrkesidentitet hos studenter
na. Detta kan i sin tur leda till att variationerna i framgångsuppfattningar är 
större än på en mer sammanhållen och homogen utbildning. 

Inriktningen på förståelse och tillägnelse skulle kunna relateras ämneslä
rarutbildningens starka innehållsliga inriktning på språk, kommunikation och 
förmedling. Man kan också tänka sig att den starka betoningen i ämnespeda
gogik och metodik (PPU) bidrar till en sådan uppfattning. 
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Strategi- och processaspekter är framträdande när studenterna på ämnes
lärarlinjerna förhåller sig till studieframgång. En delförklaring till detta kan 
vara de starkt skiftande "framgångsbudskap" som förmedlas inom olika de
lar av utbildningen. Formerna för undervisning, examination och feedback, 
liksom betygssystemet, varierade mellan olika delar av utbildningen. Som 
exempel kan nämnas att de f.d. franskstuderande upplevde att deras presta
tioner var otillräckliga hur mycket de än arbetade, medan många menade att 
enbart närvaro räckte för att klara svenskstudierna. 

Det är påfallande få som ser en framtid som lärare, eller uppfattar läraryr
ket som sitt drömyrke. Ämneslärarstudenterna är också den grupp som ut
trycker den starkaste kritiken mot universitetslärarnas pedagogiska förmåga. 
Bristen på identifikation med den yrkesroll som utbildningen förbereder för 
leder sannolikt till att man måste ta sin utgångspunkt i andra faktorer när 
man förhåller sig till studier, strategier och studieframgång. Studieframgång 
kan antas relateras t.ex. till egen språkbegåvning, språkintresse och annan 
yrkesutövning än lärarens. Att lärarstudenterna har rikliga erfarenheter av 
lärarverksamhet, både under och före lärarutbildningen tycks vara mindre 
betydelsefullt för uppfattningar om studieframgång. 
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10. Lika chans - skilda villkor? 

I det föregående har de studerandes uppfattning av studieframgång relaterats 
till utbildningstillhörighet. De eventuella skillnader som kan finnas mellan 
kvinnor och män har hittills endast indirekt kommit till uttryck. 

I föreliggande kapitel kommer innebörden av studieframgång att be
handlas med fokus på de eventuella skillnader och likheter som kan finnas 
mellan kvinnor och män i detta avseende. Eftersom det saknas studier som 
specifikt behandlar innebörden av studieframgång utifrån ett genusperspek
tiv, kommer vi i det följande att göra nedslag i några av de studier som ut
ifrån ett sådant perspektiv har belyst mekanismer som är verksamma i mötet 
mellan studenterna och den högre utbildningen. Tonvikten ligger på svenska 
studier som på senare tid har berört denna problematik. Syftet är att få en 
bild av hur kvinnor och män upplever sina studier och därmed skapa ingång
ar till att förstå eventuella skillnader, men även likheter, i hur kvinnor och 
män ser på studieframgång i dagens svenska högskola 

Vi är väl medvetna om att även andra variabler kan vara viktiga att beak
ta, exempelvis social bakgrund, ålder och tidigare erfarenhet när man böljar 
sina akademiska studier. I det följande vill vi därför, innan vi går vidare, i 
någon mån belysa dessa aspekter genom att lyfta fram några studier av icke 
traditionella studenter som kan anses giltiga för dagens studerande. Däremot 
gör vi ingen egen empirisk analys i detta avseende. 

10.1 Traditionella studenter och andra som studerar 

Student: (—) 3 person som studerar vid universitet eller högskola: student
bostad; studentdemonstration; studentförening; studenthem; studentkura
tor; studentlegitimation; studentliv; studentspex; studenttid; lundastudent; 
60-talets radikala ~er; han minns sitt första år som ~; fattiga -er; ~erna är 
stressade av tentamenshetsen310 

Ovanstående definition av begreppet student311 anger inte bara att studenten 
studerar vid universitet eller högskola utan frammanar också en nostalgisk 

310 Svensk ordbok och uppslagsverk (1988). 
Det bör noteras att under perioden 1977-1993 användes benämningen student sparsamt. I 
stället användes benämningen studerande (Egidius, 1995). 
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bild av en avgränsad period i l ivet. Det är egentligen endast studentkurator, 
fattig och att studenterna är stressade av tentamenshetsen som antyder att 
studenten inte enbart är sorglös. Definitionen kan tjäna som illustration av att 
bilden av studenter ofta tas för given och kunskapen om denna grupp fortfa
rande är förhållandevis stereotyp, trots att de studerande som grupp har varit 
föremål för ett stort antal studier.312 Merparten av dessa studier är dock i 
huvudsak baserade på traditionella studenter. Teorierna på området är därför 
ofta genererade ur empiri från denna studerandegrupp.313 

De icke traditionella studenterna har dock kommit att uppmärksammas 
allt mer. Bland svenska studier som på senare tid behandlat studenter i den 
högre utbildningen har StudS-projektet, bl.a. fäst uppmärksamheten på att de 
icke traditionella studenterna utgör närmare hälften av studerandegruppen 
utifrån någon av projektets tre kriterier; en person som antingen har gjort 
minst ett längre studieuppehåll under studietiden, ej är heltidsstuderande 
eller började studera vid 25 års ålder eller senare alternativt innan hösten 
1977.314 Hösten 1995 uppgick andelen icke traditionella studenter till 47 %. 
Resultaten visar att kvinnor liksom studerande från lägre sociala skikt utgör 
en övervägande andel av de icke traditionella studenterna. Vidare återfinns 
de icke traditionella studenterna i huvudsak i de äldre åldersgrupperna. An
delen icke traditionella studenter varierar även mellan olika lärosäten.3151 en 
uppföljning bland de som var studenter hösten 1998 fann man att andelen 
icke traditionella studenter endast uppvisade en smärre ökning, vilken kvin
norna svarade för.316 

Bristande förkunskaper eller studieteknik är något som brukar anföras 
gentemot äldre studerande. Richardson317 finner dock, i en litteraturöversikt 
av högskolestuderandes lärande, att det finns anledning att tillbakavisa den 
stereotypa uppfattningen att äldre studerande skulle ha svårare än yngre att 
bedriva studier. Han finner snarare stöd för att vuxenstuderande (s.k. mature 

312 Jfr Huber (1989), p. 273. 
313 Jfr Astin (1993) som menar att en undersökning som inte skiljer mellan traditionella stu

denter och icke traditionella studenter blir missvisande med tanke på att icke traditionella 
studenter skiljer sig markant från traditionella studenter t.ex. med avseende på de problem 
och svårigheter som möter denna grupp. 

314 Petri (1999), s. 10, 29,40-41. 
315 Brandeli (1998), s. 66-68. 
316 Högskoleverket (2001), s. 25-26. 
317 Richardson (1994). 
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students) är mer benägna än yngre att praktisera djupinlärning, vilket är det 
förhållningssätt som brukar framhållas som önskvärt inom högre utbildning: 

Mature students simply do not show the greater dependence upon repetitive 
studying at the expense of deep processing that is characteristic of students 
who are deficient in study skills (see Moss, I982).2,s 

Förklaringar till varför yngre och äldre studerande uppvisar olika förhåll
ningssätt till sina studier är något som Richardson bl.a. kopplar till gymna
sieskolans utformning. Denna tenderar att befrämja ett ytinriktat förhåll
ningssätt, vilket återfinns hos studerande som nyligen lämnat denna utbild
ningsform. Livserfarenhet tycks däremot vara en faktor som är kopplad till 
djupinlärning, vilket hänger samman med de erfarenheter av planering och 
att fatta beslut som vuxenlivet ger. Erfarenheter från icke akademisk miljö 
samt andra livserfarenheter har visat sig mer gynnsamma för samhällsveten
skapliga studier, i synnerhet där tonvikt läggs vid självständigt arbete. Inom 
ämnen som i hög grad är skolrelaterade är däremot vuxenstuderande miss
gynnade. 

Richardson, pekar vidare på att yngre och äldre studerande kan ha olika 
motiv för sina studier. Richardson refererar här bl.a. en kanadensisk studie 
som fann att medan kvinnor i åldern 45-64 år i huvudsak såg studierna som 
en intellektuell utmaning var kvinnor i åldern 35-44 år mer motiverade att 
uppnå självständighet, erhålla en examen, ändra yrkesinriktning, nå vidare 
avancemang eller förvärva nya färdigheter. De yngre kvinnorna var mindre 
nöjda med studierna och livet i allmänhet, samt upplevde sig mer stressade. 
Medan familjen för de yngre kvinnorna var en bidragande orsak till stress, 
ansåg de äldre kvinnorna att familjen var en tillgång i studierna. Richardson 
menar dock att eftersom en majoritet av de icke traditionella studenterna är 
35 år eller yngre har de sannolikt såväl arbetsmarknadsrelaterade som mer 
personliga motiv för sina studier.319 

318 Richardson (1994), p. 318. 
319A.a„ pp. 318-322. 
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10.2 Kvinnor och män 

Trots ansträngningar för att öka jämställdheten vid universitet och högsko
lor, kan kvinnors och mäns högskolestudier se olika ut. Deras upplevelser av 
att vara student samt vad som är studieframgång kan också skilja sig åt. För 
kvinnor kan det sätt på vilket universitetsutbildningen organiseras och 
genomförs befinna sig i konflikt med andra livsroller med skilda krav och 
förväntningar, vilket medför att kvinnors studiemönster inte är jämförbara 
med männens.320 Därtill kommer att många kvinnor också är äldre deltids
studerande, d.v.s. de uppfyller flera av kriterierna för gruppen icke traditio
nella studenter. 

I det följande kommer vi utifrån ett genusperspektiv att behandla några av 
de aspekter vi funnit väsentliga för att belysa hur studieframgång konstrueras 
och reproduceras.321 Här behandlas forskning som har belyst de studerandes 
erfarenheter av och förhållningssätt till högre studier samt de strategier som 
de använder sig av för att nå sina mål. De aspekter som fokuseras i utbild
ningsmiljön är utbildningarnas mål och inriktning, arbets- och examinations
former. Detta innebär att aspekter relaterade till de studerandes väg till ut
bildningen respektive den framtid som väntar dem efter utbildningen berörs i 
mindre grad eller inte alls. 

10.2.1 Utbildningarnas arbetssätt, mål och inriktning 

Känslan av utanförskap, där kvinnliga studenters inledande entusiasm och 
intresse för ett ämne byts mot misströstan och tvivel avseende den egna stu
dieförmågan är ett resultat som framkommit i internationella studier, där 
också betydelsen av att undersöka de mekanismer som är verksamma i ett 
utbildningssystem framhålls.322 Meyer, Dunne och Richardson323 har under
sökt hur kvinnor och män lär inom en manligt dominerad utbildningsmiljö. 
De finner att könsskillnader snarare återfinns vid djupinriktade och strategis
ka ansatser än mer ytinriktade sådana. Hos kvinnorna finner de en ansats 
som kan beskrivas som icke prestationsinriktad men med inriktning mot 

320 Jfr Elgqvist-Saltzman (1994). 
321 Jfr avsnitt 3.4. 
322 Jfr Goldberger (1991). 
323 Meyer, Dunne, & Richardson (1994). 
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såväl noggrann inlärning som mot meningsfullhet och förståelse, vilket är ett 
förhållningssätt som de utvecklat under sin studietid.324 

Bland svenska forskare som belyser hur utbildningarnas arbetsformer, 
mål och inriktning kan innebära skilda studiebetingelser för kvinnor och män 
återfinns Erson325 som, under rubriken "Det omedvetet könade universitet", 
argumenterar för att ett könsperspektiv bör anläggas på arbetet med att höja 
utbildningarnas kvalitet. I synnerhet då en vanligt förekommande uppfatt
ning är att det är läraren som sätter normen för vad som är att betrakta som 
godtagbar och värdefull kunskap respektive vad som inte är det. Detta inne
bär att utbildningarna förmedlar en syn som inte bara kan påverka hur de 
studerande ser på sig själva utan även de strategier som de använder sig av. 
Erson menar att reproduktionen och vidmakthållandet av redan inlärda 
könsmönster i kombination med en pågående nykonstruktion av kön utifrån 
de subkulturer som återfinns inom olika ämnesinriktningar, kan påverka de 
studerandes motivation, deras förmåga till inlärning och reflektion kring den 
kunskap som utbildningarna vill förmedla. 

I sin studie av kvinnor vid olika datautbildningar,326 finner Erson bl.a. att 
många av kvinnorna tvingats ägna en stor del av sin energi åt att försöka 
stanna kvar på utbildningen medan andra helt sonika har avbrutit den. Detta 
är något som hon kopplar till de tre könsmaktdimensionerna; arbetssättet, 
den öppna sexismen och den starkt manliga gemenskapen, vilka hon menar 
är företeelser som påverkar och begränsar kvinnors val och möjligheter. 
Erson pekar vidare på att nedvärderingen av kvinnors verksamheter och pre
stationer även innebär att männen inte tillåts ta del av de värderingar, kun
skaper och färdigheter som av tradition är kopplat till en kvinnlig sfär.327 

Även Böijeson och Meyers328 studerandeintervjuer, med studenter inom 
humaniora och samhällsvetenskap, indikerar att kvinnor försöker anpassa sig 
för att passa in i universitetsmiljön. Egenskaper som traditionellt brukar till
skrivas män, t.ex. att vara aktiv, målinriktad och konstruktiv, ofta även är 
egenskaper som tillskrivs en god student. Kvinnor, som använder sig av ett 
manligt förhållningssätt (t.ex. att hävda sig själv, att visa framfötterna) belö
nas däremot inte för ett sådant beteende utan riskerar snarare att bli bestraf-

324 Meyer, Dunne, & Richardson (1994). 
325 Erson (1995). 
326 Erson benämner detta samtalsmaterial. 
327 Erson, (1995), s. 81-85, 90-95. 
328 Böijeson, & Meyer (1997). 
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fade av såväl manliga som kvinnliga medstuderande och lärare då de be
traktas som avvikande. Resultaten visar vidare att det framför allt är kvin
norna som efterlyser tydligare regler för hur man ska vara som student då 
oklara regler skapar osäkerhet.329 

10.2.2 Arbets- och undervisningsformer 

Det är en utbredd uppfattning att kvinnor och män föredrar olika arbets- och 
undervisningsformer, samtidigt som det också finns studier som visar på 
motsatsen. 

Av Lundmark, Edvardsson och Strömbergs330 studie framgår att både 
kvinnor och män önskar att klimatet på den institution där de bedriver sina 
studier ska vara öppet och informellt. Det är dock i synnerhet kvinnorna som 
lägger vikt vid informella personliga kontakter, medan männen betonar 
aspekter som att institutionens "service" ska fungera på ett bra sätt. Både 
kvinnor och män anser att seminariet utgör den bästa undervisningsformen, 
men huvuddelen av de kvinnliga intervjupersonerna tycker att det är svårt att 
uttrycka sina åsikter i grupp, vilket i stor utsträckning är kopplat till en rädsla 
för att framstå som "mindre vetande".331 Snarlika resultat återfinns också i 
andra studier. Börjeson och Meyer332 finner att medan kvinnorna upplever att 
männen kommer till tals i större utsträckning, har de manliga studenterna 
svårt att identifiera detta som ett problem. En "duktig student" vid seminarier 
definieras också på olika sätt av kvinnor och män. Något förvånande är att 
medan kvinnorna anger faktorer som kan beskrivas som mer offensiva och 
traditionellt manliga till sin karaktär (t.ex. att vara framåt, självsäker och 
högljudd) framhåller männen ett mer defensivt seminariebeteende (t.ex. vara 
ödmjuk, inte tala för mycket, inte ta ordet från någon annan). Noterbart är 
dock att männen menar att det är viktigt att vara aktiv på seminarierna och 
inte bara sitta tyst och glömmas bort av läraren.333 

Väsentligt att beakta är också att könsrelaterade aspekter kan hänga 
samman med kontextuella aspekter. Av den utvärdering som Wistedt334 gjort 
av satsningar på att rekrytera kvinnor till tekniska och matematiska utbild

329 Börjeson, & Meyer (1997), s. 3 f. 
330 Lundmark, Edvardsson, & Strömberg (1998). 
331 A.a, s. 40, 44, 47-49. 
332 Böijeson, & Meyer (1997). 
333 A.a., s. 30. 
334 Wistedt (1998). 
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ningar framgår att inget tyder på att kvinnor i allmänhet skulle föredra att 
arbeta i grupp.335 Av Salminen-Karlssons336 litteraturöversikt av forskning 
om kvinnliga studenters situation på tekniska högskoleutbildningar framgår 
att grupparbeten och annan projektorienterad undervisning inte med nödvän
dighet behöver vara mer gynnsamt för kvinnor än för män. Studier på områ
det har visat att grupparbete, som introduceras i syfte att möta kvinnors be
hov, snarare kan gynna männen. Kvinnors arbetssätt, som utgår från förmåga 
att samarbeta och att behandla komplexa aspekter av en uppgift, har visat sig 
vara något som männen i de refererade studierna kunnat dra nytta av samti
digt som deras framtoning inför lärarna var att de var mer kompetenta än 
kvinnorna. 

Vidare menar Salminen-Karlsson att medan männens arbetssätt ofta in
nebär att de konkurrerar med andra studerande både inom och utanför en 
arbetsgrupp, verkar de kvinnliga studenterna för ett gott arbetsklimat inom 
gruppen. Att kvinnor är aktiva i diskussionerna vid grupparbeten, att arbets
klimatet är gott samt att grupperna presterar ett gott resultat, behöver således 
inte innebära att arbetssättet är befrämjande för kvinnors lärande och trivsel. 
Snarare kan arbetssättet innebära att kvinnor ger mer till gruppen av sina 
egna resurser än vad de så att säga får tillbaka av grupparbetet, då de utför 
dubbla arbetsuppgifter. 

Av Salminen-Karlssons översikt framgår vidare att den tidspress som av 
tradition återfinns vid ingenjörsutbildningarna kan upplevas på olika sätt av 
kvinnor och män. Eftersom en projektorienterad undervisning kan vara täm
ligen tidskonsumerande, kan ett sådant arbetssätt innebära att kvinnor tving
as organisera sin tid utifrån männens preferenser, vilket innebär att deras 
studier kolliderar med krav från andra delar av livsrollen.337 

Erson338 pekar på att medan kvinnorna i hög grad samarbetar då de i sam
råd med andra ställer frågor till läraren för att lösa en uppgift, strävar män
nen efter att bli expert på något område. De kvinnliga studenterna i hennes 
studie menar dock att männen tenderar att missa helheten till förmån för 
detaljer då de är mer benägna att på egen hand pröva olika alternativ och 
tävla mot varandra i snabbhet. Erson pekar här på hur den manliga gemen
skapen inom en manlig domän kommer till uttryck i det tysta samförstånd 

335 Wistedt (1998), p. 109. 
336 Salminen-Karlsson (1998). 
337 A.a., s. 27-28, 33-40. 
338 Erson (1995). 
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som tycks föreligga mellan de manliga studenterna och de manliga lärarna 
där männens arbetssätt tenderar att bli normbildande. De kvinnliga studen
terna tenderar däremot att känna utanförskap.339 Erson drar slutsatsen: 

Pojkarnas lek och experimenterande, det till synes impressionistiska knap
pandet, blir det "riktiga " ar betssättet i undervisningssalarna, medan flick
ornas mer reflekterade och ansvarsfulla hållning åtminstone av de manliga 
kamraterna bedöms som bristande förmåga och intresse?40 

10.2.3 Examination 

När det gäller examinationsformer ger forskningen på området en bild av att 
kvinnor är mer benägna att känna ängslan inför tentamen, något som emel
lanåt kopplas till att kvinnor tenderar att underskatta den egna förmågan och 
tvivla på sig själva. Vidare också att de föredrar och gynnas av andra exami
nationsformer än män.341 Här kan man dra paralleller till den bild som forsk
ningen ger av kvinnors och mäns syn på undervisnings- och arbetsformer, 
som också emellanåt utgör former för examination. 

Lundmark och Andersson,342 som har undersökt utexaminerade studenters 
syn på examination, finner att fler kvinnor än män föredrar seminarier och 
grupparbeten medan fler män än kvinnor föredrar salsskrivning och muntlig 
tentamen, vilket också är kopplat till deras syn på vilken examinationsform 
som har gett de mest bestående kunskaperna. Detta är något som Lundmark 
och Andersson menar kan hänga samman med att kvinnor är mer processori-
enterade medan män är mer resultatorienterade. Lundmark och Anderssons 
studie visar vidare att både kvinnor och män i stor utsträckning anpassar sin 
studiestrategi utifrån förväntningar på examinationens innehåll och utform
ning, men att detta är mer utbrett bland männen.343 

Salminen-Karlsson344 finner inget stöd för att kvinnliga teknikstuderande 
skulle vara mer ängsliga inför tentamen än sina manliga kurskamrater. Där
emot pekar hon på att kvinnliga teknikstuderande är angelägna om att kunna 
visa för sina manliga studiekamrater, att de genom goda studieresultat "hör 

339 Erson (1995), s. 91-93. 
340 A.a., p. 93. 
341 Jfr Gipps, & Murphy (1994), s. 247 f. 
342 Lundmark, & Andersson (1997). Studien baseras på enkät- o ch intervjudata från stud enter 

på juristlinjen, psykologlinjen, religionsvetenskapliga linjen samt systemvetenskapliga 
linjen vid Uppsala universitet. 

343 A.a., s. 50-51,54-55, 78. 
344 Salminen-Karlsson (1998). 
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till miljön". Hon pekar också på studier som har funnit att kvinnorna tende
rar att känna osäkerhet avseende sin egen studieförmåga, samtidigt som de 
ställer högre krav på sina egna studieresultat än vad männen gör. Salminen-
Karlsson drar därav slutsatsen att examinationen sannolikt har en större be
tydelse för kvinnliga än för manliga studerande. 

Beträffande examination av projektarbeten menar emellertid Salminen-
Karlsson att det arbete som kvinnliga studenter bidrar med till projektarbetet 
sällan belönas i examinationssammanhang då det är gruppens resultat som 
examineras och inte den process som har föregått denna.345 

Börjeson och Meyer346 konstaterar att det råder en konkurrens mellan stu
denterna men att denna i hög grad förekommer implicit då de studerande i 
stället framhåller att strävan efter höga betyg snarare handlar om att tävla 
mot sig själv. I synnerhet kvinnorna understryker att de inte konkurrerar med 
andra studerande. Böijeson och Meyer konstaterar dock att kvinnorna an
stränger sig för att bli goda studenter och att de jämfört med männen tycks 
ha en mer ambitiös inställning till studierna.347 

De ställer högre krav på sig själva att klara av studierna ordentligt. De 
kämpar mer för att få goda resultat, för att vara en "duktig student" och få 
väl godkänt på kurserna, eller i varje fall klara sina poäng i tid.34* 

Resultaten ligger i linje med Lundmark, Edvardsson och Strömberg349 som 
fann att kvinnorna i högre grad än männen upplevde att studiesituationen var 
kravfylld och att de krav som ställs är för höga.350 

10.2.4 Framtidsplaner 

Framtidsplaner kan anses vara en väsentlig aspekt vid en analys av hur kvin
nor och män ser på studieframgång. Börjeson och Meyer351 finner att kvinnor 
och män skiljer sig åt när de betraktar studierna i ett längre tidsperspektiv. 
Trots att både kvinnor och män i lika hög grad anger bildning som motiv till 
val av högre studier, tenderar de manliga studenterna i högre grad än kvin

345 Salminen-Karlsson (1998), s. 24,45. 
346 Böijeson, & Meyer (1997). 
347 A.a., s. 23,38-39. 
348 A.a., s. 23. 
349 Lundmark, Edvardsson, & Strömberg (1998). Studien omfattar studerande vid sam

hällsvetenskaplig fakultet vid Uppsala universitet. 
350 A.a., s. 26-28. 
351 Böijeson, & Meyer (1997). 
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norna att koppla studierna till en framtida användning. Studierna utgör där
med ett direkt led i deras framtidsplaner, även om männens framtidsplaner 
inte är mer definierade än kvinnornas. Kvinnorna ger i s tället uttryck för en 
mer tveksam inställning beträffande värdet eller nyttan av studierna men 
också avseende den egna förmågan. Kvinnorna ger också i högre grad ut
tryck för att känna sig stressade av att inte veta vad studierna kommer att 
leda fram till. 

Böijeson och Meyer pekar vidare på att medan männen inledningsvis ger 
uttryck för en mer lättsam inställning till studierna, ställer kvinnorna höga 
krav på sig själva och anstränger sig för att bli goda studenter. Till skillnad 
från kvinnorna, förefaller det som om männen ger sig själva en möjlighet att 
utröna vad de vill satsa på och har tillräckligt gott självförtroende för att 
förvänta sig att deras ansträngningar ska löna sig. Detta menar Böijeson och 
Meyer innebär att om männen överordnar sig studierna, intar kvinnorna en 
motsatt position, vilket är något som de kopplar till att männen redan från 
böljan känner sig mer hemmastadda i universitetsmiljön än vad kvinnorna 
gör. 

Börjeson och Meyer drar slutsatsen att medan kvinnorna förväntar sig en 
belöning i form av ett tillfredsställande framtida yrkesliv - för att de varit 
goda studenter under sin utbildningstid - anser männen att det snarare är 
samhället som framgent kommer att kunna dra nytta av deras kompetens.352 

Snarlika resultat rapporteras även i andra studier. Lundmark, Edvardsson, 
och Strömberg353 kan i sin studie urskilja en mindre grupp studerande, hu
vudsakligen män, som i hög grad har planerat sina studier strategiskt med 
siktet inställt på ett bra och spännande arbete, företrädesvis ett välbetalt så
dant. Val av ämnen under utbildningstiden styrs därmed av efterfrågan på 
arbetsmarknaden.354 

Avslutningsvis och i sammanfattning har den forskning som refererats i 
föreliggande kapitel pekat på att kvinnor tycks ha en mer ambitiös inställ
ning till studier t.ex. genom att ställa högre krav på sig själva, lösa uppgifter 
på det sätt som läraren anvisat etc. Männens hållning, som t.ex. kommer till 
uttryck i deras lust att pröva sig fram, tycks däremot vara det som belönas. 
Kvinnorna är mer orienterade mot studieprocessen, medan männen är mer 
resultatinriktade i sin studier. Kvinnor och män tycks delvis ha olika prefe

352 Böijeson, & Meyer (1997), s. 21-26. 
353 Lundmark, Edvardsson, & Strömberg (1997). 
354 A.a., (1997), s. 39-40. 
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renser vad gäller arbets-, undervisnings- och examinationsformer. I flertalet 
av dessa studier uppfattar de studerande - såväl män som kvinnor - att under
visning innebär att man tämligen okritiskt lär in vad universitet lär ut. Att un
dervisning och inlärning kan ske på något annat sätt tycks man inte fundera 
över. Forskningen pekar också på att det föreligger skillnader mellan kvinnor 
och män avseende på hur de upplever sina studier och värdesätter olika fak
torer i sin studiemiljö. Medan kvinnor efterlyser ett mjukare klimat förefaller 
männen acceptera och orientera sig väl i universitetsmiljön. Flertalet av de 
refererade studierna visar att kvinnors entusiasm och intresse för ämnet ofta 
efter hand övergår i misströstan och tvivel avseende den egna studieförmå
gan. Missnöjet med utbildningen leder antingen till att de avbryter utbild
ningen eller att de tvingas utveckla strategier för att fullfölja den. Medan 
kvinnor förväntar sig att studierna ska ge framtida belöningar, tenderar män
nen att inta en mer självsäker hållning och se sig själva som en framtida 
samhällelig resurs.355 

10.3 Empirisk analys av kvinnors och mäns syn på studie
framgång. 

Att vid en analys med fokus på kön bortse från de studerandes utbildnings
tillhörighet eller andra faktorer innebär att antalet kvinnor och män som 
analysen baseras på maximeras. Emellertid medger detta inte ett hänsynsta
gande till de skillnader som vi tidigare visat föreligger mellan studerande på 
olika utbildningar avseende synen på studieframgång. Eventuella könsskill
nader kan med andra ord förbli dolda bakom utbildningsspecifika faktorer. 

En analys med hänsyn till utbildningstillhörighet förefaller däremot utgö
ra en tilltalande möjlighet att mer fullödigt undersöka eventuella könsskill
nader men det förutsätter en någorlunda jämn könsfördelning. Vi kommer 
därför i det följande att närmare undersöka hur kvinnor och män på ekonom-
och läkarlinjen, som är de utbildningar som uppvisar den jämnaste könsför
delningen bland de utbildningar vi studerat, ser på studieframgång med ut
gångspunkt i intervjudata. 

I syfte att närmare belysa de eventuella skillnader eller likheter som kan 
finnas mellan kvinnor och män, kommer vi även att granska utsagorna i de 

355 Det bör noteras att de refererade studierna ser på män och kvinnor inom flera olika utbildning
ar, dock oftast utan att göra några jämförelser dem emellan eller mellan kvinnor och män inom 
de olika utbildningsinriktningarna. 
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kategorier som innehåller svar från både kvinnor och män. Analysen av 
kvinnors och mäns svarsmönster kommer således även att omfatta eventuella 
skillnader och likheter inom några av kategorierna för respektive utbildning. 

De intervjufrågor vi kommer att använda oss av är innebörden av ett gott 
studieresultat, definitioner och exemplifieringar av en lyckad respektive 
misslyckad student samt de beskrivningar som de intervjuade har gett av ett 
tillfälle när de själva kände sig som en lyckad respektive misslyckad student. 

Eftersom utsagor som har kodats med hjälp av fler än en kategori särre-
dovisas kommer vi, för de frågor där dubbelkategoriseringar förekommer, 
också att beakta deras fördelning över kategorierna.356 1 den mån de förändrar 
den erhållna resultatbilden kommer detta att kommenteras. Analysen inom 
kategorierna är däremot uteslutande baserad på de utsagor som förts till en
bart en kategori. 

Innan vi går vidare kan det vara på sin plats att påpeka att det är ett litet 
antal personer som analyseras på respektive utbildning. Internt bortfall kan 
innebära ytterligare reduceringar av data för vissa frågor. Antalet personer 
som analyseras inom kategorierna är således för flertalet frågor mycket få, i 
vissa fall endast en person av endera könet. Ambitionen är emellertid att 
genom en mer holistisk analys av utsagorna inom en kategori lyfta fram 
aspekter som kan anses könsrelaterade. Analysen tjänar här närmast ett ex-
plorativt syfte genom att lyfta fram aspekter som skulle kunna ligga till 
grund för fördjupade studier. 

356 De dubbelkategoriserade utsagornas för delning över kategor ierna anges samtliga i anslut
ning till avsnittets tabeller. 
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10.3.1 Ekonomlinjen 

Vi har i kapitel 8 funnit att de studerande på ekonomlinjen har gett uttryck 
för en syn på studieframgång som i huvudsak är koncentrerad till aspekter 
kopplade till process/strategi och prestation.357 En syn på studieframgång 
som är relaterad till tillägnelse/förståelse förekommer däremot mer sparsamt. 
Utsagor relaterade till framtid/yrke, personlig utveckling eller övriga svar 
förekommer ytterligt sparsamt eller inte alls. 

Beträffande de olika frågeområdena fann vi att de ekonomstuderandes 
syn på ett gott studieresultat i huvudsak är relaterat till prestationsaspekter. 
Vidare har vi funnit att deras definitioner och beskrivningar av en lyckad 
student, liksom ett tillfälle när de själva känt sig lyckade huvudsakligen är 
relaterat till prestation och process/strategi. Detta gäller även i huvudsak för 
deras syn på en misslyckad student men med en tonviktsförskjutning mot 
process/strategi. 

Av tabell 10.1 som visar hur kvinnor och män på ekonomlinjen har be
svarat våra frågor framgår, för samtliga frågor sammantaget, att kvinnorna 
återfinns i ett flertal kategorier men framför allt relaterar studieframgång till 
process/strategi och därefter prestation följt av tillägnelse/förståelse. Män
nens utsagor är nästan uteslutande koncentrerade till prestation och pro
cess/strategi. Vid en jämförelse mellan könen kan vi vidare konstatera att 
kvinnor och män angett process- eller strategirelaterade svar i ungefär sam
ma utsträckning även om tendensen är att en större andel av männen än 
kvinnorna har angett denna typ av svar. Männen har vidare i högre grad än 
kvinnorna angett prestationsrelaterade svar. Kvinnorna har däremot i högre 
utsträckning än män angett svar som är relaterade till tillägnelse/förståelse. 

I det följande går vi närmare in på hur kvinnor och män ser på ett gott 
studieresultat och en lyckad respektive misslyckad student. 

357 Jfr kapitel 8, tabell 8.1-8.3 

193 



Tabell 10.1 Ekonomstudenters syn på studieframgång uppdelat på kön. Antal. 
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Ett gott studieresultat 

Att ett gott studieresultat handlar om en genomförd prestation, framför allt i 
form av ett tentamensresultat, säger en majoritet av såväl kvinnor som män 
vid det första intervjutillfället (tabell 10.1). Men medan samtliga kvinnor ger 
uttryck för en lägre ambitionsnivå, i bemärkelsen att de förklarar sig nöjda 
med ett godkänt resultat, eftersträvar männen ett högre betyg än godkänt. 

Att få godkänd är bra. Det är jag då nöjd med. (—) (Kirsten) 

Ja ett bra studieresultat det är självklart från VG och uppåt för mig. För det 
är ju inte bara det att gränsen som dom har satt ligger där utan det är även 
(...) jamen det är ju det enda man kan gå efter egentligen. Det är väl det 
som är måttstocken. (Tommy) 

Vid det andra intervjutillfället har kvinnorna, nära nog uteslutande, angett 
svar relaterade till tillägnelse/förståelse och prestation. Männen har däremot 
samtliga, med undantag för en person som även tar upp andra aspekter, an
gett prestationsorienterade svar. Prestation är för övrigt den enda kategori 
som innehåller svar som förts till enbart en kategori från både kvinnor och 
män. Andelen kvinnor i prestationskategorin har nu minskat jämfört med 
föregående intervjutillfälle men de ger uttryck för en högre ambitionsnivå än 
vid den första intervjun. 

Men 65-70 % då känner man att man har kommit en bit på väg (...) på eko
nomlinjen är 50 % godkänt och 75 % väl godkänt och det är klart om man 
ligger åtminstone 15 poäng över godkänt då känner man att man har plug
gat lite mera och inte bara rena turen att man klarar det p.g.a. att man läst. 
(Annika) 

Flertalet män förefaller fortfarande eftersträva ett betyg som överstiger god
känt, men ger uttryck för en mer modifierad uppfattning än tidigare.358 Att nå 
ett gott studieresultat kopplas nu i högre grad till motivation och arbetsinsats. 

Vissa kurser där man känner att det är intressant, att det är roligt att läsa 
och att man känner att man har ut någonting av det. Dom vill man lyckas 
bra på också. Men sen finns det ju andra kurser som man kanske inte kän
ner samma engagemang och tycker liksom att ja man förstår liksom inte 
riktigt kanske budskapet med kursen så att säga eller vad syftet är. Ja man 
kanske har svårt liksom att se och vad man ska kunna ha användning av 

358 Det bör not eras att utsagorna i k ategorin endast delvis utgörs av svar från samma personer 
som vid intervjutillfälle I. 
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dom kunskaperna sen och då känns det lite svårt att motivera sig att läsa 
också. Men ändå man har, man strävar ju alltid efter åtminstone klara dom 
(—) man kanske inte har några krav att man ska skriva VG på just dom 
kurserna. (Tommy) 

Att vara en lyckad student 

När de kvinnliga ekonomstuderande ska definiera en lyckad student återfinns 
deras svar i ett flertal kategorier. Ingen av dem tar enbart upp prestations
aspekter i sina svar vilket däremot huvuddelen av männen gör (tabell 10.1). 

Den enda kategori som innehåller svar från både kvinnor och män; pro
cess/strategi, omfattar endast en man. Utsagorna uppvisar ingen könsskillnad 
utan handlar närmast om förutsättningarna för en framgångsrik student t.ex. 
betydelsen av att acklimatisera sig till ett studentliv och att läsa kontinuer
ligt. 

När kvinnorna ombeds beskriva en lyckad student, är deras exemplifie
ringar i linje med definitionerna. Ingen av dem tar upp prestationsaspekter i 
sina beskrivningar utan samtliga, utom en, anger faktorer relaterade till till-
ägnelse/förståelse eller process/strategi. Männens beskrivningar, som om
fattar prestations- och process/strategirelaterade aspekter, är också mindre 
renodlat prestationsinriktade än deras definitioner, då faktorer kopplade till 
prestation endast återfinns i svar som samtidigt tar upp andra aspekter (pro
cess/strategi), d.v.s. bland de utsagor som dubbelkategoriserats. Process/-
strategi är den enda kategori som innehåller svar från båda könen. Om vi 
tittar närmare på de fem utsagorna (tre kvinnor och två män), visar det sig att 
samtliga kvinnor beskriver personer som både kan lägga upp sina studier på 
ett gott sätt och kombinera detta med avkoppling och ett rikt socialt liv. 
Männen anger däremot endast direkt studierelaterade faktorer. 

(...) dom gillar väl utbildningen men jag vet inte om det är någon som är så 
där väldigt entusiastisk. Men (...) dom flesta gör det väl för att få en utbild
ning och då om man ska se till den definitionen jag gav så tycker jag inte att 
det är någon som är lyckad student. (...) Ja i så fall (syftar på att frångå sin 
tidigare definition, förf. anm.) skulle det vara mer om man var duktig och 
klarade sig bra i så fall finns det väl (...) finns det väl en hel del. Ja lätt för 
att ta till sig saker (...). Antecknar bra och liksom ja (...) intresserad. (—) 
ägnar tid åt att studera och lägger ner arbete på det. Ja men ändå, liksom 
inte det här att skolan är allt utan ja även fritid och sånt där. Så att man lik
som, man behöver ju också för att man ska orka med. (Marie) 
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Dom som har droppat av är väl dom som inte ja orkade eller hade viljan 
eller ja kanske tyckte att dom hade valt fel eller nåt sånt och dom som har 
valt det kanske eller varit mindre lyckade studenter, om man nu får säga så. 
(—) Dom som är kvar är väl, känner sig mer eller mindre lyckade. (Paul) 

Det förefaller som om kvinnorna i högre grad än männen beskriver en "ide
alstudent" där kraven på hur en sådan är eller bör vara är högt ställda. Män
nen tycks inta en mer accepterande hållning.359 

När de studerande ombeds berätta om ett tillfälle när de själva kände sig 
lyckade relaterar samtliga, utom en, till prestation eller process/strategi. 
Bland de prestationsrelaterade svaren refererar både kvinnor och män till ett 
tentamens- eller ett annat tillfälle som ställer krav på prestation. De båda 
männen refererar till att de erhållit en hög poäng eller ett högt betyg på en 
tentamen. Den ena kvinnliga studenten refererar också till ett tentamenstill
fälle men nämner däremot ingenting om vilket betyg hon fick. 

Ja jag hade nån tenta efter första året, så hade jag en resttenta på sista 
momentet - det var statistisk tror jag som jag skulle göra i augusti då och 
pluggade på ganska bra där i slutet av augusti då och klämde in ett VG. Det 
kändes lyckat, då kände man sig nöjd. (Eskil) 

Äh, ja det var väl när jag klarade min första tenta i X-land (förf. anm.) - då 
kände jag mig duktig. (Jeanette) 

Den andra kvinnan refererar till ett grupparbete där hon - trots att hon van
ligtvis säger sig bli mycket nervös vid denna typ av framträdanden - lycka
des genomföra sin redovisning med framgång. 

Ja vi hade ett moment där vi, integration tror jag det var, förra terminen 
höll på med ett grupparbete och man fick välja vad man ville och vi höll på 
med materialrätt och liksom förfalskade varumärken. Och det, vi hade jät
tekul, när vi höll på med det och det blev jättebra och sen skulle vi ha en 45 
minuters redovisning inför klassen och jag har alltid varit fruktansvärt ner
vös för det här med att prata inför klassen och det gick jättebra. Jag var 
inte nervös, ingen alls var nervös. Allt flöt på och det kändes jättekul liksom 
efteråt att jag hade klarat att prata inför folk. (Marie) 

Medan männens beskrivningar inbegriper höga betyg refererar kvinnorna till 
en godkänd tentamen eller förberedelse och genomförande av en presenta
tion i samarbete med andra. I enlighet med Ersons360 resonemang är detta 

359 Jfr Böijeson, & Meyer (1997); Salminen-Karlsson (1998). 
360 Erson (1995). 
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något som skulle kunna relateras till den könsmaktsdimension som har sin 
grund i utbildningarnas arbetssätt. Kvinnornas mer ansvarsfulla hållning, 
som kommer till uttryck i att de i samarbete med andra är inriktade mot att 
lösa den uppgift som läraren har förelagt dem, kan också uppfattas som 
bristande studieförmåga. En annan tolkning är att det i s tället är kvinnornas 
personliga mål som får utgöra måttstock, där exempelvis samarbete med 
andra ingår som väsentligt kriterium på en lyckad student. 

Om vi betraktar de process- eller strategiinriktade svaren finner vi att 
både kvinnor och män beskriver en lyckad studieprocess, men också att den 
enda utsaga som inbegriper andra aspekter än studielivet kommer från en 
kvinna. 

Jaa det är väl när (...) man i början på en kurs tyckte att det var väldigt 
svårt (...) och så att man gick igenom och klarade det (—). Ja e lier fått lära 
sig massor med saker också, nu tänker jag inte bara på tentan. Eller ja att 
man klarar tentan och att man kunde leva ett liv, ja förutom att läsa. (Kirs
ten) 

Att vara en misslyckad student 

Kvinnornas definitioner av en misslyckad student är fördelade över kategori
erna tillägnelse/förståelse, prestation och process/strategi. Männen tar nära 
nog uteslutande upp prestations- eller process/strategirelaterade faktorer. Det 
föreligger dock inga större skillnader mellan kvinnor och män om vi närmare 
analyserar innehållet i de kategorier som innehåller svar från både kvinnor 
och män (prestation respektive process/strategi). Både kvinnan och de båda 
männen som ger en definition av en misslyckad student i termer av presta
tion anger att man inte klarat kurser. De kvinnor och män som talar om en 
misslyckad student i termer av process eller strategi, beskriver någon som 
bedriver studier utan att vara motiverad, exempelvis till följd av ett felaktigt 
studie val. 

En misslyckad student? Ja, vad ska man säga? Det är väl en som är här 
utan att vilja vara här. (—) du får inga bra studieresultat för du har ingen 
lust att läsa och det är liksom, ja liksom har man ingen lust så ger det ju 
ingenting heller. Så det skulle jag säga att det är misslyckat. (Marie) 

En av männen pekar på att den nya frihet som studentlivet erbjuder i form av 
rikliga tillfällen till nöjen kan leda till att studierna kommer i andra hand, 
framför allt för yngre studenter. 

198 



Ja jag kan tänka mig atî det är väldigt lätt att ja dom börjar plugga hårt 
och sånt där och sen så kommer dom in lite väl mycket i festsvängen och 
studierna blir drabbade av det.(-) Ja pluggar inte lika mycket till tentor 
och är inte på alla föreläsningar och sånt där - så det ena ger det andra och 
så rullar det på. (Paul) 

När de studerande ska beskriva en misslyckad student har samtliga, utom en, 
i sina exempel lagt tonvikten vid process- eller strategirelaterade aspekter. 
Av de fem kvinnorna refererar tre till faktorer som bristande balans mellan 
studier och fritid, avsaknad av socialt umgänge men även bristande förmåga 
att engagera sig och bidra i samarbete med andra personer. De övriga två 
refererar till personer som avbrutit utbildningen eller vid ett flertal tillfallen 
bytt utbildning utan att finna någon som de är nöjda med. Detta är även fak
torer som anges av ett flertal män. Bristande balans mellan studier och fritid 
anges däremot endast av en man. 

Ja då har vi ju det här, det finns ju också många sådana, dom är där, dom 
gör tentan - dom gör inte så mycket annat - är det grupparbete kommer 
dom dit kanske till grupparbetet. Dom rider på vågen så att sägay det tycker 
jag är ganska misslyckat men det inser dom oftast inte själva heller. (Jea
nette) 

Men näe jag har inget sånt där exempel på en som ja sitter hemma och lä
ser lite grann och inte gör nånting och klarar ingenting och lär sig ingen
ting och ändå inte engagerar sig vid sidan av. Jag skulle vilja säga att dom 
människorna har sållats bort nu upp hit va till termin 5. (Måns) 

Det är slående hur kvinnornas förhållandevis höga krav och kritiska hållning 
kommer till uttryck i deras exempel. Kvinnorna identifierar i högre grad än 
männen studiekamrater som "misslyckade studenter". Jeanette pekar exem
pelvis på en person som tillämpar en studerandestrategi som enbart innebär 
att inrikta sig mot att klara tentamen. Männen menar däremot att misslycka
de studenter i huvudsak redan har avbrutit utbildningen. Deras beskrivningar 
av kvarvarande studenter, som de ser som misslyckade, innehåller främst 
yttre faktorer, som exempelvis ett alltför utsvävande socialt liv. 

På frågan om ett tillfälle när de studerande själva kände sig misslyckade 
är det i huvudsak prestations- och process-/strategirelaterade faktorer som 
lyfts fram av både kvinnor och män, där utsagor tillhörande den senare kate
gorin förekommer i något högre grad bland kvinnorna. Beträffande de pre-
stationsrelaterade svaren, finner vi att både kvinnor och män refererar till 
misslyckade tentamenstillfällen och då i relation till den egna upplevelse av 
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utfallet samt inte minst i förhållande till rådande förutsättningar. Men medan 
de båda männen ger uttryck för en tämligen självsäker hållning uttrycker en 
av kvinnorna snarare uppgivenhet. 

Ja det har jag väl gjort. Det blir då tvärtom, dom gångerna man kört på en 
tenta. Jag har i o ch för sig bara gjort det en gång men då känner man sig 
misslyckad fast man kanske inte, alltså det kanske inte har varit nåt riktigt 
fel man gjorde då utan man skrev helt enkelt för lite och då känner man sig 
inte misslyckad men besviken på sig själv. Det är nog mer rätt ord. (Jesper) 

Misslyckad? Det är väl liksom när man tycker att man har gjort någonting. 
Gjort bra ifrån sig på en tenta och sen så liksom man tycker att det här gick 
ju verkligen bra och sen har det inte liksom inte alls, att man antingen har 
kört eller att det liksom ja har varit betydligt sämre än man trodde. (Marie) 

Trots att både Jesper och Marie ger uttryck för en besvikelse har Jesper svårt 
att se sig själv som misslyckad och finner en förklaring till "besvikelsen", 
medan Marie uppehåller sig vid upplevelsen av att misslyckas. 

Utsagorna i kategorin process/strategi handlar, bland både kvinnor och 
män, om erfarenheter kopplade till tentamenstillfällen och förberedelser 
inför tentan men även om de egna tankarna och känslorna. Framför allt rela
teras det "misslyckade" tentamensresultatet till egna upplevelser av hur, och 
på vilket sätt man förberett sig, t.ex. vilken arbetsinsats och vilka priorite
ringar man tvingats göra. Lotta och Paul får illustrera detta. 

Ja i början, flera gånger. Man kände sig väl inte direkt misslyckad man 
visste ju själv att man inte hade gjort tillräckligt mycket så att man visste 
orsaken. Man kände inte på det sättet; jag är dum! Man visste att om man 
skulle ha gjort lite mera så skulle det ha gått bättre. (Lotta) 

(...) framför allt är det ju när man kanske har studerat fel saker till en tenta. 
Man har några böcker och sen så kanske man har lagt tyngdpunkten på det 
som inte riktigt kommer. Då känner man sig ju väldigt misslyckad (--) Det 
är en sak om man har pluggat för litet, då vet man ju vad det beror på. Men 
när man verkligen har pluggat och tror att det här ska gå vägen och sen så 
är det fel saker man har pluggat på - då känns det ju lite fel på nåt sätt. 
(...) Man kanske har uppfattat ja ämnet lite snett och att man har tyckt att 
just det här är viktigt eller inte det här. Och ibland är det så mycket kurs
litteratur att det inte går att trycka in allting så man får sålla lite grann vad 
man anser vara viktigt. Bland annat en tenta jag hade i juridik en gång som 
jag hade fjorton böcker till och det är ju omöjligt att läsa alla fjorton till en 
1 O-poängskurs - det var ju en hög på två decimeter. Då får man ju ta bort, 
det som man läser dom kapitel man anser är viktiga. (Paul) 

200 



Medan kvinnorna tenderar att ge uttryck för en tämligen självkritisk håll
ning, och kanske även i viss mån tvivel på den egna studieförmågan, ger 
männen uttryck för en mer distanserad inställning. Kvinnorna tycks med 
andra ord underordna sig studierna och männen överordna sig dem. Kanske 
är detta ett uttryck för att kvinnorna, i linje med Lundmark, Edvardsson och 
Strömbergs361 resultat, upplever sin studiesituation som mer krävande jäm
fört med männen. 

10.3.2 Läkarlinjen 
Vi har i kapitel 7 funnit att de läkarstuderandes syn på studieframgång 
främst kan beskrivas med hjälp av kategorierna process/strategi men också i 
hög grad med hjälp av kategorierna tillägnelse/förståelse och prestation.362 

En uppfattning om studieframgång relaterad till framtid/yrke förekommer 
däremot mer sparsamt. Ingen av de intervjuade anger aspekter kopplade till 
personlig utveckling eller övriga uppfattningar. 

För de olika frågeområdena fann vi att de läkarstuderandes syn på ett gott 
studieresultat i huvudsak är relaterat till prestation och tillägnelse /förståelse. 
Deras definitioner och beskrivningar av en lyckad student är däremot i hu
vudsak relaterade till tillägnelse/förståelse och process/strategi. När de ska 
beskriva ett tillfälle när de själva kände sig lyckade betonas prestation och 
tillägnelse/förståelse. När det gäller deras syn på en misslyckad student är 
det generellt process/strategi som betonas. 

Av tabell 10.2, som visar hur kvinnor och män på läkarlinjen har besvarat 
våra intervjufrågor, framgår att för samtliga frågor sammantaget har kvin
norna främst angett tillägnelse/förståelse. Därefter process/strategi följt av 
uppfattningar relaterade till framtid/yrke och prestation. Bland männen är de 
uppfattningar som förekommer mest frekvent relaterade till process/strategi 
och därefter prestation. Uppfattningar relaterade till framtid/yrke och tilläg
nelse/förståelse följer därefter. Vid en jämförelse mellan könen finner vi att 
kvinnorna i högre grad än männen har angett tillägnelse- och förståelserela-
terade aspekter. De har vidare även i lägre grad relaterat studieframgång till 
prestation och process/strategi. I det följande analyserar vi, liksom för de 
ekonomstuderande, kvinnors och mäns syn på vad som är ett gott studiere
sultat och en lyckad respektive misslyckad student. 

361 Lundmark, Edvardsson, & Strömberg (1998). 
362 Jfr kapitel 7, tabell 7.1-7.3. 
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Tabell 10.2 Läkarstudenters syn på studieframgång uppdelat på kön. Antal. 
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Ett gott studieresultat 

När de läkarstuderande vid det första intervjutillfället besvarar frågan om 
innebörden av ett gott studieresultat, återfinns kvinnorna i kategorierna till-
ägnelse/förståelse och prestation. Männens svar återfinns i flera kategorier, 
varav svar relaterade till prestation förekommer mest frekvent. Prestation är 
för övrigt den enda kategori som innehåller svar från båda könen (två män 
och en kvinna). 

Jaa att klara tentan med någorlunda marginal Det är tycker jag är bra. 
Man får tänka på att man ska hålla många år och läsa här. (Elin) 

Bra? Ja egentligen om jag säger att det räcker med godkänt då är jag inte 
riktigt ärlig för jag vill nå lite bättre ändå. Jag vill känna att jag har, liksom 
god marginal till gränsen och det har jag väl haft hittills så. Men samtidigt 
blir man (-—) lite bekväm av sig, man läser ju oftast inte mer än man behö
ver, kanske. Men helst skulle jag vilja ligga bland dom ja femton i alla fall 
främsta. (Rickard) 

Ett bra studieresultat för mig är att känna att jag, att jag känner att jag kan 
det efter kursen eller att jag har i alla fall tillägnat mig det viktigaste på nåt 
sätt. Jag är inte så brydd om att plugga i alla små detaljer, för det vet man 
att det glömmer man i a lla fall inom några veckor efter tentan utan det är 
dom stora kunskaperna jag försöker komma åt och det brukar för det mesta 
- rent om jag ska omsätta det i tentaresultat - s å är det, om det krävs 65 % 
för godkänt på tentan så vill jag gärna ligga på 75%. Jag vill känna att jag 
ligger inte på gränsen utan (har, förf. anm.) en liten marginal. (Tim) 

Vi kan här, liksom för ekonomlinjen, notera att de båda männen ger uttryck 
för högre ställda ambitioner än att enbart klara examinationerna. Tim efter
strävar gärna en marginal på tio procentenheter vilket han betraktar som en 
indikator på att han lyckats komma åt de stora kunskaperna. Rickard ger 
uttryck för en tävlingsinriktad inställning då han säger sig vilja ligga bland 
de femton främsta. 

Vid det andra intervjutillfället, anger kvinnorna i huvudsak faktorer som 
handlar om att förstå och att tillägna sig kunskaper och färdigheter. Männen 
lyfter däremot i huvudsak fram aspekter som handlar om att prestera ett re
sultat. Liksom bland de ekonomstuderande tenderar männen att gå mot en 
mer prestationsinriktad uppfattning medan kvinnorna uppvisar ett motsatt 
svarsmönster, då de i lägre grad tenderar att relatera ett gott studieresultat till 
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prestation. Detta ligger i lin je med Meyer, Dunne och Richardson363 som hos 
kvinnorna fann en ansats med inriktning mot meningsfullhet och förståelse. 

Den kategori som nu innehåller utsagor från både kvinnor och män (en
dast en man) är tillägnelse och förståelse. Någon skillnad mellan vilka 
aspekter som kvinnorna och mannen tar upp är dock inte möjlig att urskilja. 
Medan vissa studerande allmänt konstaterat att det är viktigt att inhämta 
kunskap och förståelse, pekar andra på vikten av att känna att de behärskar 
ett stoff eller att kunskaperna ska vara "nyttiga". 

Att vara en lyckad student 

När de läkarstuderande ombeds definiera en lyckad student har kvinnorna 
angett svar relaterade till tillägnelse/förståelse och process/strategi. Bland 
männen anger hälften svar relaterade till process/strategi. De övriga har an
gett svar som förts till tre andra kategorier. Kategorierna tillägnelse/-
förståelse och process/strategi är emellertid de enda kategorier som innehål
ler svar från både kvinnor och män. 

Till skillnad från kvinnorna, vars utsagor understryker vikten av att till
ägna sig kunskaper och färdigheter, framhåller den manliga läkarstudenten 
på vilken nivå dessa bör ligga. 

Om vi närmare granskar de process-/strategirelaterade utsagorna, som 
dock endast innehåller svar från en kvinna, finner vi att de alla pekar på ef
tersträvansvärda egenskaper men att den kvinnliga studenten dessutom be
skriver ett önskvärt beteende som får positiva följder för omgivningen. 

Trevlig och säger vettiga saker och bidrar till diskussionen och undervis
ningen. (Anneli) 

I exemplifieringarna av en lyckad student anges svar som betonar tillägnelse 
och förståelse av samtliga kvinnor, utom en. Bland männens svar, som om
fattar kategorierna process/strategi och framtid/yrke, dominerar process-
strategiaspekter. Den sistnämnda kategorin är för övrigt den enda som inne
håller svar från både kvinnor och män, om än från endast en kvinna. Gemen
samt för samtliga svar som förts till kategorin är olika egenskaper eller för
mågor, varav avklarade poäng endast utgör en del av de krav som en lyckad 
student bör uppfylla. 

363 Meyer, Dunne, & Richardson (1994). 
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Jo han är (...) inte så himla gammal. Han kan vara 22 tror jag och så hade 
han sin flickvän (...) förut. Så han var tvungen att gå hem och läsa. Så han 
läste på nätter och helger så att han kunde åka och hälsa på henne sen. Och 
så var han jätte klar med allting. Han behövde aldrig läsa när vi andra 
skulle umgås och så här. Nöjd och klar och duktig. (Anneli) 

Ja en som klarar studierna och samtidigt har ett liv på sidan om. Funkar 
socialt och allt sånt här, det är ju ganska viktigt i alla fall i det yrke man 
kommer att få - a tt man funkar och så också (...) och det tycker jag väl att 
dom flesta gör. Sen finns det väl en del som är åt båda hållen. En del som 
är mer sociala än lyckade studiemässigt och tvärtom också. Men alltså kan 
dom kombinera det där då tycker jag väl att man är lyckad. (Rickard) 

När de studerande ska beskriva ett tillfälle när de själva kände sig lyckade, 
anger hälften av kvinnorna tillägnelse- och förståelseorienterade aspekter, 
medan de båda övriga kvinnorna återfinns i kategorierna prestation respekti
ve framtid/yrke. Männen anger i huvudsak prestationsrelaterade svar men 
också svar relaterade till tillägnelse och förståelse. De intervjusvar som är 
prestationsrelaterade innehåller utsagor från en kvinna och från fyra män. 
Männens utsagor innehåller samtliga beskrivningar av ett lyckat tentamens
tillfälle där flertalet ger uttryck för en tämligen självsäker inställning. 

Ja när skulle det ha varit. Det måste ha varit förra veckan, i fredags. Då 
gjorde vi en patologitenta och då tyckte jag att jag var duktig. Ja men då 
hade jag läst så pass lite så jag tyckte - so what! Men det gick - j ag tror att 
det gick bra - då kände jag mig nöjd. (Petter) 

De studerandes utsagor i kategorin tillägnelse/förståelse beskriver samtliga 
tillfällen där de lyckas tillägna sig kunskaper och färdigheter på ett tillfreds
ställande sätt i samband med självständiga studier. 

Jag tycker att man känner sig ganska lyckad när man lyckas knäcka gåtor
na så att säga. Lyckas komma fram till en bra diagnos och göra det på ett 
logiskt och bra sätt - då baserat på att man känner att det här kan jag! Jag 
känner vad jag (...) jag känner mig trygg i ämnet. Jag känner att jag kan 
det vi håller på med och lyckas använda det på ett bra sätt. Då känner jag 
mig lyckad. (Tim) 

Vi kan dock notera att gemensamt för de båda kvinnorna är att de i sina be
skrivningar relaterar till andra personer i sin omgivning, vilket Astrid får 
illustrera. 

Ja det var fysiologikursen, den kursen var mycket bra upplagd, mycket 
självstudier och så hade vi god kontakt med lärarna, studiegrupper då vi 
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träffades en gång/vecka och vi fick fråga lärarna. Vi hade någon sorts mål
beskrivning vi jobbade efter och då tyckte jag att jag hann lära mig och läsa 
på mitt sätt. Läsa mycket böcker och slå upp i olika böcker och fördjupa 
mig i saker. Det tyckte jag var lyckat. (Astrid) 

Att vara en misslyckad student 

När läkarstudenterna ska definiera en misslyckad student, tar kvinnorna upp 
aspekter relaterade till tillägnelse/förståelse och process/strategi i lika hög 
grad. Männen tar huvudsakligen upp process-/strategirelaterade aspekter. 
Om vi ser till svaren i process/strategikategorin, som rymmer svar från både 
män och kvinnor, finner vi att kvinnorna tar upp icke önskvärda beteenden 
som får negativa effekter för omgivningen. 

I och för sig att det går dåligt för en student betyder ju inte att dom är 
misslyckade - dom kan ju läsa jättemycket ändå. Men att man förstör för 
andra och är i vägen och tar tid och plats, är otrevlig så där. (...) inte som 
små bråkiga barn som går i skolan men man kan fråga mycket och vara i 
vägen och prata mycket också, bara störa. (Anneli) 

Det farligaste är att man inte kan skilja på vad man kan och inte kan när 
man tror att man kan mer än man gör. Att man är säker på saker som visar 
sig vara fel och så där (...) Ja så kan man väl känna med en del människor, 
att dom är alltid väldigt säkra på sin sak men att det ändå visar sig att det 
inte stämmer. (Mona) 

Det förefaller vidare som om kvinnorna har lättare än männen att definiera 
en misslyckad student. Flertalet män har problem att besvara frågan då de 
har svårt att se att någon misslyckad student existerar. I den utsträckning 
männen kan ge en definition relaterar och begränsar de "misslyckandet" till 
den person som åsyftas. Misslyckandet förefaller med andra ord inte relaterat 
till omgivningen. 

(...) Näe. Jag vet inte. Vi har i alla fall ingen i våran klass. Jag tycker att 
det skulle vara om man gör något som man absolut inte vill. (Göran) 

Näe faktiskt inte. Ja det där är ju så personligt. Klart om man känner sig 
misslyckad så näe (...) Jag vet inte vad det skulle vara - en misslyckad stu
dent, vad en misslyckad student skulle vara. Finns dom? (Petter) 

När läkarstudenterna konkret ska exemplifiera en misslyckad student åter
finns samtliga kvinnor, som har besvarat frågan, i kategorin tillägnelse/-
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förståelse och männen främst i kategorin process/strategi men också i kate
gorin framtid/yrke. Ingen av kategorierna innehåller utsagor från båda kö
nen. När de ska berätta om ett tillfälle då de själva har känt sig misslyckade, 
är däremot både kvinnornas och männens utsagor nära nog uteslutande kon
centrerade till process- eller strategirelaterade aspekter. Till skillnad från 
männen refererar kvinnorna till ett flertal olika former av "misslyckanden", 
däribland sådana som har fått konsekvenser för andra. Av Annelis beskriv
ning framgår tydligt att en misslyckad tentamen inte är jämförbar med till
fällen när ett misslyckande har fått negativa konsekvenser för kurskamrater. 

(...) Ja dagligen. Näe det vet jag (...) det är naturligtvis aldrig roligt att 
köra på tentor och så här det är det inte. Men jag vill inte känna mig så här 
fantastiskt misslyckad för det heller (...) Ja jag har känt mig misslyckad en 
gång. Det var när jag hade förstört en hel labb för halva kursen genom att 
hälla ut DNA i vasken för jag trodde det var skräp. Det är som inte (...) då 
var jag inte så himla kaxig kan jag säga: DNA för 500 kronor eller nåt sånt 
- hällde ut - det var inte så roligt. (Anneli) 

Kvinnornas utsagor ger även uttryck för tämligen högt ställda krav på vad de 
bör klara av och självkritiken ligger nära till hands. 

När man sitter och dikterar journaler och man känner att man har suttit två 
timmar längre än vad det borde ta och man fortfarande känner sig trög och 
urblåst och att man inte tycker att man får ihop det på ett bra sätt. (Mona) 

Jo det har jag gjort. Vi hade en liten kortkurs bara någon vecka, mycket 
information och så och då jag samtidigt valde att läsa anteckningar och 
trycka in och lära utantill utan att kunna det. Klarade tentan men det kän
des inte alls bra. Sen också en annan gång då jag inte hann läsa in allt utan 
fick hoppa över några avsnitt. Det är lite olika, en del utbildningar är det 
självklart att man fördjupar sig i vissa delar och struntar i allting och det är 
inget konstigt. Men för oss måste man ju faktiskt kunna allting och då känns 
det hemskt när man är tvungen att hoppa över allting och stryker ett avsnitt 
för att klara tentan. (Astrid) 

Även om det också är män som ger uttryck för tillfällen av misslyckanden, 
finns det de som tvekar inför begreppet. 

Näe misslyckad har jag aldrig känt mig faktiskt. Däremot känner man ju 
sån här frustration över att det (...) att jag tycker som att det ger väldigt lite 
tillbaka studierna. Jag tycker man betalar pass (...) man betalar, lånar 
pengar och så här. Man lever ett ganska sanslöst liv ibland som jag tycker 
som. Ja det blir lite ostrukturerat om man ibland ska studera på kvällarna 
och ibland har vi undervisning på kvällar och så här (...) då tycker jag att 
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det ger väldigt lite tillbaks - d et är just det som gör att jag funderar på att 
byta. (...) men man märker att (...) Hur allting är upplagt ger så väldigt lite 
tillbaka. Att det spelar som ingen roll. (Petter) 

10.3.3 Sammanfattande kommentar 

Av forskningsgenomgången kan vi förvänta oss att kvinnor och män kan ha 
olika uppfattning om vad studieframgång är. Detta är också vad vi finner när 
vi betraktar hur de studerande på ekonom- och läkarlinjen har besvarat våra 
intervjufrågor. 

Svarsmönstret på ekonomlinjen visar att för samtliga frågor sammantaget 
är den mest frekventa kategorin bland kvinnorna process/strategi och däref
ter prestation, följt av tillägnelse/förståelse, övriga svar och framtid/yrke. 
Männens utsagor är nära nog uteslutande koncentrerade till prestation och 
process/strategi som förekommer i ungefär lika stor utsträckning. Vid en 
jämförelse mellan könen kan vi konstatera att en ungefär lika stor andel av 
kvinnorna och männen angett process-/strategirelaterade svar även om ten
densen är att männen överväger något. Vidare har en större andel av männen 
än kvinnorna angett prestationsrelaterade svar. En större andel av kvinnorna 
än männen har däremot angett svar som är relaterade till tillägnel
se/förståelse. Kvinnorna är vidare ensamma om svar relaterade till fram
tid/yrke och övriga svar. 

Om vi på motsvarande sätt betraktar de läkarstuderandes svar för samtli
ga frågor sammantaget finner vi att tillägnelse-/förståelseorienterade svar 
förekommer mest frekvent bland kvinnorna, därefter process-/strategi-
relaterade svar, följt av svar relaterade till prestation och framtid/yrke. Bland 
männen dominerar i stället process-/strategirelaterade svar och därefter pre
stationsrelaterade svar, följt av svar orienterade mot framtid/yrke och tilläg
nelse/förståelse. Vid en jämförelse mellan könen finner vi att en större andel 
av kvinnorna än männen har angett tillägnelse- och förståelserelaterade 
aspekter. Däremot har en lägre andel av kvinnorna än männen relaterat stu
dieframgång till prestation och process/strategi. Samma tendens gäller även 
svar relaterade till framtid/yrke. 

Vi kan således konstatera att det finns vissa gemensamma drag i det 
svarsmönster som de studerande på de båda utbildningarna uppvisar. Kvin
norna har på de båda utbildningarna i högre grad än männen relaterat studie
framgång till tillägnelse/förståelse. På motsvarande sätt har männen på de 
båda utbildningarna i högre grad än kvinnorna angett svar som är orienterade 
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mot prestation och process/strategi, även om skillnaden mellan könen är 
närmast försumbar avseende den senare kategorin bland de ekonomstude
rande. En jämförelse av de båda utbildningarna tyder dock på att ekonom
linjens kvinnor och män förefaller mera lika varandra i sitt svarsmönster än 
läkarlinjens kvinnor och män där skillnaderna för vissa av kategorierna är 
större mellan könen. Resultaten tyder även på att männen på de båda utbild
ningarna är mer lika varandra i sitt svarsmönster än kvinnorna på de båda 
utbildningarna eller om man så vill att kvinnorna på läkarlinjen skiljer sig 
från de övriga. Medan exempelvis de kvinnliga läkarstuderande framför allt 
relaterar studieframgång till tillägnelse/förståelse har de kvinnliga ekonom
studenterna betonat process/strategiaspekter, vilket är ett resultat som vi 
menar aktualiserar betydelsen av att även analysera könsskillnader med hän
syn till faktorer som utbildningstillhörighet. 

När vi analyserar de studerandes utsagor inom de kategorier som rymmer 
svar från kvinnor och män på respektive utbildning, finner vi att kvinnor och 
män tenderar att betrakta studieframgång på olika sätt men också att det 
finns vissa likheter. 

För ekonomlinjens studenter har denna innehållsanalys avsett kategorier
na prestation och process/strategi. När kvinnor och män har gett prestations-
relaterade svar, har kvinnorna uttryckt lägre ställda ambitioner avseende 
betygsnivå samt i viss mån tveksamhet till den egna studieförmågan. Om vi 
ser till de process/strategirelaterade svaren finner vi a tt flertalet kvinnor, till 
skillnad från männen, pekat på andra aspekter än enbart studierelaterade 
sådana. Kvinnornas definitioner och exemplifieringar av en misslyckad stu
dent innehåller beskrivningar av en avsaknad av balans mellan studier och 
socialt liv. Detta är dock också något som flertalet män har angett. Specifikt 
för kvinnorna är emellertid att deras definitioner och beskrivningar av en 
misslyckad student inkluderar de negativa effekter som studentens beteende 
kan få för omgivningen. Männen tycks däremot endast koppla de beskrivna 
icke önskade effekterna till den enskilda individen. Vidare ger männen också 
uttryck för svårigheter att identifiera misslyckade studenter. 

Analysen av de läkarstuderandes utsagor faller inom kategorierna tilläg
nelse/förståelse, process/strategi, och prestation. Beträffande de tillägnelse-
och förståelseorienterade svaren tycks det inte finnas någon större skillnad i 
fråga om vilka aspekter manliga och kvinnliga studerande väljer att ta upp. 
Ser vi till de process/strategiinriktade svaren ger de kvinnliga läkarstuderan
de uttryck för högt ställda förväntningar på sig själva. De kan också ge ex
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empel på flera olika former av "misslyckanden" hos sig själva och personer i 
deras närhet. I l ikhet med de manliga ekonomstudenterna tvekar vissa man
liga läkarstuderande inför begreppet "misslyckad". Ett eventuellt misslyck
anden kopplas till den enskilda individen, medan de kvinnliga läkarstuden-
terna - liksom de kvinnliga ekonomstudenterna - också talar om de negativa 
effekter som studiemisslyckande kan få för omgivningen. Beträffande analy
sen av de prestationsrelaterade utsagorna kan vi precis som för de ekonom
studerande notera att männen ger uttryck för högre ställda ambitioner än att 
enbart erhålla ett godkänt resultat och en tämligen självsäker hållning. 
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Del III 

Analys och diskussion 

Linnœus till studenterna, som är samlade rund hans bord: 

- N är det lyses efter en karl som har rymt och någon säger mig att han helt 
visst är i Sverige, så vet jag att han bör sökas i detta riket och inte i något 
annat. Om en annan kommer och säger mig att han alldeles säkert är i 
Småland, då får jag veta i v ilken provins i riket jag skall söka honom. Om 
åter en annan kommer och försäkrar mig att han är i Skallelöv socken, så 
vet jag att han bör sökas i den socknen och inte annorstädes. Slutligen 
kommer en och säger att han är i den eller den gården: då har jag funnit 
vad jag sökt.364 

I Trädgården ger Florin en uppdiktad återspegling av Carl von Linnés 
(1707-1778) leverne, arbete och naturvetenskapliga verk genom berättelsens 
Linnaeus. Ovanstående citat kan sägas illustrera, om än starkt förenklat, en 
process där förvärvat vetande prövas i sökandet efter kunskap med hjälp av 
nya komponenter, i syfte att komma fram till ett entydigt svar på en fråge
ställning. Vår analys och diskussion uppvisar härvid gemensamma drag med 
Linnaeus arbetssätt. Däremot kommer vi inte slutligen till samma slutsats, då 
innebörden av studieframgång har visat sig vara mer komplicerad än vad vi 
inledningsvis hade kunnat ana. 

Avhandlingens tredje del inleds med en sammanfattande analys, baserad 
på en jämförelse mellan de studerande på de fem utbildningarna och mellan 
kvinnor och män. Del III avslutas med en diskussion kring några för oss 
intressanta resultat och som utmynnar i förslag till fortsatt forskning kring 
avhandlingens problemområde. 

364 Florin (1995), s. 33. 
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11. Sammanvägning och analys av resultat 

I kapitel 5-9 tog resultatredovisningen sin utgångspunkt i hur de studerande 
inom respektive utbildning ser på innebörden av studieframgång. Också i 
kapitel 10, som fokuserar kvinnor och män, analyserades svar per utbildning, 
närmare bestämt för två av de fem utbildningarna. Vi diskuterade kortfattat 
våra resultat i anslutning till respektive kapitel och knöt därvid an till de 
faktorer i studentens väg till och genom utbildningen som vi lyft fram i vår 
modell. 

Lägger vi svaren från studenterna på de fem utbildningarna bredvid var
andra, finner vi både gemensamma och särskiljande drag (tabell 11). På frå
gan om vad som är ett gott studieresultat dominerar två slags svar: presta
tion, främst tentamen, och/eller till att man tillägnat sig kunskaper eller för
stått ett innehåll. När studenterna ombeds definiera och ge konkreta exempel 
på en lyckad respektive misslyckad student talar de i stor utsträckning om 
någon som lyckats eller misslyckats med att tillämpa en process och/eller en 
strategi för sina studier. Även när de får gå till sig själva och beskriva ett 
tillfälle när de kände sig lyckade respektive misslyckade i studierna, talar 
studenterna ofta om en lyckad respektive misslyckad process/strategi, men 
också om prestationer, i synnerhet sådana man är nöjd med . 

Uppfattningar om studieframgång som är relaterade till personlig utveck
ling eller framtid/yrke har visat sig vara mer ovanliga. Likaså är övriga svar, 
d.v.s. sådana som inte låter sig insorteras i de nämnda innehållskategorierna, 
sparsamt förekommande. 
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Tabell 11. Översikt av de resultat som presenterats i kapitel 5-9 med avseende på 
de uppfattningar om studieframgång som dominerar på respektive ut-
bildning. 

Utbildning Teknisk 
fysik 

Sociala 
linjen 

Läkar
linjen 

Ekonom
linjen 

Ämneslärar
linjen 

Intervju-Nv 
fråga N. 
Gott studie
resultat 
(I & II) 

Prestation 

Tillägnelse/ 
förståelse 

Prestation 

Tillägnelse/ 
förståelse 

Prestation Prestation 

Tillägnelse/ 
förståelse 

Definition 
lyckad 
student Process/ 

strategi 
Process/ 
strategi 

Tillägnelse/ 
förståelse 

Process/ 
strategi 

Tillägnelse/ 
förståelse 

Prestation 

Process/ 
strategi 

Process/ 
strategi 

Definition 
misslyckad 
student Process/ 

strategi 

Prestation 

Process/ 
strategi 

Tillägnelse/ 
förståelse 

Process/ 
strategi 

Tillägnelse/ 
förståelse 

Prestation 

Process/ 
strategi 

Process/ 
strategi 

Exempel 
lyckad 
student 

Process/ 
strategi 

Process/ 
strategi 

Process/ 
strategi 

Tillägnelse/ 
förståelse 

Process/ 
strategi 

Process/ 
strategi 

Exempel 
misslyckad 
student 

Process/ 
strategi 

Process/ 
strategi 

Process/ 
strategi 

Tillägnelse/ 
förståelse 

Process/ 
strategi 

Process/ 
strategi 

Upplevelse 
lyckad 
student 

Prestation 

Process/ 
strategi 

Prestation 

Tillägnelse/ 
förståelse 

Prestation 

Process/ 
strategi 

Prestation 

Process/ 
strategi 

Upplevelse 
misslyckad 
student 

Prestation 

Process/ 
strategi 

Process/ 
strategi 

Process/ 
strategi 

Prestation 

Process/ 
strategi 

Prestation 

Process/ 
strategi 
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I föreliggande kapitel är ambitionen att jämföra svarsbilderna från de olika 
utbildningarna samt från kvinnor och män. Vi ställer de fem utbildningarna 
mot varandra, varje svarskategori för sig, för att undersöka i vilka student
grupper olika uppfattningar om studieframgång är mer eller mindre framträ
dande. Vi kontrasterar också kvinnors och mäns svarsmönster, dels inom de 
fem utbildningarna, dels oberoende av utbildningstillhörighet. Vi använder 
oss härvid av den teknik som närmare presenterats i kapitel 4 (se också det 
följande). Svarsmönstren diskuteras i förhållande till vår modell, d.v.s. till 
aspekter i studenternas bakgrund, väg genom utbildningen och den framtid 
som väntar efter utbildningen, som vi mot bakgrund av vår forsknings
genomgång antar är väsentliga för att förstå studenters syn på studiefram
gång. 

Vi koncentrerar oss här på de intervjufrågor som gäller ett gott studiere
sultat och vad som utgör en lyckad respektive misslyckad student (inklusive 
egna erfarenheter av att känna sig lyckad och misslyckad). Svaren på frågan 
om ett gott studieresultat, som har ställts vid de båda intervjutillfällena, har 
sammanförts. På motsvarande sätt har frågorna rörande en lyckad och en 
misslyckad student sammanförts under benämningarna "lyckad student" 
respektive "misslyckad student" i det följande. 

Kortfattat om jämförelserna 

Skillnader i svarsmönster anges i de tabeller som följer genom bokstavsbe
teckningar. Ö, som betecknar en överrepresentation, anger att studerande
gruppen i högre grad än övriga studerandegrupper har avgivit svar som förts 
till den aktuella kategorin. U, som betecknar underrepresentation, anger på 
motsvarande sätt att studerandegruppen i lägre grad har avgivit sådana svar. 
Om den undersökta gruppen inte avviker, d.v.s är vare sig under- eller över
representerad anges detta som neutralt, N. En smärre under- eller överrepre
sentation i den aktuella kategorin markeras med en parentes.365 Kapitlet av
slutas med en sammanfattning där vi också med hjälp av en schematisk bild 
(figur 11.1) åskådliggör vilken/vilka studerandegrupper som är överrepre
senterade i de olika kategorierna, om vi ser till samtliga frågor sammantaget. 

Vi har vidare i föreliggande kapitel valt att behandla flerdimensionella 
svar som en egen kategori och analysera för vilka grupper av studenter som 

365 Se bilaga 3 för en redovisning av differenserna mellan förväntat och observerat värde för 
de olika kategorierna. 
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sammansatta svar är mer eller mindre framträdande. Som vi har sett i kapitel 
5-10 är det, för de enskilda intervjufrågorna, endast för några enstaka stu
denter som svaren inte har kunnat föras till enbart en kategori. Två undantag 
kan dock nämnas: hälften av studenterna på sociala linjen relaterar vid det 
senare intervjutillfället ett gott studieresultat till flera aspekter, och ungefär 
hälften av ämneslärarstudenterna vid båda intervjutillfällena. I dessa fall är 
antalet individer i övriga kategorier mycket få. När vi diskuterar dessa båda 
utbildningar kommer detta att närmare beröras. 

11.1 En prestationsorienterad uppfattning 

11.1.1 Utbildning 

Av tabell 11.1a framgår att de studerande på ekonomlinjen och i synnerhet 
på teknisk fysik avger prestationsorienterade svar i högre grad än studerande 
på övriga utbildningar. Medan de studerande på teknisk fysik genomgående 
är överrepresenterade inom kategorin, avser de ekonomstuderandes överre
presentation främst frågan om ett gott studieresultat. Detta skulle kunna tol
kas som att de ekonomstuderandes syn på studieframgång i vidare mening 
även inbegriper andra aspekter. 

Tabell 11.1a En prestationsorienterad uppfattning om studieframgång bland stu-

Utbildning Ekonom Läkar Sociala Teknisk Ämnes-

Intervju-^\^ 
frågor 

linjen linjen linjen fysik lärarlinjen 

Gott studieres. 
I+ 11 

Ö (U) U Ö U 

Lyckad 
student 

(Ö) (ö) u Ö (U) 

Misslyckad 
student 

(ö) u (ö) Ö u 

Totalt ö u u Ö u 

Då teknisk fysik och ekonomlinjen tillämpar ett graderat betygssystem finns 
det anledning att tolka resultaten som att betygssystemet påtagligt påverkar 
studenternas syn på studieframgång. Detta blir inte minst tydligt för de stu
derande på teknisk fysik, vars fingraderade betygssystem (4-gradig betygs
skala) har en framträdande roll på utbildningen. Likheten med gymnasiestu
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dierna är stor i detta avseende. Man kan tillägga att de studerande på eko-
nomJinjen och teknisk fysik i högre grad än de övriga har påbörjat sina stu
dier kort tid efter avslutade gymnasiestudier och att gymnasieskolans prov
ochi betygsrelaterade syn på framgång därför möjligen slår igenom mer än 
bland de studerande på de övriga utbildningarna.366 För studenterna på tek
nisk fysik är också examinationerna tydligt markerade i form av återkom
mande, längre tentamensperioder. Som vi tidigare visat, pekar också ett 
flertal studier på att examinationsformerna styr hur de studerande kommer 
att bedriva sina studier och vi har antagit att formerna för examination kan 
påverka synen på studieframgång.367 Att de ekonomstuderande är överrepre
senterade i prestationskategorin kan därför antas hänga samman med de för
ändringar av examinationsformer på utbildningen som de har mött. Vid det 
andra intervjutillfället uppgav flertalet ekonomstudenter att de ägnade mer 
tid åt studierna än tidigare till följd av det s.k. duggasystemet som tvingat 
fram en annan studiestrategi. 

Att betygssystemet inte är lika framträdande på ekonomlinjen som på 
teknisk fysik kan vara en av förklaringarna till att de ekonomstuderande i 
lägre grad relaterar innebörden av att vara en lyckad respektive misslyckad 
student till prestationsaspekter än när de beskriver ett gott studieresultat. 

De studerande på läkar-, lärar- och socionomutbildningen tenderar att 
svara prestationsinriktat i lägre grad än teknisk fysik- och ekonomstudenter
na. Till synes gäller detta speciellt för ämneslärarstudenterna. Då måste man 
emellertid hålla i minnet, att prestationsaspekter är förhållandevis vanliga i 
de flerdimensionella svar som i synnerhet ämneslärarna avger när de talar 
om ett gott studieresultat. För de tre aktuella utbildningarna är kanske en 
rimlig tolkning att avklarad tentamen inte är oväsentlig men vid en jämförel
se med de övriga utbildningar framträder andra aspekter mer tydligt. 

Läkarlinjen, sociala linjen och ämneslärarutbildningen, som leder till s.k. 
L-professioner karaktäriserade av arbete med levande ting, är också de ut
bildningar som är underrepresenterade i prestationskategorin. Alla tre är 
inriktade mot arbete med människor och redan under utbildningen kommer 
man i nära kontakt med yrkesprofessionen och "klienterna". Social kompe
tens såsom kommunikationsförmåga och empati, som ses som viktiga egen

366 Jfr Richardson (1994). 
367 Jfr t.ex. Entwistle, & Entwistle (1992); Trowald, & Dahlgren (1993); Olsson (1997); 

Lundmark, & Andersson (1997). 
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skaper, låter sig mindre lätt fångas i en konventionell tentamen eller i ett 
betyg. 

Samtliga tre utbildningar saknar vidare graderade betyg (undantaget vissa 
delar av ämneslärarutbildningen). I synnerhet på sociala linjen står inte exa
minationen i fokus utan är snarare en integrerad del av undervisningen. De 
krav som ställs vid examinationen på denna typ av utbildning kan snarare 
upplevas som "minimikrav" än kriterium på studieframgång.368 

Man kan tillägga att många studenter på de tre nämnda utbildningarna har 
skaffat sig åtminstone kortare tids erfarenheter av vård- och omsorgsarbete 
före och under högskolestudierna. Även detta kan antas modifiera en syn på 
framgång som liktydig med provresultat och betyg. 

De läkarstuderande tenderar dock att vara överrepresenterade i presta
tionskategorin när de besvarat frågor om att vara en lyckad student, trots att 
de inte är det i övrigt. Flera läkarstuderande har i intervjuerna beskrivit hur 
de har satt upp en personlig kravgräns för ett tentamensresultat i förhållande 
till den gräns som sätts av utbildningen. För det första kan detta antas hänga 
samman med att läkarstudentema har tidigare erfarenheter av prestation i 
termer av höga betyg och provresultat innan de antogs till sina studier. För 
det andra kännetecknas deras utbildning av hög undervisningstäthet och stor 
arbetsbörda. Som Sutter visat, tvingas många läkarstudenter att läsa specifikt 
för tentorna, även om många skulle föredra ett mer djup- och förståelsein-
riktat studiesätt.369 

11.1.2 Utbildning och kön 

Vi kan konstatera att männen generellt är överrepresenterade i prestations
kategorin (tabell 11.1b). Detta är ett resultat som också stämmer väl överens 
med de studier som har gjorts av hur kvinnor och män upplever sin studie
miljö och som visar att män är mer resultat- och tävlingsinriktade än kvin
nor.370 

368 Jfr Sutter (1990,1992). 
369 Sutter (1990,1992). 
370 Jfr Meyer, Dunne, & Richardson (1994). 
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Tabell 11.1b En prestationsorienterad uppfattning om studieframgång bland stu-
denter på de fem utbildningarna, uppdelat på kön. 

Utbildning 
& kön 

Intervju-
frågor 

Ekonom
linjen 

Läkar
linjen 

Sociala 
linjen 

Teknisk 
fysik 

Ämnes
lärar
linjen 

Totalt 
Utbildning 

& kön 

Intervju-
frågor M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv 

Gott studieres. 
I+ 11 

Ö U Ö U (Ö) (U) (Ö) (U) (U) (Ö) Ö U 

Lyckad 
student 

Ö u Ö u (U) (ö) (U) (ö) (U) (ö) Ö u 

Misslyckad 
student 

(Ö) u (ö) (U) (U) (ö) u ö u ö (U) (ö) 

Totalt Ö u ö u (U) (ö) u ö u ö ö u 

Kvinnors och mäns svarsmönster kvarstår även om vi, var för sig, betraktar 
de studerandes svar på frågan om innebörden av ett gott studieresultat och 
frågor om att vara en lyckad student. För de frågor som handlar om en 
misslyckad student ser vi däremot en tendens till att kvinnorna snarare än 
männen avger prestationsrelaterade svar. Detta är ett resultat som ligger i 
linje med de studier som har pekat på att kvinnor tenderar att ställa höga 
krav på sig själva samtidigt som de tvivlar på den egna förmågan och efter
strävar bekräftelse på att de är goda studenter. Männens tendens till underre
presentation för de frågor som handlar om en misslyckad student kan sättas i 
samband med deras mer självsäkra hållning, där en misslyckad student inte 
nödvändigtvis är relaterad till yttre bevis på prestation.371 

Det svarsmönster som vi erhöll för totalgruppen, för samtliga frågor 
sammantagna, återkommer endast bland de ekonom- och läkarstuderande. 
För teknisk fysik och ämneslärarlinjen samt i viss mån sociala linjen är där
emot kvinnorna mer benägna än männen att ange svar som är prestationsori-
en terade. 

Att starkt könssegregerade utbildningar uppvisar ett annorlunda svars
mönster än utbildningar med en mer jämn könsfördelning är i sig intresse
väckande. Beträffande de studerande på teknisk fysik ligger resultaten i linje 
med vad Salminen-Karlsson372 fann. Hon drog slutsatsen att betygen sanno
likt var mer betydelsefulla för de kvinnliga teknikstuderande än de manliga 
då betygen sågs som ett bevis på deras duglighet. Vidare har våra intervjuer 

371 Jfr t.ex. Börjeson, & Meyer (1997). 
372 Salminen-Karlsson (1998). 
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med de kvinnliga studenterna på teknisk fysik gett en bild av att de har varit 
mycket målinriktade. Det kan därför antas att de även varit mer benägna att 
anlägga ett "manligt förhållningssätt" för att nå framgång.373 Man bör också 
hålla i minnet att de kvinnliga teknikstudenterna redan under sin gymnasietid 
vistats i en manligt dominerad miljö. 

Med utgångspunkt i de könsskillnader som de studerande uppvisar på 
ämneslärarlinjen och sociala linjen, där männen är få, är det måhända rele
vant att vända på resonemanget och i stället fundera över om manliga stude
rande på kvinnodominerade utbildningar tvingats lägga sig till med ett 
"kvinnligt förhållningssätt" för att nå studieframgång. 

Betydelsen av de studerandes sociala och kulturella bakgrund bör inte 
underskattas. Trots att vi inte har kunnat göra någon analys med avseende på 
social bakgrund har vi för den grupp studerande som intervjuats funnit att 
studerande från tjänstemannahem framför allt återfinns på teknisk fysik och 
ämneslärarlinjen.374 Det svarsmönster som de studerande på dessa båda ut
bildningar uppvisar kan relateras till att studerande från högre sociala skikt 
oftare än studenter med annan social bakgrund visar prov på en könsneutral 
rationalitet, där kön inte erkänns som relevant för utbildningsval eller studie
prestationer.375 

373 Jfr t.ex. Erson (1995); Böljeson, & Meyer (1997). 
374 Jfr kapitel 4, tabell 4.3. 
375 Bengtsson (1983). 
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11.2 En tillägnelse- och förståelseorienterad uppfattning 

11.2.1 Utbildning 

Av tabell 11.2a framgår att de studerande vid läkarlinjen och sociala linjen är 
mer benägna än övriga studentgrupper att avge svar som är inriktade mot 
tillägnelse och förståelse av kunskaper och färdigheter. 

Tabell 11.2a En tillägnelse-/förståelseorienterad uppfattning om studieframgång 
bland studenter på de fem utbildningarna. 

Utbildning Ekonom Läkar Sociala Teknisk Amnes-

Intervju-\s. 
frågor 

linjen linjen linjen fysik lärarlinjen 

Gott studieres. 
I+ 11 

U (Ö) Ö U U 

Lyckad 
student 

(U) Ö Ö u U 

Misslyckad 
student 

(U) ö (ö) u ö 

Totalt u ö ö u u 

Resultatet återspeglar utbildningarnas skilda inriktningar. Medan både de 
studerande på ekonomlinjen och teknisk fysik befinner sig på utbildningar 
som tillhör T-professioner, befinner sig de läkar- och socionomstuderande på 
utbildningar som leder fram till L-professioner, d.v.s. de kommer i framtiden 
att arbeta med människor.376 Både läkarlinjen och sociala linjen är inriktade 
mot vård och omsorg, d.v.s. verksamheter som handlar att möta individer 
med olika typer av hjälpbehov och däri skiljer de sig från de övriga utbild
ningarna.377 Studenterna menar också att detta är något som ställer höga krav 
på den egna kompetensen och som förutsätter att man verkligen tillägnat sig 
kunskaper och färdigheter. Inte minst menar de läkarstuderande att de för
väntas kunna allt, då en bristande kompetens kan få fatala följder i en fram
tida yrkessituation. De studerandes motiv till val av utbildning är intressanta 
i sammanhanget. På både socionom- och läkarutbildningen refererar stude
rande till egna eller anhörigas/vänners medicinska eller sociala problem. 

376 Hellberg (1989). 
377 Jfr Hellberg (1986). 
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Yrket blir något av ett kall och tillägnelse av kunskaper och färdigheter i 
utbildningen blir väsentliga för att kunna hjälpa andra.378 Socialiseringen in i 
det kommande yrket kan för dessa studerande vara påbörjad långt innan 
utbildningen påbörjades och därmed kanske även deras syn på innebörden av 
studieframgång.379 

Med det tillvägagångssätt vi använt, faller ämneslärarlinjen ut som nära 
nog genomgående underrepresenterad vad gäller förståelseinriktade svar. Då 
bör emellertid framhållas att, studenterna på ämneslärarlinjen har i sina 
sammansatta svar i hög grad angett aspekter kopplade till tillägnel-
se/förståelse som en viktig delaspekt av ett gott studieresultat.380 

Även om tillägnelse och förståelse är mål som samtliga fem utbildningar 
anser viktiga att förmedla till de studerande, betonas de särskilt starkt från 
utbildningsansvariga vid sociala linjen. Detta kommer exempelvis till uttryck 
i hur utbildningen inledningsvis presenteras för de studerande, men också i 
de undervisnings- och examinationsformer som tillämpas på utbildningen. 
Trowald och Dahlgrens381 resonemang om att ett icke graderat betygssystem 
erbjuder förutsättningar för ett djupinriktat lärande är en tolkning som ligger 
nära till hands då de studerande som genomgående är överrepresenterade i 
kategorin är studenter vid sociala linjen och läkarlinjen, vilket är utbildning
ar som enbart använder sig av en icke graderad betygssättning. 

11.2.2 Utbildning och kön 
Om vi ser till totalgruppen, har kvinnor genomgående angett tillägnelse- och 
förståelseinriktade svar i högre grad än män (tabell 11.2b). Manliga och 
kvinnliga studerande på ekonom- och läkarlinjen uppvisar samma svars
mönster som totalgruppen, och de studerande på sociala linjen uppvisar en 
tendens som går i denna riktning. De lärarstuderande uppvisar däremot inte 
någon könsskillnad i detta avseende. 

378 Jfr Larsson, & Swärd (1993); Björkdahl Ordeli (1990). 
379 Jfr Jordeli (1986); Bäckström (1993). 
380 Jfr kapitel 9. 
381 Trowald, & Dahlgren (1993). 
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Tabell 11.2b En tillägnelse-/förståelseorienterad uppfattning om studieframgång 
bland studenter på de fem utbildningarna, uppdelat på kön. 

Utbildning 
& kön 

Intervju-
frågor 

Ekonom
linjen 

Läkar
linjen 

Sociala 
linjen 

Teknisk 
fysik 

Ämnes
lärar
linjen 

Totalt 
Utbildning 

& kön 

Intervju-
frågor M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv M K 

Gott studieres. 
I+ 11 

(U) (Ö) U Ö (U) (Ö) (Ö) (U) (U) (Ö) U ö 

Lyckad 
student 

u ö U ö (Ö) (U) (Ö) (U) ö u U ö 

Misslyckad 
student 

u ö u ö (U) (U) - - (U) (ö) u ö 

Totalt u ö u ö (U) (ö) ö u N (U) u ö 

Studenterna på teknisk fysik uppvisar däremot ett annat svarsmönster då 
männen i högre grad än kvinnorna avgivit tillägnelse- eller förståelseinrikta-
de svar. I enlighet med de resonemang som vi fört i kapitel 10 är det tänkbart 
att de kvinnliga studerande på teknisk fysik delvis skiljer sig från kvinnor på 
andra utbildningar, då de kan antas vinnlägga sig om att visa, att de inte av
viker från den manliga norm som kan sägas gälla på mansdominerade ut
bildningar.382 Tänkbart är att kvinnornas strävan efter att anpassa sig till de 
krav som ställs på de studerande får till följd att de kvinnliga studerande på 
denna typ av utbildningar i högre grad än männen betonar aspekter som sig
naleras från utbildningshåll som eftersträvansvärda, medan icke önskvärda -
eller lågt prioriterade - aspekter undertrycks. Vi har exempelvis tidigare 
kunnat konstatera att kvinnorna på teknisk fysik, i motsats till totalgruppen, 
var överrepresenterade i kategorin prestation. På motsvarande sätt är det 
tänkbart att kvinnorna på teknisk fysik medvetet eller omedvetet väljer att 
undertrycka uppfattningar som de uppfattar vara av underordnad betydelse 
eller som t.o.m. snarare skulle kunna motverka deras strävan att visa att de så 
att säga "hör till miljön" och därmed är framgångsrika.383 

Vidare måste det svarsmönster som de kvinnliga studerande på teknisk 
fysik uppvisat även relateras till andra aspekter som deras väg till utbild
ningen. Tänkbart är att deras syn på studier och studieframgång böljar ta 
form redan tidigt.384 Därtill har, som vi tidigare berört, även de kvinnliga 

382 JfrErson (1995); Salminen-Karlsson (1998). 
383 Jfr Salminen-Karlsson (1998). 
384 Jfr Bengtsson (1983). 
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studerande på teknisk fysik under sin gymnasietid vistats in en miljö där de 
förberetts för vidare utbildning inom en naturvetenskaplig/teknisk sektor. 
Den underrepresentation av tillägnelse- och förståelseorienterade svar som 
de kvinnliga studerande på teknisk fysik uppvisar kan därför inte enbart re
lateras till utbildningsspecifika faktorer. Snarare bör kanske deras syn på 
studieframgång ses som ett resultat av en mångårig socialisering inom ett 
manligt dominerat område, där aspekter som brukar beskrivas som traditio
nellt kvinnliga inte är de gängse eller en uppfattning som belönas. 

11.3 En process- eller strategiorienterad uppfattning 

11.3.1 Utbildning 
Om vi ser till de enskilda utbildningarna och samtliga frågor sammantagna 
(tabell 11.3a), finner vi att de studerande på teknisk fysik i högre grad relate
rar innebörden av studieframgång till process- eller strategiaspekter än de 
studerande på de övriga utbildningar. En tendens i samma riktning återfinner 
vi hos de studerande på sociala linjen. Ekonom- och läkarlinjen är däremot 
underrepresenterade. De studerande på ämneslärarlinjen är varken över- eller 
underrepresenterade i kategorin, vid en jämförelse med studerande på de 
övriga utbildningarna 

Tabell 11.3a En procèss-/strategiorienterad uppfattning om studieframgång bland 
studenter på de fem utbildningarna. 

Utbildning Ekonom- Läkar Sociala Teknisk Amnes-

Intervju-^v. 
frågor 

linjen linjen linjen fysik lärarlinjen 

Gott studieres. 
I+ 11 

(Ö) (Ö) (U) (Ö) U 

Lyckad 
student 

u u Ö Ö Ö 

Misslyckad 
student 

(U) ö u ö u 

Totalt u u (ö) ö N 

Ser vi till de olika frågeområdena är de studerande på teknisk fysik genom
gående överrepresenterade i procès s-/strategikategorin. De ämneslärarstude
rande och socionomstuderande förefaller däremot i lägre grad än andra ut
bildningar relatera innebörden av ett gott studieresultat men också en miss
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lyckad student till process- eller strategiaspekter. Däremot anser de i högre 
grad än studenter på andra utbildningar att innebörden av en lyckad student 
är kopplad till process- eller strategiaspekter. 

Som vi tidigare har sett tar de studerandes beskrivningar av en lyckad 
student både på teknisk fysik och ämneslärarutbildningen i huvudsak upp 
aspekter kopplade till själva studieprocessen. Emellertid skiljer sig deras 
beskrivningar åt. Studenterna på teknisk fysik beskriver i huvudsak en pro
cess som handlar om hur väl de lyckas med självstudier och förberedelser 
inför tentamen. Detta ligger i linje med Entwistle och Ramsdens resultat.385 

Trots att ingen av de teknikstuderande de följt kunde kategoriseras som en 
s.k. cue-seeker, använde de sig av andra metoder för att lyckas väl i sina 
studier och kunde därför i hög grad betraktas som strategiskt inriktade. 

En betoning av process- och strategiinriktade uppfattningar kan relateras 
till de arbetssätt som tillämpas på utbildningen. Att de studerande på teknisk 
fysik läser parallella kurser som sedan examineras under en avgränsad peri
od, fordrar att de studerande planerar sin tid väl utifrån de ramar som utbild
ningen definierar. Innebörden av ett gott studieresultat, en lyckad eller en 
misslyckad student är således i hög grad relaterad till en lyckad studiepro
cess där studierna bedrivs i enlighet med planerna. Som vi tidigare har sett, 
är de studerande på teknisk fysik även överrepresenterade när det gäller pre-
stationsrelaterade uppfattningar. De processer eller strategier som ligger till 
grund för att klara prov eller kurser torde således vara av grundläggande 
betydelse. 

De studerande på sociala linjen anlägger snarare ett mer övergripande 
perspektiv, där studierna ingår som en del i deras totala livssituation. Detta 
är något som även andra studier som har behandlat de socionomstuderande 
funnit.386 När de studerande på sociala linjen betonar process- och strategi
aspekter i sina svar, tenderar de att framhålla en annan form av studieprocess 
än de studerande på teknisk fysik. Exempelvis är den mindre styrd av tiden 
och ett yttre ramverk. Från utbildningshåll betonas snarare samtal, kommu
nikation, möte med människor och självinsikt, vilket återspeglas hos de stu
derande. 

Flera av de lärarstuderandes beskrivningar handlar i huvudsak om att fin
na strategier för att klara en kurs, och mötet med de starkt skiftande signaler 
om framgång som förmedlas inom olika delar av utbildningen via t.ex. varie

385 Entwistle, & Ramsden (1983). 
386 Se t.ex. Larsson, & Swärd (1993). 
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rande arbets- och examinationsformer. Flera av de studerande har i intervju
erna gett uttryck för en periodvis - beroende på kurs och inriktning - starkt 
pressad studiesituation. Deras överrepresentation i svaren rörande en lyckad 
student kan därför ses mot bakgrund av deras försök att möta utbildnings
kraven under pågående studier. De studieprocesser eller strategier som de 
använder sig av blir därför även kriterier på en lyckad student. 

När det gäller de läkarstuderande blir en syn på studieframgång som är 
relaterad till process/strategi av underordnad betydelse, vilket kan tyckas 
anmärkningsvärt med tanke på utbildningens hårda styrning av de studeran
de. Men vid en jämförelse med de övriga utbildningarna kan resultaten tol
kas som ett uttryck för att process/strategiaspekter är nedtonade till förmån 
för målet med utbildningen men också att man redan innan man kommer till 
utbildningen har erfarenheter av framgångsrika studier i termer av höga be
tyg-

Emellertid är de läkarstuderande överrepresenterade i procès s-/strategi-
kategorin när det gäller innebörden av en misslyckad student samt i viss mån 
för ett gott studieresultat. Bland de läkarstuderande har vi exempelvis kunnat 
ta del av beskrivningar som handlar om att finna en balans mellan studier 
och fritid men också beskrivningar av hur de studerande tvingas prioritera 
och sovra bland stoffet för att hinna med. Några av de studerande har även 
beskrivit hur de genom att gå igenom tidigare givna tentamina kan ringa in 
vad som är väsentligt att kunna. Vi ser alltså prov på en strategimedvetenhet 
framtvingad av utbildningens organisation och utformning. Denna typ av 
strategier kan bl.a. ses som lösningar på situationer där de studerande är ut
satta för motstridiga krav som skapar konfliktsituationer.387 

De ekonomstuderandes underrepresentation i kategorin kan bland annat 
relateras till att de befinner sig i en alltför stor studerandegrupp för att en
skilda studenter ska kunna komma till tals och få utrymme. Att de studeran
de i hög grad blir anonyma i en stor utbildningsgrupp kan därför leda till att 
studieprocessen får en underordnad betydelse. Till skillnad från studerande 
som befinner sig på en utbildning med mindre studerandegrupper som möj
liggör personliga kontakter med lärare, måste de ekonomstuderande snarare 
visa sig framgångsrika på andra sätt. 

387 Se Carpenter (1986). Jfr även Jordell (1986). 
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11.3.2 Utbildning och kön 

Männen är överrepresenterade i procèss-/strategikategorin (tabell 11.3b). 
Detta gäller framför allt för de frågor som rör innebörden av att vara en 
misslyckad student. Männen går då in på vad som orsakar ett givet resultat. 
Kvinnorna tenderar i stället att vara överrepresenterade på frågor som hand
lar om en lyckad student. De lägger därvid tonvikten på hur studierna be
drivs och möjligheterna till välbefinnande och ett socialt liv. 

Tabell 11.3b En process-/strategiorienterad uppfattning om studieframgång bland 
studenter på de fem utbildningarna, uppdelat på kön. 

Utbildning 
& kön 

Intervju-
frågor 

Ekonom
linjen 

Läkar
linjen 

Sociala 
linjen 

Teknisk 
fysik 

Ämnes
lärar
linjen 

Totalt Utbildning 
& kön 

Intervju-
frågor M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv 
Gott studieres. 
I+ 11 

(Ö) (U) (Ö) (U) (U) (Ö) (U) (Ö) - - (Ö) (U) 

Lyckad 
student 

(Ö) (U) Ö u u ö ö u U Ö (U) (ö) 

Misslyckad 
student 

(Ö) (U) ö u (ö) (U) ö u N N Ö u 

Totalt (Ö) (U) ö u u ö ö u U Ö ö u 

Om vi betraktar frågorna sammantagna, är det de manliga studerande på 
läkarlinjen och teknisk fysik samt i viss mån de manliga ekonomistuderande 
som är överrepresenterade i kategorin process/strategi. På sociala linjen och 
ämneslärarlinjen är däremot de kvinnliga studenterna mer benägna än män
nen att ange process- eller strategirelaterade svar. För de enskilda frågeom
rådena är svarsmönstret detsamma bland de studerande på läkar- och eko
nomlinjen medan det varierar för övriga utbildningar. 

Kvinnor och män tycks emellertid delvis ta fasta på olika aspekter när de 
relaterar studieframgång till tillvägagångssätt och strategier, vilket är ett 
resultat i l inje med de studier vi refererat till i kapitel 10. Att männen gene
rellt är överrepresenterade i process-/strategikategorin kan möjligen också 
ses mot bakgrund av den självsäkrare hållning till studier hos män som 
framkommit i tidigare refererad forskning. Medan kvinnorna är mer benägna 
att anstränga sig för att bli "goda studenter", tillåter sig männen att välja sin 
egen väg. Ett sådant förhållningssätt skapar möjligheter att uppnå egna per
sonliga (studie)mål, som inte behöver sammanfalla med de utbildningsan
svarigas. 
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11.4 En framtids- eller yrkesorienterad uppfattning 

11.4.1 Utbildning 

Som tidigare framhållits, är det mycket få studenter som tar upp framtids-
eller yrkesfrågor när de diskuterar studieframgång. Tabell 11.4a visar att de 
studerande som är överrepresenterade i kategorin framtid/yrke framför allt 
utgörs av läkar- och lärarstuderande.388 

Tabell 11.4a En framtids-/yrkesorienterad uppfattning om studieframgång bland 

Utbildning 

Intervju-^v. 
frågor 

Ekonom
linjen 

Läkar
linjen 

Sociala 
linjen 

Teknisk 
fysik 

Ämnes
lärarlinjen 

Gott studieres. 
I+ 11 

Ö (U) (U) (U) Ö 

Lyckad 
student 

U Ö u u Ö 

Misslyckad 
student 

<U) ö (U) (U) (U) 

Totalt (U) ö u u ö 

De läkarstuderande är endast underrepresenterade i kategorin för de frågor 
som handlar om ett gott studieresultat. De lärarstuderande är däremot enbart 
underrepresenterade när det gäller de frågor som handlar om att vara en 
misslyckad student. De båda utbildningarna överrepresentation i kategorin 
menar vi speglar de båda utbildningarnas nära koppling till professionen.389 

Detta alltså trots att vi tidigare för flertalet lärarstuderande kunnat konstatera 
att läraryrket inte är det självklara målet med utbildningen.390 

Lärar- och i synnerhet läkarprofessionen har dock generellt en tydligare 
bild och avgränsning av professionen än övriga utbildningar.391 Jordell392 

pekar exempelvis på hur de lärarstuderande redan tidigt skolas in i det kom

388 På ekonomlinjen är de studenter som relaterar sina svar till det kommande yrket mycket få, 
och ingen av de studerande på sociala linjen och teknisk fysik har givit svar som förts till 
den aktuella kategorin. 

389 Jfr Abrahamsson (1986); Hellberg (1986). 
390 Jfr avsnitt 11.3. 
391 Selander (Red.) (1989). 
392 Jordell (1986). Se även Jordell (1990). 
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mande yrket genom att de under en lång tid dagligen kan observera lärare 
som utövar sitt yrke. Motsvarande resonemang är även tillämpbart på de 
läkarstuderande som under stora delar av sin utbildning kommer i kontakt 
med verksamma yrkesutövare. Till skillnad från studenterna på de övriga 
utbildningarna kan läkar- och lärarstuderande därtill förväntas besitta en viss 
förförståelse av vad de båda professionerna innebär, då alla någon gång har 
kommit i kontakt med lärare och läkare.393 

Framför allt är det anmärkningsvärt, att så få studenter i vår studie har 
relaterat studieframgång och studiemisslyckande till en kommande yrkesut
övning, med tanke på att samtliga fem utbildningar ska vara yrkesförbere-
dande. Delvis kan resultatet hänga samman med vårt sätt att koda data, vilket 
innebär att de studerande kan ha angett framtids- eller yrkesrelaterade 
aspekter men att dessa inte utgjort det dominerande inslaget i utsagan. Detta 
resonemang gäller emellertid lika för samtliga kategorier. 

Enligt professionsforskningen är det centralt för professionen att yrkes-
relaterade normer - bl.a. för vad som är framgångsrik yrkesutövning - för
medlas i utbildningen.394 Huvuddelen av intervjufrågorna, med fokus på stu
dieframgång, har ställts under senare delen av utbildningen då den framtida 
yrkesfunktionen torde vara aktuell. Resultaten kan emellertid tolkas som att 
kopplingen mellan studieframgång och framtid och yrke inte framstår som 
mindre angelägen eller framträdande för de studerande, eftersom sådana 
aspekter är tämligen frånvarande i deras svar. 

Flertalet studerande tycks således enbart koppla begreppet studiefram
gång till faktorer som hänger samman med utbildningstiden. De gör med 
andra ord en åtskillnad mellan studieframgång och yrkesframgång, eller ser 
åtminstone ingen tydlig koppling dem emellan. Det senare är för övrigt en 
tolkning som även stämmer väl överens med de resultat som vi erhöll i pilot
studien,395 och ligger också i linje med Nagle Cajes396 resultat. Kanske är det 
framtida arbetet för flertalet studerande inte aktuellt förrän i ett betydligt 
senare skede av utbildningen än när huvuddelen av intervjuerna genomför
des. Kopplingen till arbetsmarknaden behöver inte heller med nödvändighet 
vara självklar mot bakgrund av den forskning som har visat att de studerande 

393 Jfr Jordell (1986). 
394 Jfr Abrahamsson (1986). 
395 Andersson, & Grysell (1992). 
396 Nagle Cajes (1988). 
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inte alltid följer ett mönster som innebär att yrkesverksamhet kommer direkt 
efter en avslutad utbildning. 

11.4.2 Utbildning och kön 

Till skillnad från svarsmönstret för andra kategorier är det inte möjligt att dra 
några slutsatser beträffande skillnader mellan könen. Vi finner emellertid för 
totalgruppen, en tendens till att kvinnor i högre grad än män har givit svar 
som är relaterad till framtid/yrke, när de talar om innebörden av ett gott stu
dieresultat. 

Tabell 11.4b En firamtids-/yrkesorienterad uppfattning om studieframgång bland 
studenter på de fem utbildningarna, uppdelat på kön. 

Utbildning 
& kön 

Intervju-
frågor 

Ekonom
linjen 

Läkar
linjen 

Sociala 
linjen 

Teknisk 
fysik 

Ämnes
lärar
linjen 

Totalt Utbildning 
& kön 

Intervju-
frågor M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv 
Gott studieres. 
I+ 11 

(U) (Ö) (Ö) (U) (U) (Ö) 

Lyckad 
student 

- - (Ö) (U) - - - - (Ö) (U) (Ö) (U) 

Misslyckad 
student 

- - (U) (ö) N N 

Totalt (U) (Ö) (ö) (U) - - - - (Ö) (U) (Ö) (U) 

Männen tycks däremot vara mer benägna att ta upp yrke och framtid när de 
talar om att vara en lyckad student. Däremot uppvisar de frågor som handlar 
om att vara en misslyckad student ingen könsskillnad. En försiktig tolkning 
skulle kunna vara att kvinnor i högre grad än män tenderar att förlita sig på 
att ett gott studieresultat är viktigt för att få arbete i det kommande yrket 
medan männen däremot tenderar att tillskriva andra faktorer betydelse i detta 
sammanhang. 

Männen på lakar- och ämneslärarlinjen visar en tendens till att vara mer 
yrkes- eller framtidsorienterade i sina svar än kvinnorna. På ekonomlinjen 
gäller det omvända förhållandet. Att uttala sig om de enskilda frågeområde
na låter sig inte göras, eftersom få intervjupersoner har angett svar som förts 
till kategorin. Emellertid har vi tidigare kunnat notera att männen förefaller 
vara mer säkra på sin framtid än kvinnorna.397 I linje med Elgqvist-

397 Jfr Böijeson, & Meyer (1997); Lundmark, Edvardsson, & Strömberg (1997). 
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Saltzmans398 forskning kan man vidare anta, att kvinnors framtidsplaner inte 
enbart relateras till deras individuella önskemål. Krav från andra - bam, fa
milj och anhöriga - kan också vara en aspekt som de kvinnliga studerande 
väger in, när de i lägre grad än män relaterar till framtida yrkesverksamhet i 
sin syn på studieframgång. Detta ligger också i linje med forskning som har 
pekat på vikten av att beakta att universitetsstudier för flertalet studenter 
endast utgör en del av de områden eller verksamheter där de är engagera
de.399 

11.5 En uppfattning orienterad mot personlig utveckling 

11.5.1 Utbildning 

Av tabell 11.5a framgår att det endast är de studerande på sociala linjen som 
är överrepresenterade i kategorin för denna typ av svar. Det gäller då de frå
geområden som handlar om innebörden av ett gott studieresultat och att vara 
en misslyckad student.400 

Tabell 11.5a En uppfattning om studiefram gång orienterad mot personlig utveck-

N. Utbildning 

Intervju-^v. 
frågor 

Ekonom
linjen 

Läkar
linjen 

Sociala 
linjen 

Teknisk 
fysik 

Amnes-
lärarlinjen 

Gott studieres. 
I+ 11 

(U) (U) (Ö) (U) (U) 

Lyckad 
student 

- - - - -

Misslyckad 
student 

(U) (U) Ö (U) (U) 

Totalt (U) (U) ö (U) (U) 

Att denna typ av svar förekommer i mycket ringa utsträckning är ett i sig 
anmärkningsvärt resultat med tanke på den roll som den högre utbildningen 
ofta tillskrivs för individens personliga utveckling. Tänkbart är dock att detta 

398 Elgqvist-Saltzman (1994). 
399 Jfr t.ex. Bäckström (1993). 
400 Tilläggas kan att det endast är de studerande på sociala linjen som har angett svar som har 

förts till kategorin personlig utveckling. Som tidigare framgått förekommer dock denna typ 
av svar mycket sparsamt. 
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resultat i hög grad är beroende av de studerandes ålder, där äldre studerande 
sannolikt varit mer benägna att ange faktorer kopplade till den egna person
liga utvecklingen.401 Intervjuerna har, som tidigare nämnts, genomförts med 
studerande i 20-årsåldem. Att det endast är studenter från sociala linjen, om 
än få, som relaterar studieframgång till personlig utveckling kan tolkas som 
en spegling av att sådana aspekter är av central betydelse inom denna utbild
ning. Att studieframgång inte i någon större utsträckning kopplas till person
lig utveckling kan mer övergripande kopplas till de studier som har ifrågasatt 
huruvida universitetsstudier befrämjar personlig utveckling. Bäckström402 

pekar exempelvis i sin studie av de teologstuderande på att endast en mindre 
andel av de studerande hade uppnått personlig utveckling.403 

Med tanke på att det är mycket få studerande som har angett svar som har 
förts till kategorin är det inte möjligt att dra några slutsatser beträffande 
eventuella könsskillnader. 

11.6 Övriga uppfattningar 
Övriga svar är sådana som inte varit möjliga att inrymma i de fem innehålls
kategorierna, d.v.s. prestation, tillägnelse/förståelse, process/strategi, fram
tid/yrke och personlig utveckling.404 Det är dock endast de ekonom- samt i 
viss mån de socionomstuderande som är överrepresenterade i kategorin.405 

De frågor som inte i något fall har gett upphov till övriga svar är innebörden 
av ett gott studieresultat, vilket tyder på att denna fråga är snävare avgränsad 
än de övriga. Innehållet i gruppen "övriga svar" varierar högst väsentligt. 
Snarast erbjuder denna kategori en möjlighet att erhålla information om hur 
väl befintliga kategorier fångar de uppfattningar som förekommer. 

Kvinnorna har generellt i högre grad än männen avgivit svar som inte in
ryms i de fem innehållskategoriema.406 Ser vi till de enskilda utbildningarna, 
återkommer detta mönster bland de studerande på ekonomlinjen, teknisk 
fysik och ämneslärarlinjen men däremot inte på sociala linjen. 

401 Jfr Richardson (1994). 
402 Bäckström (1993). 
403 A.a.,s. 212-215, 230. 
404 Övriga svar har angetts av studerande vid samtliga utbildningar med undantag för de läkar-

studerande. 
405 Se även bilaga 3, tabell 11.6a. 
406 Se även bilaga 3, tabell 11.6b. 
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11.7 En flerdimensionell uppfattning 
Som tidigare nämnts har den modell som använts för kategorisering av inter
vjudata inneburit att de studerandes utsagor inte alltid varit möjliga att föra 
till enbart en kategori. De flerdimensionella svaren har, som vi sett i kapitel 
5-10, legat i linje med de utsagor som förts till enbart en kategori. Den er
hållna resultatbilden har således inte ändrats utan snarare förstärkts. 

När vi däremot ställer de fem utbildningarna mot varandra blir bilden 
delvis en annan. Uppfattningar som varit mer eller mindre framträdande för 
de olika studerandegrupperna får emellanåt en annan framtoning, vilket är 
något som är kopplat till den analysteknik som vi använt oss av. 

Den förändrade resultatbilden kan även delvis hänga samman med hur de 
studerande valt att besvara våra frågor. Studerande som angett svar som inte 
varit möjliga att hänföra till enbart en kategori har inte omfattats av de jäm
förelser som har gjorts i avsnitt 11.1-11.6. Vi finner att medan utsagorna från 
de studerande på läkarlinjen och teknisk fysik i högre grad än övriga utbild
ningar har kodats med hjälp av en kategori, har utsagor från ämneslärarstu
derande och ekonomstuderande, men även i viss mån socionomstuderande 
förts till fler än en kategori.407 Detta är ett resultat som vi bland annat vill 
relatera till utbildningarnas skilda karaktär. Tidigare studier har relaterat 
förekomsten av fast respektive lös utbildningsstruktur till graden av mång
fald i fråga om utvecklandet av olika uppfattningar.408 Detta antagande får 
stöd i den bild som vi fått från intervjuerna med studenterna på teknisk fysik 
och läkarlinjen, vars vardag som student är hårt strukturerad och därmed 
styrd av hur undervisningen är organiserad och utformad. Att det är just des
sa studerandegrupper som ger uttryck för en mer endimensionell uppfattning 
är något som också kan relateras till att både de läkarstuderande och de stu
derande på teknisk fysik är tämligen homogena med avseende på utbild
ningsbakgrund. 

I synnerhet ämneslärarstuderande har i intervjuerna gett en både varie
rande och mångtydig bild av sin utbildning. Att de ämneslärarstuderande, till 
skillnad från studenterna på de övriga fyra utbildningarna, inte vistats i 
samma utbildningsmiljö kan också anses vara en väsentlig aspekt för att 
förstå de studerandes varierande syn på studieframgång.409 Tänkbart är att 

407 Se även bilaga 3, tabell 11.7a. 
408 Jfr Hult (1990); Olofsson (1993). 
409 Jfr Palme (1987). 
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bristen på sammanhållen utbildningsgång och heterogena studentgrupper kan 
bidra till en försvagad känsla för utbildnings- och yrkesidentitet. Att befinna 
sig i olika lärandemiljöer innebär också att karriärutvecklingen med Sjö
strands410 terminologi kan se olika ut för olika lärarstuderande. I intervjuerna 
har också flertalet studerande uttryckt en besvikelse över att de under stora 
delar av utbildningen inte tillhört någon sammanhållen grupp. Tänkbart är 
vidare att de lärarstuderande, utifrån tidigare erfarenheter, hade en bild av 
yrket som inte visade sig stämma överens med den som utbildningen för
medlar.411 Vidare att de, liksom de teologstuderande i Bäckströms412 studie, 
under utbildningstiden håller kontakt med andra grupper och sammanhang 
som har med deras ämnesintresse att göra och att det är inom dessa som 
deras huvudsakliga socialisation sker. 

Att studenterna på ämneslärarutbildningen - som är den utbildning som i 
enlighet med Hellbergs413 indelning leder fram till en L-profession - uppvisar 
ett annorlunda och mer sammansatt svarsmönster än läkar- och socionom
studenterna när det exempelvis gäller tillägnelse/förståelse, är något som vi 
menar delvis kan hänga samman med utbildningens organisering och inrikt
ning. Vid en jämförelse med sociala linjen och läkarlinjen - där vård och 
omsorg om individer kan sägas vara ett centralt tema som slår igenom i de 
studerandes uppfattningar - framstår inte ämneslärarlinjens inriktning och 
fokus på sådana aspekter lika tydligt.414 Intervjuerna har vidare gett en bild 
av att de studerande på ämneslärarutbildningen har mycket olika mål med 
sina studier, varav endast ett fåtal är kopplade till läraryrket. I detta avseende 
skiljer de sig från både läkar- och socionomstuderande. Den gemensamma 
nämnaren är i stället intresset för språk och språkstudier samt en önskan om 
att använda dessa kunskaper i framtiden. Eftersom huvuddelen av de lärar
studerandes utbildning i vår studie utgörs av språkstudier, kan ämneslärar-
studenterna göra karriärval som ligger utanför själva läraryrket. Frågan är 
om det över huvud taget är relevant att betrakta ämneslärarstudenterna som 
en studerandegrupp? 

Om vi ser till samtliga frågor sammantaget, förefaller det inte råda någon 
skillnad mellan män och kvinnor vad gäller benägenheten att svara 

410 Sjöstrand (1980). Jfr även Bäckström (1993). 
411 Jfr Jordeli (1986). 
412 Bäckström (1993). 
413 Hellberg (1989). 
414 Jfr även resonemang i Prestation. 
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"endimensionellt" eller "flerdimensionellt".415 Om man däremot betraktar de 
enskilda frågeområdena blir resultatet ett annat. Medan kvinnorna är överre
presenterade för de frågor som handlar om ett gott studieresultat är männen 
överrepresenterade för de frågor som handlar om att vara en lyckad respekti
ve misslyckad student. Detta mönster återkommer bland de studerande på 
ekonomlinjen och sociala linjen, om vi tittar på utbildningarna var för sig. 

Att kvinnorna tenderar att ge mer sammansatta svar på de frågor som 
handlar om ett gott studieresultat tolkar vi som att kvinnor ser studieresultat i 
ett vidare perspektiv. Till skillnad från männen är det tänkbart att kvinnornas 
syn på en lyckad respektive misslyckad student är mer formulerad redan från 
början. Vi har exempelvis sett att kvinnorna till skillnad från männen har 
haft förhållandevis lätt att identifiera och beskriva en misslyckad student. 

11.8 Avslutande kommentar 

Inledningsvis kan det vara på sin plats att erinra om att analysen i detta ka
pitel baseras på en jämförelse mellan olika studerandegrupper, d.v.s. mellan 
de studerande på de fem utbildningarna men också mellan kvinnor och män. 
Jämförelsen har behandlat i vilken grad studenterna avgivit svar som faller 
inom en viss kategori. Vi får härigenom en bild av studenterna på de olika 
utbildningarna och deras specifika särdrag eller profil med avseende på upp
fattningen om innebörden av studieframgång i förhållande till varandra. 

De redovisade resultaten har gett en bild av att innebörden av studiefram
gång är betydligt mer komplex än att enbart avse tentamina och avlagda 
poäng, vilket är den definition som varit vanligast förekommande i reform
arbete och forskning. 

Av figur 11.1, som sammanfattar de resultat som redovisats i kapitlet för 
samtliga frågor sammantaget, framträder en bild av att de studerande på de 
olika utbildningarna betraktar studieframgång på delvis skilda sätt. Vi har 
diskuterad detta resultat i termer av studenters skiftande bakgrund och vägar 
till olika utbildningar, till skiftande utbildningsmiljöer och till de olika yrkes-
och framtidsutsikter som är kopplade till respektive utbildning. 

415 Se även bilaga 3, tabell 11.7b. 
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Vi finner att de lakar- och lärarstuderande i högre grad än andra utbildningar 
ger uttryck för att studieframgång är relaterat till framtids-/yrkesaspekter. Vi 
finner också att de läkarstuderande liksom de socionomstuderande i högre 
grad än de studerande på ekonomlinjen, teknisk fysik och ämneslärarlinjen 
ger uttryck för en syn på studieframgång som är orienterad mot tillägnel-
se/förståelse. De studerande på teknisk fysik samt i viss mån de studerande 
på sociala linjen, har även i högre grad än övriga svarat process-/strategi-
relaterat. Vi finner också att de teknikstuderande liksom de ekonomstude
randes i högre grad än de övriga utbildningarna har angett prestationsrelate-
rade svar. Resultaten visar vidare att de socionomstuderande är den enda 
studerandegrupp som är överrepresenterad i kategorin personlig utveck
ling.4'6 

Resultaten tyder på att innebörden av studieframgång inte bara varierar 
mellan utbildningarna utan även att ingen av studerandegrupperna tycks 
besitta en gemensam uppfattning om vad studieframgång är. Men vi kan 
också dra slutsatsen att ingen av studerandegrupperna har en uppfattning om 
studieframgång som är helt skild från någon av de övriga. 

Om vi bortser från de svar som förts till mer än en kategori och övriga 
svar finner vi att det är de socionomstuderande som är överrepresenterade, 
eller uppvisar en tendens till överrepresentation, i störst antal kategorier. 
Motpolen utgörs av de lärar- och ekonomstuderande, som i huvudsak är 
inriktade mot aspekter kopplade till framtid/yrke respektive prestation. Där
emellan återfinns de läkarstuderande och de studerande på teknisk fysik. 

Om man däremot ser till hur de studerande besvarat våra frågor kan vi 
skönja ett mönster avseende de utbildningar där de studerandes utsagor varit 
möjliga att koda med hjälp av en kategori och sådana som kodats med hjälp 
av flera kategorier. Medan utsagorna från de studerande på läkarlinjen och 
teknisk fysik i högre grad än övriga utbildningar har kodats med hjälp av en 
kategori, har utsagor från ämneslärarstuderande och ekonomstuderande, men 
även i viss mån socionomstuderande förts till fler än en kategori. Studenter 
på utbildningar inriktade mot humaniora och samhällsvetenskap har med 
andra ord i högre grad angett sammansatta svar än de övriga. 

Om vi ser till hela gruppen studenter finner vi att männen i högre grad än 
kvinnorna ger prestations- och process/strategiinriktade svar. På motsvaran
de sätt har kvinnorna i högre grad än männen angett tillägnelse-/förståelse-

416 De socionomstuderande är för övrigt också de enda som över huvud taget har angett svar 
som har förts till kategorin personlig utveckling. 
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inriktade svar. För de enskilda utbildningarna är resultatbilden delvis en 
annan. De mönster för könsskillnader som vi funnit för totalgruppen åter
finns i huvudsak endast bland de ekonom- och läkarstuderande. Vi drar dock 
slutsatsen att kvinnor och män förefaller betrakta studieframgång på olika 
sätt. Vår slutsats på denna punkt ligger i linje med tidigare forskning på om
rådet som visat att kvinnor och män uppfattar sina studier på olika sätt. I 
kapitel 10 har vi också visat att kvinnor och män delvis väljer att ta upp olika 
aspekter inom de olika kategorierna. Här bör dock erinras om att diskussio
nen oftast, baseras på enstaka individer. Sammantaget kan vi dock skönja ett 
mönster där männen ger uttryck för en mer generös inställning till de egna 
studierna medan kvinnorna förefaller tyngda under hårda krav. Flertalet 
kvinnor har också svårt att finna exempel på lyckade studenter, medan män
nen inkluderar samtliga kvarvarande studenter på utbildningen till denna 
skara. Vi har också kunnat notera att många kvinnor i sin syn på studiefram
gång även inbegriper andra aspekter än sådana som är kopplade till den en
skilda individen. Snarare beskriver de ett idealförhållande som omfattar så
väl den individen som dess omgivningen inom olika livssfärer. 

De könsskillnader som har kunnat skönjas bör sannolikt betraktas som 
könsrelaterade snarare än könsspecifika, då studerande på starkt könssegre-
gerade utbildningar som t.ex. teknisk fysik uppvisar ett annat mönster än 
sådana med en jämnare könsfördelning. Detta understryker betydelsen av att 
vid analys av könsskillnader samtidigt beakta andra aspekter som exempel
vis utbildningstillhörighet. 

238 



12. Avslutande diskussion 

Vad menar studenter med studieframgång? Skiljer sig uppfattningen om vad 
studieframgång är mellan studerande på olika utbildningar eller mellan kvin
nor och män? Vilka är de gemensamma beröringspunkterna? Detta är de 
övergripande frågeställningar som har varit vägledande för vårt avhandlings
arbete, som påböijades inom ramen för det s.k. Prognosprojektet. Vårt arbete 
kom att inriktas mot en problematisering av begreppet studieframgång, ge
nom att undersöka vad studenter på olika utbildningar lade i begreppet. 

Vi fann att studenter inte begränsar innebörden av studieframgång till att 
avlägga examen inom en viss tid, en definition som varit den gängse. Vi fann 
i stället betydande skillnader mellan olika studentgrupper men också vissa 
likheter. Frågan är dock hur dessa resultat ska värderas. Vad betyder det att 
studenter vid ett svenskt universitet, vid fem olika utbildningar tycks ge ut
tryck för en syn på studieframgång som avviker från den traditionella synen? 

I det följande kommer vi att diskutera våra resultat i förhållande till några 
av de områden inom den högre utbildningen där studieframgångsbegreppet 
hittills varit och fortfarande är centralt; rekrytering och urval, undervisning, 
lärande och examination samt yrkesliv och samhälle. Därefter kommer vi 
under rubriken validitet och reliabilitet att diskutera hur vår modell har fun
gerat samt diskutera resultaten i förhållande till metodiska överväganden. 
Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

12.1 Rekrytering och urval 

Den rådande urvalsmodellen, som i huvudsak bygger på gymnasiebetyg eller 
resultat på högskoleprovet, ger uttryck för att förmågan att framgent bedriva 
framgångsrika studier främst ska ses i termer av kognitiva prestationer och 
att denna förmåga är tämligen stabil över tiden. Förutsättningarna för att 
bedriva studier antas vara möjliga att i huvudsak formuleras generellt för 
olika studenter och för olika utbildningar. Innebörden av studieframgång tas 
i regel för given. I intervjuerna med studenterna problematiseras emellertid 
sådana antaganden. Många studenter menar att långt fler faktorer än avkla
rande studier på viss tid bör vägas in i studieframgång där inte bara aspekter 
relaterade till kognitiva förmågor och prestationer är väsentliga. Det blir 
också tydligt att synen på studieframgång varierar mellan studenter med 
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olika bakgrund och vägar till studierna och mellan studenter inom olika ut
bildningar. 

Det bör betonas att vi inte har undersökt hur bra det går för de intervjuade 
studenterna med något externt mått, t.ex. i termer av avlagda examina eller 
studietider. Vi kan därför inte uttala oss om hur starkt studenternas egna 
uppfattningar om studieframgång kommer till uttryck i praktisk handling. En 
rad faktorer, inte minst ekonomiska, bidrar sannolikt till att studenter i stor 
utsträckning måste agera i enlighet med det officiella normerna, även om de 
själva har en annan personlig uppfattning om vad som utgör studieframgång. 

Vår undersökning har inte syftat till att komma med synpunkter på antag
nings- och urvalskriterier. Däremot ger våra undersökningsresultat ett rik
haltigt underlag för att förstå varför studenter eventuellt inte följer den offi
ciella "normal-" eller "idealstudentmodellen", d.v.s. en student som uppfyller 
utbildningskraven på en stipulerad normaltid. Vår uppfattning är vidare att 
begreppet studieframgång, i samband med urval och antagning, bör undvikas 
om inte dess innebörd förtydligas. I stället borde man tala om ett instruments 
förmåga att predicera den form av studieframgång som kan mätas på ett visst 
sätt, t.ex. med erhållna poäng eller avlagd examen, under förutsättning att 
vissa grundantaganden är uppfyllda. 

Under senare år har förändringar av regelsystemet öppnat för en större 
lokal frihet att utforma antagning och urval och på många håll, inte minst 
inom läkarutbildningarna, har t.ex. ett intervjuförfarande införts. Här kan 
andra egenskaper än de som mäts med betyg och provpoäng beaktas, liksom 
olika aktörers uppfattningar om vad som utgör framgångsrika studier. För att 
vinna legitimitet måste sådana urvalskriterier enligt vår mening grunda sig i 
tydliga målformuleringar för utbildningen, som även måste komma till ut
tryck i de kriterier som tillämpas för att mäta studieframgång. Det bör under
strykas att ett antagningsförfarande som använder sig av alternativa urvalsin
strument, i syfte att identifiera önskvärda förmågor eller egenskaper hos de 
sökande, fortfarande utgår från antagandet att flertalet förmågor är formade 
redan före studierna. Den utveckling som studenten genomgår under utbild
ningstiden tillmäts därmed en underordnad betydelse. 

En framträdande strävan när utformningen av antagnings- och urvalssy
stemet har utretts och reformerats har varit att åstadkomma en allsidig social-
och könsmässig sammansättning. Medan den sociala rekryteringen till olika 
utbildningar fortfarande är skev, har en förhållandevis större utjämning skett 
vad gäller kvinnors och mäns antagning till högre utbildning. Våra intervjuer 
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stöder resultat som framkommit i en rad andra undersökningar, nämligen att 
kvinnor ser på utbildning och studieframgång på delvis annorlunda sett än 
män, och i många fall ger uttryck för ett utanförskap i studierna. Vi har inte 
bearbetat vårt material efter studenternas sociala tillhörighet, men annan 
forskning har visat på hur studenter från studieovana hem kan ge uttryck för 
liknande uppfattningar. Vår slutsats är att det inte räcker med att främja en 
allsidig social sammansättning genom rekryteringssträvanden. Vad som 
sedan möter de studerande när de väl befinner sig på högskolan är ett för
summat område, som borde uppmärksammas betydligt mer i reformer och 
utveckling av högre utbildning. Här är det åter igen centralt att låta studen
terna själva komma till tals och inte utgå från en förenklad studentbild. 

12.2 Undervisning, lärande och examination 

Avhandlingen visar att studenterna ger studieframgång en komplex innebörd 
som inte enbart är begränsad till resultat- eller prestationsrelaterade aspekter. 
Vid en jämförelse mellan de fem utbildningarna (se kapitel 11) finner vi att 
det främst är de studerande på ekonomlinjen och teknisk fysik som ger ut
tryck för en uppfattning som stämmer överens med den innebörd som stats
makterna lägger i begreppet, d.v.s. att studieframgång i huvudsak är förknip
pad med en slutprodukt. När de fem studerandegrupperna jämförs med var
andra, förstärks det mönster vi tidigare funnit (kapitel 5-9), d.v.s. att de stu
derande på de olika utbildningarna betraktar innebörden av studieframgång 
på delvis olika sätt. Resultaten visar att ingen av studentgrupperna besitter en 
gemensam uppfattning men inte heller en uppfattning som är helt skild från 
de övriga utbildningarna. De skillnader och likheter som de studerande upp
visar är något som vi menar i hög grad kan kopplas till aspekter i de stude
randes utbildningsmiljö. En rad frågor aktualiseras: Vilka förutsättningar för 
studieframgång erbjuder utbildningen i sin organisation och undervisning? 
Vad prioriteras och premieras från utbildningshåll? Vilka är de olika fram
gångsidéer som olika utbildningar omedvetet eller medvetet förmedlar till de 
studerande? 

Vid flertalet utbildningar signalerar undervisningens organisation och de 
examinationsformer som tillämpas att studieframgång är det som kan mätas 
med tentamen. Effektivitet och genomströmning är nyckelord, samtidigt som 
vi har kunnat se att studiebetingelserna varierar mellan utbildningarna vilket 
är en bild som har förstärkts i intervjuerna med de studerande då vi fann att 
de studerandes upplevelser av studier och studieframgång också varierar 
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mellan olika utbildningar. Bilden av dagens universitetsstuderande är också 
mångtydig. De studerande i vår - liksom i andra studier - har olika bakgrund, 
tidigare erfarenheter av utbildning och studieframgång, livsvillkor och mål 
med sina studier. 

Vår studie visar att studerande med de bästa studieförutsättningarna med 
avseende på förkunskaper (t.ex. med gymnasiebetyg som mått) även är de 
som är hårdast styrda i form av långa schemalagda arbetsdagar, specificera
de/detaljerade uppgifter etc. Något tillspetsat skulle man kunna säga att de 
läkarstuderande i vår studie ges de sämsta förutsättningarna för att uppnå den 
form av studieframgång som ger utrymme för och förutsätter att individen är 
motiverad, kritiskt granskande och reflekterande. Snarare befinner de sig i en 
situation där de tvingas utveckla olika strategier för att välja sig mot de krav 
som utbildningen ställer och uppfylla de egna målen. 

Ur ett utbildningsperspektiv borde det vara av intresse att ställa sig frågan 
hur den syn på studieframgång, som de studerande ger uttryck för stämmer 
överens med den syn som råder från utbildningshåll. Kanske finns det anled
ning för de ansvariga inom respektive utbildning att fundera över vad man 
menar med studieframgång? Finns det en gemensam uppsättning fram
gångskriterier och kriterier för vad som omvänt är ett misslyckande? Att 
ställa sig denna typ av frågor innebär även att kritiskt granska den egna verk
samheten och dess målsättning, samt hur denna kommer till uttryck i mötet 
med de studerande. 

Vi har tidigare lyft fram betydelsen av att fastställa vad som konkret me
nar med studieframgång. Ur ett utbildningsperspektiv kan det ifrågasättas 
om det är önskvärt att det råder enighet kring hur studieframgång kan eller 
bör definieras. Ur ett längre tidsperspektiv kan fastställda och alltför avgrän
sade kriterier snarare motverka mer långsiktiga mål. Till exempel torde 
nyskapande och utveckling av utbildnings- och ämnesinnehåll förutsätta 
möjligheter till gränsöverskridanden. 

Ytterligare en fråga att fundera över är om studenters syn på studiefram
gång förändrats över tid eller om uppfattningarna är beständiga. Med tanke 
på den roll som den högre utbildning brukar tillskrivas för den personliga 
utvecklingen kan man exempelvis undra över varför endast ett fåtal studenter 
i vår studie kopplar sådan utveckling till studieframgång. Tänkbart är att 
detta är ett uttryck för den syn på studieframgång som de aktuella utbild
ningarna förmedlar, men också en återspegling av en förändrad syn bland de 
studerande, till följd av förändrade värderingar i samhället. Frågan är här i 
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vilken mån lärosätena och utbildningarna har beredskap för och är angelägna 
om att möta studerande med olika synsätt. Detta reser i sin tur en rad frågor 
om vems syn på studieframgång som råder eller vilken/vilka av den högre 
utbildningens intressenters syn på studieframgång som tillmäts tillräcklig 
stor vikt för att få genomslagskraft i framtiden. 

De delvis skilda svarsmönster vi funnit hos kvinnor och män stämmer väl 
överens med studier som har pekat på att kvinnor inom den högre utbild
ningen är mer orienterade mot förståelse, medan män är mer resultat- och 
tävlingsorienterade. Man skulle delvis skulle kunna tala om en kvinnlig och 
en manlig uppfattning av innebörden av studieframgång, där den manliga i 
högre grad sammanfaller med rådande normen, d.v.s att erhålla poäng och 
att avlägga examen. Att männen tycks hysa större tillförsikt inför framtiden 
än kvinnorna kommer till uttryck när de studerande ombeds beskriva sina 
framtida mål. 

Vår undersökning indikerar att det finns skillnader i svar mellan kvinnor 
och män inom kategorierna. Medan männen ger uttryck för en mer generös 
attityd till de egna studierna förefaller kvinnorna tyngda under hårda krav. 
Flertalet kvinnor har t.o.m. svårt att finna exempel på lyckade studenter me
dan männen hänvisar till samtliga kvarvarande studenter på utbildningen. 

Om vi ser till det korta perspektivet och det traditionella sättet att definie
ra studieframgång finner vi att kvinnors och mäns uppfattning om studie
framgång förefaller stå i motsättning till det faktiska utfallet, då kvinnor i 
högre grad än män faktiskt avlägger examen. Ur ett mer övergripande per
spektiv kan man däremot fråga sig hur man kan komma till rätta med att 
vissa kvinnor trots goda studieresultat, i termer av avlagda poäng, inte finner 
sig tillrätta på våra universitet och högskolor? Vad är det som gör att det 
finns kvinnor som finner klimatet vid våra universitet och högskolor "kallt 
och ogästvänligt" och därför väljer att lämna universitetet efter avslutad 
grundutbildning? Vad kan vi göra för att de ska välja att stanna kvar? Vilka 
möjligheter har kvinnor att uppnå andra former av studieframgång, än vad 
som för närvarande belönas? Ur ett studentperspektiv blir på ett sätt frågan 
om vem som kan bli student tämligen ointressant. En mer angelägen fråga 
borde i stället vara vem som bör bli student, med tanke på de skilda studie
betingelser som gäller för olika studerandegrupper. 

Även om kvinnors och mäns skilda villkor i högskolan har belysts på oli
ka sätt är det svårt att få en helhetsbild av de faktorer som skiljer sig åt re
spektive samverkar, samt hur de förhåller sig till varandra i ett större sam
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manhang. Grundläggande är att fastställa och skapa en medvetenhet om att 
de studerande faktiskt skiljer sig åt och därmed även deras uppfattningar om 
vad som är studieframgång. Lika viktigt är att också peka på de likheter som 
olika studerandegrupper uppvisar och som kan skära tvärs över exempelvis 
utbildningar och könstillhörighet. Detta är något som vi menar att vår studie 
visar. 

Att ta sin utgångspunkt i ett antagande om att de studerande på olika sätt 
kan skilja sig åt, innebär också att lyfta fram och värdesätta olika former av 
kunskap, vilket således även inkluderar den kunskap som av tradition inte 
åtnjuter samma position i vetenskapssamhället. Noterbart är därför att det är 
först när resurstarka intressenter till utbildningen inom en traditionell manlig 
sfär, t.ex. industrin, efterfrågar egenskaper som förmåga till samarbete etc. 
som denna typ av egenskaper uppmärksammas och värdesätts. Med ens blir 
kvinnor den nya begåvningsreserven som ska förse samhället med de nya 
och eftertraktade kunskaperna och färdigheterna. Kanske kan sådana föränd
ringar även leda till att vår syn på innebörden av studieframgång förändras. 

Angeläget är att undersöka hur kvinnors och mäns syn på studieframgång 
är relaterade till social bakgrund eller andra faktorer kopplade till såväl den 
enskilda individen som den utbildningsmiljö i vilken den studerande befin
ner sig. Materialet medger dock inte denna typ av analyser då antalet perso
ner är alltför få. Vår studie ger dock ingångar till vidare studier på detta om
råde då vi delvis tangerat denna typ av frågeställningar i vår analys av hur 
kvinnor och män inom utbildningarna ser på studieframgång. 

För att komma till rätta med denna svåra problematik fordras ett helhets
grepp och nya infallsvinklar. Med en sådan utgångspunkt kan en rad nya 
frågor formuleras där hänsyn också kan tas till det faktum att både kön och 
social bakgrund är kontinuerligt verksamma mekanismer, både på vägen till 
utbildningen och i utbildningen och livet som student. I dagsläget vet vi ex
empelvis mycket litet om hur kvinnor och män från olika sociala och etniska 
grupper upplever sina studier. Därmed saknas också kunskap om viktiga 
delar av hur studieframgångsbegreppet konstrueras och reproduceras. Kan
ske kan de krav på förändringar som kommer till uttryck i form av begrepp 
som den öppna högskolan leda till att utbildningens innehåll och organisa
tion förändras. 
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12.3 Yrkesliv och samhälle 

Att flertalet studenter betraktar en universitetsutbildning som ett steg på 
vägen mot ett mer långsiktigt mål, som inbegriper den framtida yrkesutöv
ningen, är något som framgått av inte bara av vår studie utan även av andra 
studier på området. Noterbart är att det är förvånansvärt få som i sina reso
nemang om studieframgång relaterar till framtid och yrke. Vår tolkning, att 
de studerande tenderar att betrakta studietiden och därmed innebörden av 
studieframgång som skilt från de krav som ställs i yrkeslivet, innehåller en 
motsättning i förhållande till högskolans mål. Eftersom högskoleutbildning
en även ska förbereda för yrkeslivet hade ett mer förväntat resultat varit att 
de studerande i högre grad inbegripit framtida planer/yrkesliv i sina utsagor. 
Det finns därför anledning att fundera över om resultaten kan vara en indi
kation på hur relationen i dag kan beskrivas mellan universitet och yrkes-
/näringsliv. Vilka är de vardagliga relationerna mellan utbildning och yrkes
liv i dag? Finns det anledning att ändra på former för samarbete och utbyte? 
Vilka effekter kommer de förändringar som i dag och framgent genomförts 
inom yrkeslivet att ge för hur utbildningen kommer att genomföras i framti
den? Vilken är den bild som universitet förmedlar, inte bara till de studeran
de utan även till det omgivande samhället? 

Detta är exempel på frågeställningar som våra resultat ger upphov till och 
som kan komma att bli alltmer angelägna i en tid då kopplingen mellan yr
kes/näringsliv och universitet och högskolor förväntas bli allt viktigare. Att 
de studerande i framtiden förväntas besitta andra kunskaper och färdigheter 
än hittills till följd av samhälleliga förändringar, kan även antas leda till att 
uppfattningen om studieframgång förändras, både bland studenter och ut
bildningsansvariga.417 

12.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som är intimt förknippade med var
andra och därför ibland svåra att särskilja även om validiteten kan sägas vara 
överordnad.418 Reliabilitet och validitet förknippas också av flertalet med en 
kvantitativ forskningstradition, vilket har föranlett en debatt om begreppens 

417 Jfr Prop. 2001/02:15. 
418 Jfr Moss (1994). 
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tillämpbarhet för kvalitativa studier.419 Det är lätt att dra paralleller till den 
tidigare ibland hetsiga debatt som fördes avseende kvantitativa och kvalitati
va forskningsmetoder, men som i dag av flertalet betraktas som tämligen 
fruktlös.420 Med risk för att måhända starkt förenkla diskussionen menar vi 
att innebörden av de båda begreppen validitet och reliabilitet, oberoende av 
forskningsansats, ytterst handlar om att inta en kritisk hållning eller utmana 
det egna materialet.421 Viktigt är även att komma ihåg att validering är en 
ständigt pågående process samt inte minst att detta är ett arbete där praktiska 
hänsynstaganden framtvingar prioriteringar av vilka mått och steg som är 
möjliga att genomföra i syfte att säkra validiteten.422 

Den ursprungliga uppläggningen innebar att enkätstudien skulle vara ett 
sätt att förbereda för senare delstudier genom att den medgav möjlighet att 
pröva såväl enskilda frågor som mer övergripande frågeområden. Enkätstu
diens resultat skulle även tjäna som en validering av senare studier (och då 
speciellt intervjustudien) samt kunna relateras till övriga delar i projektet. 
Det senare bygger på en tanke om metodtriangulering som kan göras på oli
ka sätt. Av denna anledning var vårt frågeformulär tämligen omfattande 
såväl med avseende på frågeområden som antalet frågor, då vi i vissa fall 
valde att även ta med frågeställningar som kunde relateras till övriga delstu
dier inom prognosprojektet. Vår problemställning var inledningsvis tämligen 
öppen och vårt arbete tog sin utgångspunkt i empirin snarare än i en teoretisk 
ansats. Vårt arbete kan därtill räknas till den skara arbeten som har tagit sin 
utgångspunkt i ett explorati vt syfte.423 

Under arbetets gång har vi dock kommit att revidera såväl den ursprung
liga planeringen som avhandlingens syfte, vilket medfört att avhandlingens 
fokus förskjutits. Detta har bl.a. inneburit att vi valt att låta de studerande 
komma till tals i högre grad än vad vi inledningsvis hade planerat, vilket i sin 
tur fått konsekvenser för hur vi valt att redovisa övriga data. Endast en mind
re del av de data som samlats in med hjälp av enkätstudien redovisas, huvud
sakligen för att beskriva undersökningsgruppen i sin helhet.424 

419 Se Lex. Starrin, & Svensson (Red.) (1994); Kvale (Ed.) (1989). 
420 Jfr Starrin, Larsson, Dahlgren, & Styrborn (1991). 
421 Jfr Cronbach (1988). 
422 Jfr Shepard (1993). 
423 Jfr Patton (1987), pp. 37-38. 
424 Se kapitel 5-9. 
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I det följande vill vi fästa uppmärksamheten på några aspekter som vi 
finner av särskilt intresse för hur studiens resultat kan tolkas och värderas. 

12.4.1 Val av perspektiv och genomförande 

Vårt arbete tog sin startpunkt i ett forskningsfält där studieframgångsbegrep
pet i huvudsak har behandlats i termer av att finna de studerande som är bäst 
lämpade att bedriva studier med framgång. För att uppfylla syftet om en 
allsidig behandling av begreppet har vår ambition varit att låta vår analys 
styras av ett i dubbel bemärkelse tämligen brett perspektiv, dels genom att 
behandla begreppet med hjälp av olika forskningsinriktningar, dels genom 
att beakta aspekter kopplade till de studerandes väg till utbildningen, deras 
tid på utbildningen och livet som student men också tiden efter utbildningen. 
Detta innebär vidare att innebörden av studieframgång inte begränsas till den 
enskilda individen utan att också utbildningskontexten inkluderas i vår pro-
blematisering. Ett sådant tillvägagångssätt erbjuder fördelar men även vissa 
nackdelar. 

Vår ambition att kritiskt analysera begreppet har inneburit att vi använt 
oss av perspektiv från en rad olika forskningsfält. Med en sådan bred ansats 
finns det en risk för att bli alltför eklektisk och att de olika forskningsansat
serna inte görs rättvisa. Vi bedömer dock att vårt arbete inte varit möjligt att 
genomföra utan att anlägga ett bredare perspektiv. Detta eftersom vi under 
arbetets gång fann att de studerandes uppfattning av studieframgång ound
vikligen fordrade att vi tog hänsyn till såväl deras bakgrund och tidigare 
erfarenheter som deras föreställningar om vad som händer efter avslutad 
utbildning, vilket är ett sätt på vilket studieframgångsbegreppet inte tidigare 
behandlats. Detta blev inte minst tydligt när vi inledningsvis brottades med 
problemet att kunna särskilja kriterier för studieframgång från dess förutsätt
ningar. 

I dag kan vi konstatera att flertalet studerande inte bara diskuterar studie
framgång i sig, utan även inbegriper förutsättningar för och konsekvenser av 
studieframgång. Flertalet studerande tycks relatera värdet eller nyttan av 
olika former av "framgångsmått" i förhållande till tid och ansträngningar vid 
förberedelser men också till studieframgångens subjektiva värde. Detta kan 
tolkas som att innebörden av studieframgång (så som denna definieras) är 
relativ eller "villkorad" och därför måste ses i sitt sammanhang. Kriterier för 
studieframgång är för de studerande som angett process-/strategirelaterade 
svar med andra ord inte alltid möjliga att särskilja från förutsättningar för 
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studieframgång som delvis överlappar. Detta var en insikt som efter hand 
ledde fram till ansatsen för vårt arbete. 

Problemet med att särskilja förutsättningar från kriterier är också något 
som delvis funnits med vid arbetet med att utarbeta en modell för kategorise-
ring av de studerandes utsagor, då flertalet av dessa också har innehållit and
ra aspekter än vad som varit dess huvudsakliga innehåll. Vårt val att göra en 
subjektiv bedömning av var tonvikten i utsagan ligger, i syfte att renodla 
dess innehåll, har således inneburit att vissa aspekter har sorterats bort. 
Emellertid har de utsagor som innehållit uppfattningar som bedömts som 
lika dominerande redovisats separat och som vi har sett i kapitel 5-10 har 
dessa nära nog uteslutande förstärkt den erhållna resultatbilden. Vi bedömer 
inte heller att de utsagor som sorterats bort vid en kategorisering gett uttryck 
för andra uppfattningar än de som representeras av de fem innehållskategori
erna. 

I den analys som görs i kapitel 11 har däremot arbetssättet varit ett annat. 
Analysen baseras på en jämförelse mellan olika studerandegrupper. Arbets
sättet har inneburit att vi valt att basera jämförelser mellan olika studerande
grupper på utsagor som förts till enbart en kategori. Vi har dock även gjort 
en jämförelse mellan olika studerandegrupper med avseende på de utsagor 
som förts till fler en kategori. Denna jämförelse är då snarare fokuserad på 
hur de studerande har besvarat våra frågor än vilka aspekter som de har tagit 
upp. Detta har inneburit att analysen i de olika kategorierna, för de studeran
degrupper som i hög grad avgivit svar som förts till fler än en kategori, i 
vissa fall baseras på ett mindre antal personer. De studerandegrupper som 
här avses är framför allt de ämneslärarstuderande, men även de ekonom- och 
socionomstuderande. Detta kan ha inneburit att deras uppfattningar i lägre 
grad kommit till uttryck för de frågor där de i hög grad angett svar som förts 
till fler än en kategori. På motsvarande sätt innebär detta också att övriga 
studerandegrupper kan ha fått ett förstärkt svarsmönster. Exempelvis har vi i 
kapitel 9 kunnat konstatera att de ämneslärarstuderande, när de besvarat 
frågor om ett gott studieresultat, i huvudsak har angett tillägnelse/förståelse 
och prestation. Detta är ett resultat som gäller oavsett om vi enbart betraktar 
de svar som förts till en kategori eller om vi även väger in de svar som förts 
till fler än en kategori. 

När vi sedan ställer de fem utbildningarna mot varandra finner vi att de 
ämneslärarstuderande är underrepresenterade i både dessa kategorier, vilket 
kan tyckas märkligt. Här bör man beakta att för de frågor som handlar om ett 
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gott studieresultat har även studerande på de övriga utbildningarna i huvud
sak avgivit svar som förts till dessa båda kategorier. Det är därför inte säkert 
att bilden skulle bli en annan, även om vi tog hänsyn till de svar som förts till 
fler än en kategori för de utbildningar där detta är aktuellt. Vidare måste man 
komma ihåg att vi i analysen jämför de fem utbildningarna mot varandra och 
att utbildningarnas svarsmönster då framträder i relation till varandra, vilket 
även är kopplat till antalet intervjuade studenter på respektive utbildning. 

Att som grund för analysen sammanföra de dubbelkategoriserade utsa
gorna med utsagor som enbart förts till enbart en kategori i analysen, skulle 
emellertid enligt vår uppfattning leda till ett missvisande resultat. För det 
första skulle vi då snarare lägga en större vikt vid de uppfattningar som före
kommer på de utbildningar där de studerande i hög grad angett sammansatta 
svar eftersom vi då tar hänsyn till studentens hela utsaga, som en konsekvens 
av vår modell för databearbetning.425 För det andra skulle ett sådant tillväga
gångssätt innebära att vi inte nyttjar vår modell för kodning av data som 
också ger oss information om att de studerande faktiskt besvarat våra frågor 
på olika sätt. 

Ytterligare en aspekt som rör analysen är kopplad till hur vi valt att redo
visa de studerandes svar på våra intervjufrågor. Medan vi i kapitel 5-10 re
dovisat de olika studieframgångsfrågoma var för sig, har vi i analysen (ka
pitel 11) valt att gruppera frågorna utifrån frågeområdena ett gott studiere
sultat, en lyckad student och en misslyckad student. Det innebär att vi får ett 
samlat mått för de frågor som ställts inom dessa områden. Vi har även lö
pande valt att betrakta de studerandes syn på studieframgång, dels för re
spektive frågeområde, dels för den totalbild som de olika studentgrupperna 
uppvisar för samtliga frågeområden i respektive kategori. I vår analys av 
svarsmönstret för respektive kategori har det svarsmönster som de studeran
de uppvisar för de olika intervjufrågorna bildat grund för våra slutsatser. Det 
innebär att vi i vår analys har jämfört olika studerandegrupper med varandra, 
dels med avseende på de olika frågeområdena, dels med avseende på den 
totalbild som de uppvisar för samtliga frågor. Det senare innebär att analysen 
baseras på frågor som så att säga går i olika riktningar. Vi menar dock att 
studieframgång inte är möjligt att undersöka utan att även beröra studie
misslyckande. Det kan därför vara på sin plats att understryka att våra resul
tat måste tolkas utifrån vår definition av studieframgång, d.v.s i relation till 
de frågor kring studieframgång som vi valt att ställa till de studerande. 

425 Se kapitel 4, avsnitt 4.2.2. 
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Valet av de studerande som undersökningsgrupp var inte svårt att fatta 
när en prioritering måste göras bland utbildningens intressenter. De stude
rande utgör den grupp som dagligen befinner sig i situationer där de också 
aktivt deltar i den sociala och kulturella konstruktionen av begreppet studie
framgång. Studenterna utgör även en grupp som kontinuerligt av nödvändig
het också tvingas fundera över vad som är framgångsrika studier, då de hela 
tiden är föremål för bedömning. Ytterligare en aspekt att fundera över är 
utbildningarnas relation till varandra med avseende på innehåll och utform
ning men även med avseende på faktorer som status och utbildningskultur. 

Huruvida de erhållna resultaten är generaliserbara till andra studerande
grupper är en fråga som kan diskuteras, i synnerhet när vår studie omfattar 
ett begränsat antal studerande vilket framför allt gäller studerandeintervjuer
na. Med tanke på att våra resultat ligger i linje med andra studier som har 
undersökt studerande inom den högre utbildningen, finner vi det sannolikt att 
de studerandes uppfattningar om studieframgång även kan återfinnas på 
andra utbildningar i landet med en liknande uppläggning. Vidare också med 
tanke på att vår undersökningsgrupp inte avviker från riket med avseende på 
antagningsmeriter, ålder och kön för de valda utbildningarna. Vi bedömer 
därför att en studie med utgångspunkt i den ansats som vi använt oss av med 
stor sannolikhet skulle visa på avvikelser från den traditionella uppfattningen 
om studieframgång bland de studerande. Vi bedömer det också troligt, ut
ifrån vår ansats, att de uppfattningar vi funnit hos de studerande även skulle 
återkomma bland studerande på andra utbildningar med snarlika utbild
ningsmiljöer. Däremot kan naturligtvis fördelningen mellan uppfattningarna 
skilja sig från vår studie, liksom det kan finnas andra uppfattningar än vad vi 
har kunnat fånga. 

Huruvida resultaten äger giltighet över tid är däremot svårare att besvara 
med tanke på att delar av studieframgångsbegreppet sannolikt återspeglar 
tidstypiska tendenser, såväl inom som utanför de studerandes studiemiljö. 
Studier som genomförts kring utbildningseffekter visar dock att de studeran
des uppfattning av värdet av en universitetsutbildning inte har ändrats nämn
värt under åren. Det senare hindrar dock inte att det hade varit intressant att 
undersöka huruvida de studerande har förändrat sin uppfattning under ut
bildningens gång. Inom ramen för den tid och de resurser som stod till förfo
gande har inte detta varit möjligt att genomföra, då en sådan studie hade 
fordrat ett betydligt längre tidsintervall mellan intervjutillfällena. 
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12.4.2 Ettska aspekter 

Frågan om etik och moral bör fortlöpande prägla forskningsprocessen i sin 
helhet.426 I vår studie ägnades en stor del av arbetets inledande faser åt att 
förankra projektet på de berörda utbildningarna. Detta eftersom vi bedömde 
att våra forskningsfrågor kunde upplevas som känsliga av såväl lärare som 
studenter. En grundläggande tanke är att de personer som inte bara upplåter 
sin tid utan även lämnar ut information om sig själva i en undersökning, 
även självklart har rätt att bli informerade om studiens syfte och använd
ningsområden. Vårt val att ägna omfattande tid åt att förankra projektet har 
även sin grund i en strävande om att erhålla valida och reliabla resultat, vil
ket i hög grad torde vara beroende av om de deltagande personerna har för
troende för vårt sätt att hantera den information som de lämnar. Det senare är 
bl .a. något som föranledde att vi övergav tanken om att studenter och lärare 
skulle komma att delta i en studie baserad på personskattningar. Vidare har 
vi även under arbetets gång varit mycket noggranna med att skydda intervju
personernas identitet, dels vid hantering av data under analysarbetet, dels vid 
presentationen av resultaten. 

12.5 Fortsatt forskning 

Att mot slutet av ett avhandlingsarbete, som pågått under ett flertal år, gå 
vidare och ge förslag på fortsatt forskning kan upplevas som svårt att göra 
eftersom avhandlingsområdet kan kännas alltför bekant och vardagligt för att 
nya infallsvinklar ska kunna lyftas fram. Detta är dock en avhandling där nya 
och närliggande infallsvinklar snarare varit svåra att hålla utanför problem
områdets avgränsningar, vilket till stor del sannolikt hänger samman med att 
vi använt oss av forskning från olika falt. Det är därför något av ett under
statement att säga att detta är en avhandling som, för vår del, snarare har rest 
fler frågor än vad som har varit möjligt att besvara. 

Med tanke på att huvuddelen av datainsamlingen genomförts under första 
delen på 1990-talet vore det angeläget att både upprepa delar av den genom
förda studien på andra grupper av studerande men också göra fördjupade och 
jämförande studier av olika studerandegrupper över tid. I synnerhet borde 
innebörden av studieframgång studeras med hänsyn till de studerandes soci
ala bakgrund. 

426 Jfr Forsman (1997); Hermerén (1996). 
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Fördjupade studier vore angelägna att genomföra också med avseende på 
de olika uppfattningar som de fem innehållskategorierna representerar, i 
synnerhet avseende de processer eller strategier som de studerande använder 
sig av för att uppnå studieframgång. Detta innebär att de studerandes upp
fattningar av de utsagor som förts till kategorin process/strategi särskilt 
skulle fokuseras genom att ställa frågor av typen: Hur ser de processer ut som 
befrämjar respektive motverkar studieframgång? Vilka är de strategier som de 
studerande använder sig av för att nå studieframgång och vilken betydelse har 
dessa för deras uppfattning om studieframgång? Finns det faktorer i de stude
randes utbildningsmiljö som är av avgörande betydelse för synen på studie
framgång och vilka strategier de studerande kommer att utveckla för att nå sitt 
mål? 

Eftersom den högre utbildningens intressenter inte enbart utgörs av studen
ter torde frågan om innebörden av studieframgång även vara intressant att un
dersöka ur andra intressentperspektiv eller ur andra utgångspunkter. 

Även utifrån ett tillämpat perspektiv torde innebörden av studieframgång 
vara av centralt intresse, ur en rad perspektiv. Här kan exempelvis nämnas ut
formningen och användandet av instrument, dels för urval till högre utbildning, 
dels för att bedöma studieframgång. Därutöver torde även de studerandes upp
fattningar av studieframgång vara av grundläggande intresse för utbildningsfö
reträdare som är intresserade av att få en överensstämmelse mellan utbildning
arnas organisation och olika studerandegruppers krav på en studiemiljö, som 
främjar skilda former av studieframgång. Inte minst i tider när antalet sökande 
till högskolan minskar torde det vara angeläget att från utbildningshåll tillgodo
se studenternas krav och därmed kanske också bidra till att motverka studieav
brott. 

Utifrån de krav på social och etnisk mångfald som ställs torde det vara an
geläget att rikta fokus på det möte som sker mellan de studerande och de olika 
utbildningarna som finns i högskolan. Vilka är de bilder som sprids av våra 
lärosäten till olika grupper av studerande eller andra av utbildningens intres
senter? Vad vet vi egentligen om de studerande och de förväntningar och pla
ner som de har när de kommer till högskolan, samt inte minst, vad händer efter 
studiernas avslutande? 
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Summary 

Background and aim 

This thesis addresses the concept of study success from a student perspec
tive. The background to our choice of topic is that although the definition of 
study success has been (and still is) a central issue, the concept remains elu
sive. 

Most people would agree on the importance of students' study success in 
higher education. However, there is little consensus on the definition of 
study success. There is reason to believe that study success is viewed differ
ently from different perspectives. Views may vary depending on whether, or 
to which extent, study success is related to time- and cost efficiency, criteria 
for successful professional performance, or to personal goals and life strate
gies. 

Nevertheless, the traditional definition of study success is the one that is 
easy to quantify, which means that study success has commonly been de
fined in terms of earned credits or examinations passed. This is also the view 
that is inherent in many public reforms and government policies in Sweden 
since the Second World War. Considerable effort has been made to increase 
and maintain a high graduation rate where a large proportion of the students 
complete their studies within the stipulated time frame. The regulatory sys
tem regarding for instance fixed course schedules, and conditions for study 
grants has contributed to this view. 

Most of the research on study success in higher education has been con
cerned with predictions of study success, and development and evaluation of 
instruments for selection to higher education (in Sweden; i.e. grades from 
upper secondary school or SweSAT scores). Studies focusing on criteria for 
study success have been rare. However, the criteria for study success are an 
essential aspect within this field of research, since the value of the results 
depends on the quality of the criteria used. In other words, in order to inves
tigate whether the instruments can predict study success, there are a number 
of questions regarding their reliability and validity. 

In recent years there has been a shift towards a broader view of the con
cept of validity. It is thus no longer sufficient to rely only on reporting cor-

253 



relations between the selection instruments and criteria for study success. 
Aspects pertaining to social consequences of the test should also be consid
ered. This means that criteria for study success can be investigated from 
other points of view than the traditional approach. 

Our dissertation work started within a project, aimed at reaching beyond 
traditional ways of investigating validity issues. It was assumed that study 
success, being a social construction, could be viewed in many different 
ways, and that the students' view, although important, tended to be ne
glected. 

Two pilot studies were conducted among students in Education and Per
sonnel Management. From these studies we concluded that the views on 
study success varied among students and included variables that were both 
within and beyond their sphere of influence. They also seemed to view study 
success in relation to their future occupations. Furthermore, these two pilot 
studies showed that study success was difficult to separate from the condi
tions for study success. 

Our survey of related research indicated that few attempts have been 
made to challenge the traditional definition of study success. Critical analy
sis has been rare, although researchers have stressed the need for research on 
the issue. However, a number of studies have touched upon study success 
although their focus has been on other aspects of higher education. Our 
analysis has been inspired by studies within different fields of research. We 
have drawn upon socialisation, professionalisation, and gender theories to 
understand how students view study success. Studies carried out within the 
field of selection and validity research, educational and career choice have 
been of great importance since they highlight the fact that university students 
are not a homogenous group, due to different selection mechanisms. 

We have chosen to investigate the concept of study success from a stu
dent perspective, since the students constitute one interested party that is 
involved almost daily in the process of constructing study success. 

The aim of our study is to conduct a critical analysis of the concept of 
study success by investigating students' views of the concept. We will ana
lyse similarities and differences between students in different university 
programs at Umeå University as well as the significance of gender. 
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Method 

The thesis is based on data from three studies conducted between spring 
1993 and autumn 1996. At the end of the spring term 1993, a questionnaire 
was distributed to all students enrolled during the autumn of 1992 in the 
programs of Engineering Physics, Social work, Business Administration and 
Economics, Medical Education, and Teacher Education for Upper Secondary 
Level at Umeå University. The questionnaire concerned students' path to the 
university, their views on university studies and their plans for the future. 
Fifty-nine of the students, selected from the five education programs, were 
interviewed on two different occasions. The first interview, conducted 
mainly during the autumn term of 1993, focused on the respondent's path to 
the university studies and on different aspects of student life. For a majority 
of the students, the second interview was conducted about one year later. 
This interview focused almost exclusively on how the students perceived 
study success: what was considered to be a good study result, and the char
acteristics of successful and unsuccessful students. The students were also 
asked to describe an occasion when they felt successful and unsuccessful, 
respectively. 

The students' responses were analysed in relation to the following main 
categories: Personal Growth; Achievement; Comprehension; Proc
ess/Strategy; Future/Occupation. 

Results 
Our study indicates that there is little congruence between the students' per
ception of study success and that expressed in many public reforms and poli
cies. Furthermore, there are both similarities and differences in students' 
views across the programs. The views on study success seem mainly to be 
related to factors in their learning environments, especially the way the uni
versity studies are organised, the examination and grading system used and, 
opportunities for direct contact with the profession. Furthermore, different 
recruitment patterns, the impact of upper secondary education and the influ
ence of out-of-class experiences and private lives could not be excluded. The 
results also indicate gender differences, which could be interpreted in the 
light of contemporary research showing that male and females tend to view 
their studies and their personal capacity in different ways. 
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Study success in five education programs 

Engineering Physics 
The students on the Engineering Physics program mainly relate a good study 
result to Achievement, focusing on grades and the finely tuned grading sys
tem. When asked to define and to describe a successful student and an un
successful student, their views were generally related to Process/Strategy, 
entailing descriptions of how to conduct studies. However, when asked to 
describe an occasion when they felt successful, their responses are mainly 
related to aspects of Achievement. When asked about an occasion when they 
felt unsuccessful, half of the students mentioned Achievement aspects, and 
half mentioned Process/Strategy related aspects. 

Social Work 
The students in Social Work mainly relate a good study result to Compre
hension, focusing on the importance of understanding and the ability to use 
knowledge. When they were asked to define and describe a successful stu
dent, as well as an unsuccessful student, their views are generally related to 
Process/Strategy aspects. This was also the case when asked about an occa
sion when they felt successful and unsuccessful. Their responses involve 
study techniques in terms of a more general approach and ways to relate to 
studying and knowledge, focusing on aspects like communication and a 
critical awareness of their own values. 

Medical Education 
The medical students frequently relate a good study result to Achievement 
focusing not on grades, but on standards that they set themselves. These are 
above the minimum standards set by the teachers for pass or fail. When they 
were asked to define and describe a successful and an unsuccessful student, 
the most frequent views were within the category of Process/Strategy closely 
followed by Comprehension related aspects. Their responses contain de
scriptions of how to cope with study demands and how to integrate them 
with their private lives. Their responses also emphasise the significance of 
true understanding to meet later professional demands where their knowl
edge and understanding will be tested daily. When asked about an occasion 
when they felt successful their views are mainly related to Achievement, 
again focusing on their performance in relation to their own standards for 
achievement and study efforts. When asked about an occasion when they felt 
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unsuccessful, their views are mainly related to Process/Strategy aspects in
volving frustration when attempting to combine the study situation with their 
private lives. 

Business Administration and Economics 
The students in Business Administration and Economics mainly relate a 
good study result to Achievement focusing on examination and grades. 
When they were asked to define a successful student, and an unsuccessful 
one, the most frequent views are within the category of Achievement and 
Process/Strategy. These responses contain descriptions of a way of life as an 
"ideal student"; successfully integrating study demands with a private life 
which for some students includes extracurricular activities or other engage
ments. The Economy students' views of a successful, and an unsuccessful 
student, are almost exclusively related to Process/Strategy aspects comprised 
of descriptions of successful and unsuccessful ways of living as a student. 
When asked to describe an occasion when they felt successful or unsuccess
ful, the most frequent responses are within the category of Process/ Strategy 
and Achievement. 

Teacher Education for Upper Secondary Level 
The students in Teacher Education mainly relate a good study result to 
Comprehension, closely followed by Achievement. When asked to define 
and to describe a successful and an unsuccessful student, their views are 
primarily related to Process/Strategy. In many of the responses where the 
students describe how to conduct studies, they also emphasise the impor
tance of well-being and the maintenance of a balance between study and 
private life. When asked about an occasion when they felt successful, half of 
the students related to aspects of Achievement and, half to aspects of Proc
ess/Strategy. When asked about an occasion when they felt unsuccessful, 
half of the students mentioned Achievement aspects, and half mentioned 
Process/Strategy related aspects. 

A comparison of the five education programs 
A comparison of the extent to which students in the five education programs 
relate study success to each of the five categories reveals both similarities 
and differences. 

Achievement oriented views dominated among the students in Engineer
ing Physics and in Business Administration and Economics, compared to the 
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students in Social Work, Teacher Education for Upper Secondary Level, and 
Medical Education. This also means that these aspects are less apparent 
among the students in Social Work, Teacher Education and Medical Educa
tion. This result can primarily be interpreted as a reflection of the organisa
tion of the education programs with a strong emphasis on the examination
and grading system. This is supported by other studies indicating that graded 
examinations tend to be an obstacle to a more comprehension oriented view, 
since the students tend to be oriented towards the view that is rewarded. 

Process/Strategy aspects dominated among the Engineering students and 
partly also among the students in Social Work. The students' responses show 
that their views of Process/Strategy vary. This could be interpreted as an 
expression of how the student copes with the demands of the education pro
grams. Studies in Engineering Physics are highly structured. Several courses 
were given simultaneously followed by a period of examinations. This 
means that the students have to develop study strategies to deal with these 
demands. In Social Work, where the significance of true understanding and 
ability to meet people in distress were emphasised, the students also tend to 
develop strategies towards this view. 

Aspects related to Personal Growth dominated only among Social Work 
students. This result reflects the aim and content of the education program, 
where the importance of self-reflection and other aspects related to personal 
growth are emphasized. Nevertheless, it is a bit surprising that the other stu
dents do not mention these aspects, since the significance of higher educa
tion is often related to aspects of personal growth. Consistent with studies 
questioning whether higher education has the ability to influence students in 
such a profound sense, these results may not be surprising at all. 

Comprehension related views are exhibited by students in Social Work 
and Medical Education to a greater extent than by students in Business Ad
ministration and Economics, Engineering Physics and Teacher Education for 
upper Secondary level. This is related to the content and aims of these two 
university programs which both lead to occupations or professions dealing 
with people in distress. Since personal experiences have also influenced the 
initial choice of these programs, the impact from their former life may be an 
important factor. Furthermore, the results may also be related to the grading 
system, where the lack of graded examinations in Social Work and Medical 
Education may contribute to emphasise aspects related to comprehension. 
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Future/Occupation oriented views are expressed to a greater extent by the 
students in Teacher Education for Upper Secondary Level and Medical Edu
cation. This is most probably explained by the fact that these programs are 
closely linked to the professions. Furthermore, visions of the future profes
sions may come naturally in programs where perceptions of the profession 
most probably influenced their educational choice. These two university 
programs are also within a field where the student's first contact with profes
sionals occurred long before their choice of education programs was made. 

Study success from a gender perspective 

Gender differences have been investigated by looking at the distribution of 
the response rate for the total group of females and males in each of the 
categories used for coding interview data (described earlier). In particular 
two of the five categories indicated a clear gender pattern. The female stu
dents dominated in the category Comprehension and the male students 
dominated in the category Achievement. Comparing students on different 
programs, the pattern of gender differences was only found in the students in 
Business Administration and Economics, and Medical Education. The stu
dents in Engineering Physics, Teacher Education for Upper Secondary Level 
and Social Work either showed no differences or exhibited an opposite pat
tern, e.g. the female students in Engineering Physics seemed even more in
clined than the male students to view study success in terms of Achievement. 

An additional analysis was conducted for an in-depth investigation of 
gender differences. It was based on the response patterns for females and 
males in Business Administration and Economics and Medical Education, 
since these are the only selected programs with a fairly even distribution of 
males and females. This analysis was solely based on the students' responses 
within categories containing responses from both females and males. 

In general male students seemed to be more self-confident and self reliant 
while the female students expressed a more pessimistic view. While the male 
students regarded all the students in their study program as successful stu
dents, the female students seemed to find it hard to find any student they 
would describe as successful. Furthermore, when asked about an unsuccess
ful student the male students seemed to relate failure primarily to the indi
vidual in question. The female students, on the contrary generally related 
failure or an unsuccessful student to the consequences of the student's be
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haviour for other people. These results are in line with results reported in 
other studies. 
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Bilaga I 
UMEÅ UNIVERSITET 
Pedagogiska institutionen 
Avd för pedagogiska mätningar 1993-05-19 
EA/TG 7606 

INTERVJUMANUAL - STUDENTER 

PERSONLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Namn 
Födelseår 
Uppväxtort 
Fadern/moderns yrkestillhörighet (samma yrke etc.) 

HÖGSKOLAN OCH ANTAGNINGSMERITER 

Gymnasieutbildning eller motsvarand e 
Medelbetyg 
Högskoleprov (antal/normerade po äng) 

- provets svårighetsgrad? 
- delprov (ORD, NOG, LÄS, DTK, AO & ELF) 

Arbetslivserfarenhet (utöver militärtjänst, feriearbete eller extrak näck) 
Typ av arbete (huvudsakliga arbetsuppgifter, omfattning etc.) 
Militärtjänst, feriearbete eller extrakn äck 

NUVARANDE UTBILDNING 

Ämne eller utbildnin gslinje (termin etc.) 
Förstahandsval ("Varför denna utbildning?", "Säkerhet i utbildningsvalet?", 
information etc.) 
Umeå universitet - förstahandsval (varför/vilken?) 
Tidigare studier på universitet eller högsko la (utbildning, ort etc.) 

LINJE OCH UNDERVISNINGSFORMER 

Motsvarat förväntningarna (innehåll, undervisning sformer, litteratur etc) 
Omfattning av olika undervisningsformer (föreläsningar, grupparbeten, handled
ning & egna arbeten) 
Kan man påverka under visningen (krav etc.)? 
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HÖGSKOLESTUDIER 

Självstudier (d.v.s. studier vid sidan av den schemalagda undervisningen, 
enskilt/i grupp, hur många, plats etc.) 
Studier per vecka ( d.v.s. både schemal agda studier och självstudier, mer än 
övriga kamrater etc.) 

EXAMINATION 

Relevant innehåll 
Examinationsform (Svårast/lättast, vanligast, resultat etc: enskild/grupp, 
skriftlig-, muntlig-, papers/uppsatser, laborationer, obligatorisk närvaro eller 
annan form) 

LÄRARE 

Motsvarat förväntningar 
Ämneskunskaper 
Pedagogisk förmåga 
Förmåga att bedöma studieresu ltat 
Rättvisa etc. 

STUDIEMILJÖN 

Standard (hörsalar, lektionssalar, laborations salar, enskilda studie
platser - UB & Kursbiblioteket - och egna studi eplatsen i nuvarande bostad ) 
Viktiga resurser (ex. bibliotek, datorlab, universum, caféer och andra "mötes
platser", campusmiljön i sin helhet etc.) 

STUDIERESULTAT, UPPLEVELSER AV ATT STUDERA PÅ 
UNIVERSITET OCH HUR DET ÄR ATT VA RA STUDENT 

Vad är ett bra/tillfredsställande/dåligt studieresultat? 
Vad är viktigt för ett bra studieresultat? 
Faktorer som påverkar studier esultatet? 
Faktorer som motverkar ett tillfreds tällande studieresultat? 
Påverka studieresultatet? 
Upplevelse av universitetss tudierna 
Karakterisera studierna vid Umeå universi tet 
Uppfattning om Dig som student? (upp fattas av andra: kamrater, lärare, familj 
etc.) 



AKTIVITETER UTANFÖR STUDIERNA PÅ LI NJEN 

3 

Förvärvsarbete vid sida n om studierna (med vad, omfattni ng etc.) 
Dubbel läser (d.v.s. andra studier, vid sidan om studierna på linjen; ämne/kurs, 
omfattning etc.) 
Aktiv i studerandef örening 
Aktiv fritidssysselsättning 

FRÅGOR OM FRAMTIDEN 

Planer inför läsåret 93/94 (hur säker etc.) 
Studieuppehåll (orsak, omfattn ing etc.) 
Betydelsen av att ha avlagt en högsko leexamen 
Val av utbildning idag (ex. om man fick göra om sitt val) 
Typ av arbete efter avlagd examen (möjligh eter, arbetsmarknad etc.) 
Forskarutbildning 
Påverkar studieresultatet chanserna att få ett arbete? 
Vad gör man om 5 år? 





Bilaga 2 

UMEÅ UNIVERSITET 
Pedagogiska institutionen 
Avd för pedagogiska mätningar 1994-09-30 
EA/TG 7606 

INTERVJUMANUAL - STUDENTER 

PERSONLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Datum 

Namn 

Födelseår 

Utbildning 

Civilstånd/boende (hur och var?) 

HÖGSKOLESTUDIER 

Hur ser Du på ditt utbildn ingsval idag (utbildn ing respektive ort)? 

Självstudier (d.v.s. hur mycket tid per vecka, både schema lagda studier och 
självstudier, enskilt/i grupp, hur många, plats, mer än övriga kamrater etc.) 

Uppläggning av stud ierna (varje dag eller mer intensiv t inför tentorna?) 

Hur har det gått för dig med studierna? - Självstudier, olika undervisnings
former, examinering (innehåll, intresse, resultat; underkänd, godkänd etc.) 

LÄRARE 

Ämneskunskaper 

Pedagogisk förmåga 

Lärt känna någon lärare? 

Engagemang hos lärar na? 

Förmåga att bedöma studieresultat 
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STUDIERESULTAT, UPPLEVELSER AV ATT STUDERA PÅ UNIVERS
ITET OCH H UR DET ÄR ATT VA RA STUDENT 

Ge en definition av en missl yckad- respektive en lyckad student ! 

Beskriv en person i din grupp som Du anser är lyckad- respektive misslyckad! 

Beskriv en gång när Du verkl igen kände dig lyckad- respektive misslyckad som 
student! 

Vad är ett bra/tillfredsställande/dåligt studieresultat (generellt al lmänt/unikt för 
dig)? 

Vad är viktigt för ett bra studieresultat? 

Faktorer som påverkar stud ieresultatet? Yttre faktorer - något i tillvaron som 
har underlättat eller hindrat Dig att konce ntrera Dig på studierna ? 

Upplevelse av univer sitetsstudierna 

Karakterisera studierna vid Umeå universitet (generellt/resultat)! 

Uppfattning om Dig som st udent? (uppfat tas av andra: kamrater, lärare, familj 
etc.) 

AKTIVITETER UTANFÖR STUDIERNA PÅ UTB ILDNINGEN 

Arbetat/studerat under somm aruppehållet? Varför? 

Förvärvsarbete vid sidan om studiern a (med vad, omfattning etc.) 

Dubbelläser (d.v.s. andra studier, vid sidan om st udierna på linjen; ämne/kurs, 
omfattning etc.) 

Aktiv i studerandeförening 

Aktiv fritidssysselsättning 



3 

FRÅGOR OM FRA MTIDEN 

Studieuppehåll (orsak, omfattni ng etc.) 

Betydelsen av att ha avlagt en högsko leexamen 

Val av utbildni ng idag (ex. om man fick göra om sitt val) 

Typ av arbete efter avlagd examen (mö jligheter, arbetsmarknad etc.) 

Forskarutbildning 

Påverkar studieresultatet chanserna att få ett arbete? 

Vad gör man om 5 år? 

FRÅGOR UNIKA FÖR INTE RVJUPERSONEN 





Bilaga 3 

Differenser mellan förväntat och observerat värde för intervjusvar från 
studenter på de fem utbildningarna. 

Tabell 11.1a Differenser mellan förväntat och observ erat värde för prestationsori-
enterade utsagor bland studenter på de fem utbildningarna. 

Utbildning 

Intervju^\. 
frågor Ns 

Ekonom
linjen 

Läkar
linjen 

Sociala 
linjen 

Teknisk 
fysik 

Ämnes
lärarlinjen 

Gott studieres. 
I+ 11 

-3,6 0,3 4,9 -5,7 3,9 

Lyckad 
student 

-0,9 -0,9 4,2 -3,4 0,8 

Misslyckad 
student 

-0,6 3,2 -0,5 -4,1 1,8 

Totalt -5,7 2,6 8,6 -13,2 6,5 

Tabell 11.1b Differenser mellan förväntat och observerat värde för prestations-
orienterade utsagor bland studen ter på de fem utbildnin garna, upp-
delat på kön. 

Utbildning 
& kön 

Intervju 
frågor 

Ekonom
linjen 

Läkar
linjen 

Sociala 
linjen 

Teknisk 
fysik 

Ämnes
lärar
linjen 

Totalt Utbildning 
& kön 

Intervju 
frågor 

M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv 
Gott studieres. 
I+ 11 

-1,3 1,3 -1,7 1,7 -0,7 0,8 -0,3 0,3 0,6 -0,4 -7,1 7,1 

Lyckad 
student 

-2,2 2,2 -1,4 1,4 0,5 -0,5 0,7 -0,7 0,4 -0,3 -4,2 4,2 

Misslyckad 
student 

-1,0 1,1 -0,8 0,8 0,8 -0,7 1,4 -1,4 1,2 -1,1 0,5 -0,5 

Totalt -4,5 4,6 -3,9 3,9 0,6 -0,4 1,8 -1,8 2,2 -1,8 -10,8 10,8 



Tabell 11.2a Differenser mellan förväntat och observerat värde för tillägnelse-
och förståelseorienterade utsagor bland studenter på de fem utbild-

Utbildning Ekonom Läkar Sociala Teknisk Ämnes

Intervju-^v. 
frågor 

linjen linjen linjen fysik lärarlinjen 

Gott studieres. 
I+ 11 

2,7 -0,6 -5,1 1,2 1,9 

Lyckad 
student 

0,8 -4,9 -2,0 3,3 2,7 

Misslyckad 
student 

0,4 -2,2 -0,5 3,9 -1,7 

Totalt 3,9 -7,7 -7,6 8,4 2,9 

Tabell 11.2b Differenser mellan förväntat och observerat värde för tillägnelse-
och förståelseorienterade utsagor bland studenter på de fem utbild
ningarna, uppdelat på kön. 

Utbildning 
N. & kön 

Intervjuas, 
frågor 

Ekonom
linjen 

Läkar
linjen 

Sociala 
linjen 

Teknisk 
fysik 

Ämnes
lärar
linjen 

Totalt 
Utbildning 

N. & kön 
Intervjuas, 
frågor 

M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv M K 
Gott studieres. 
I+ 11 

0,3 -0,3 2,1 -2,0 0,8 -0,7 -1,0 1,0 1,0 -1,0 4,0 -4,1 

Lyckad 
student 

1,7 -1,6 3,4 -3,4 -0,1 0,4 -0,5 0,5 -1,4 1,5 3,0 -3,0 

Misslyckad 
student 

1,2 -1,2 3,1 -3,1 0,1 0,1 - - 0,4 -0,4 5,9 -5,9 

Totalt 3,2 -3,1 8,6 -8,5 0,8 -0,2 -1,5 1,5 0 0,1 12,9 -12,9 



Tabell 11.3a Differenser mellan förväntat och observerat värde för pro-
cess/strategiorienterade utsagor bland studenter på de fem utbild-
ningarna. 

Utbildning Ekonom- Läkar Sociala Teknisk Ämnes

Intervju-̂ v. 
frågor 

linjen linjen linjen fysik lärarlinjen 

Gott studieres. 
I+ 11 

-0,8 -0,1 0,3 -0,7 1,3 

Lyckad 
student 

4,1 4,9 -3,4 -3,1 -2,4 

Misslyckad 
student 

0,9 -1,3 2,6 -3,6 1,1 

Totalt 4,2 3,5 -0,5 -7,4 0,0 

Tabell 11.3b Differenser mellan förväntat och observerat värde för pro-
cess/strategiorienterade utsagor bland studenter på de fem utbild-
ningarna, uppdelat på kön. 

Utbildning 
& kön 

Intervju^x. 
frågor 

Ekonom
linjen 

Läkar
linjen 

Sociala 
linjen 

Teknisk 
fysik 

Ämnes
lärar
linjen 

Totalt Utbildning 
& kön 

Intervju^x. 
frågor 

M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv 
Gott studieres. 
I+ 11 

-0,1 0,1 -0,4 0,4 0,3 -0,2 0,6 -0,6 - - -0,2 0,2 

Lyckad 
student 

-0,1 0,1 -1,6 1,6 2,0 -2,0 -1,9 1,9 1,8 -1,8 0,8 -0,8 

Misslyckad 
student 

-0,3 0,3 -2,1 2,1 -0,2 0,3 -1,2 1,2 0 0 -5,9 5,9 

Totalt -0,5 0,5 -4,1 4,1 2,1 -1,9 -2,5 2,5 1,8 -1,8 -5,3 5,3 



Tabell 11.4a Differenser mellan förväntat och observerat värde för fram-
tids/yrkesorienterade utsagor bland studenter på de fem utbildning
arna. 

Utbildning Ekonom Läkar Sociala Teknisk Ämnes

Intervju-^x. 
frågor 

linjen linjen linjen fysik lärarlinjen 

Gott studieres. 
I+ 11 

-1,2 0,6 0,8 0,9 -1,2 

Lyckad 
student 

1,4 -2,9 1,4 1,5 -1,6 

Misslyckad 
student 

0,4 -1,7 0,4 0,4 0,4 

Totalt 0,6 -4,0 2,6 2,8 -2,4 

Tabell 11.4b Differenser mellan förväntat och observerat värde för fram-
tids/yrkesorienterade utsagor bland studenter på de fem utbildning-
arna, uppdelat på kön. 

Utbildning 
& kön 

Intervjuas. 
frågor 

Ekonom
linjen 

Läkar
linjen 

Sociala 
linjen 

Teknisk 
fysik 

Ämnes
lärar
linjen 

Totalt Utbildning 
& kön 

Intervjuas. 
frågor 

M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv 
Gott studieres. 
I+ 11 

0,9 -0,9 - - - - - - -0,5 0,5 0,8 -0,8 

Lyckad 
student 

- - -0,6 0,6 - - - - -0,2 0,2 -0,9 0,9 

Misslyckad 
student 

- - 0,2 -0,2 - - - - - - 0 0 

Totalt 0,9 -0,9 -0,4 0,4 - - - - -0,7 0,7 -0,1 0,1 



Tabell 11.5a Differenser mellan förväntat och observerat värde för uppfattningar 
orienterade mot personlig utveckling bland studenter på de fem ut-
bildningarna. 

Utbildning Ekonom- Läkar Sociala Teknisk Ämnes

Intervju 
frågor 

linjen linjen linjen fysik lärarlinjen 

Gott studieres. 
i + n 0,2 0,2 -0,8 0,2 0,2 

Lyckad 
student 

- - - - -

Misslyckad 
student 

0,4 0,3 -1,6 0,5 0,4 

Totalt 0,6 0,5 -2,4 0,7 0,6 



Tabell 11.6a Differenser mellan förväntat och observerat värde för övriga utsagor 
bland studenter på de fem utbildningarna. 

Utbildning 

Intervju-^v. 
frågor 

Ekonom
linjen 

Läkar
linjen 

Sociala 
linjen 

Teknisk 
fysik 

Ämnes
lärarlinjen 

Gott studieres. 
I+ 11 

- - - - -

Lyckad 
student 

-2,0 0,8 0,0 0,0 1,0 

Misslyckad 
student 

0,0 0,7 -0,9 0,1 0,0 

Totalt -2,0 15 -0,9 0,1 1,0 

Tabell 11.6b Differenser mellan förväntat och observerat värde för övriga utsagor 
bland studenter på de fem utbildningarna, uppdelat på kön. 

Utbildning 
& kön 

Intervji>\^ 
frågor \ 

Ekonom
linjen 

Läkar
linjen 

Sociala 
linjen 

Teknisk 
fysik 

Amnes-
lärar-
linjen 

Totalt Utbildning 
& kön 

Intervji>\^ 
frågor \ 

M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv 
Gott studieres. 
I+ 11 
Lyckad 
student 

1,2 -1,2 - - 0,3 -0,2 0,8 -0,8 - - 2,3 -2,3 

Misslyckad 
student 

0,5 -0,5 - - -0,4 0,6 -0,2 0,2 0,3 -0,3 0,3 -0,3 

Totalt 1,7 -1,7 - - -0,1 0,4 0,6 -0,6 0,3 -0,3 2,6 -2,6 



Tabell 11.7a Differenser mellan förväntat och observerat värde för utsagor som 
förts till fler än en kategori bland studenter på de fem utbildningar
na. 

\ Utbildning Ekonom Läkar Sociala Teknisk Ämnes-

Intervju-^V. 
frågor 

linjen linjen linjen fysik lärarlinjen 

Gott studie res. 
I+ 11 

2,7 -0,5 -0,2 4,0 -6,2 

Lyckad 
student 

-3,4 2,8 -0,2 1,3 -0,5 

Misslyckad 
student 

-1,7 0,8 0,3 2,4 -1,9 

Totalt -2,4 3,1 -0,1 7,7 -8,6 

Tabell 11.7b Differenser mellan förväntat och observerat värde för utsagor som 
förts till fler än en kategori bland studenter på de fem utbildningar-
na, uppdelat på kön. 

Utbildning 
N. & kön 

Intervjuas. 
frågor 

Ekonom
linjen 

Läkar
linjen 

Sociala 
linjen 

Teknisk 
fysik 

Ämnes
lärar
linjen 

Totalt Utbildning 
N. & kön 

Intervjuas. 
frågor 

M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv 
Gott studieres. 
I+ 11 

0,3 -0,2 0,1 0 0,5 -0,5 0,6 -0,6 -0,9 1,1 3 -3,0 

Lyckad 
student 

-0,3 0,5 0,2 -0,2 -2,4 2,6 0,8 -0,8 -0,5 0,5 -1,2 1,2 

Misslyckad 
student 

-0,3 0,4 -0,4 0,4 -0,4 0,6 - - -1,8 1,9 -1,8 1,8 

Totalt -0,3 0,7 -0,1 0,2 -2,3 2,7 1,4 -1,4 -3,2 3,5 0 0 
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