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Sammanfattning 

Gymnasievalet är första stora möjligheten för ungdomar att påverka sin skolgång och gymna-

sieutbildningen ligger i många fall till grund för vidare utbildning på högskola. Det optimala 

vore om samtliga ämneskunskaper från gymnasiet kommer väl till användning i de fortsatta 

akademiska studierna och allra helst även in i arbetslivet. 

I studien ingår personer som efter gymnasiet har valt att läsa vidare på ingenjörsutbildningar 

vid tre svenska lärosäten – Kungliga tekniska högskolan, Lunds tekniska högskola samt Hög-

skolan i Halmstad. Studiens fokus har riktats mot ingenjörsstudenter som under höstterminen 

2018 läser andra eller tredje året. Syftet med studien har varit att undersöka hur studenterna 

upplever och värderar sina förkunskaper, alltså deras ämneskunskaper från gymnasiet. 

Datainsamlingsmetoden som har använts baseras på en enkätundersökning online. Undersök-

ningen har skickats till drygt 7 500 mejladresser och materialet omfattar 480 svar. I analysen 

av enkätsvaren har en kvantitativ metod använts och extra fokus har riktats mot studenter som 

tidigare har läst naturvetenskaps- eller teknikprogrammet. 

Studiens resultat visar att trots samma behörighet upplever studenterna sina förkunskaper olika. 

Nio av tio ansåg sig ha haft lika bra eller bättre förkunskaper än studenter från andra gymnasie-

program och nästan alla upplevde att de hade tillräckliga förkunskaper. Tidigare studenter på 

naturvetenskapsprogrammet samt civilingenjörsstudenter hör till de som i större utsträckning 

upplevde att de hade tillräckliga förkunskaper. Studenter med höga betyg i de särskilda behö-

righetsämnena är den grupp som värderar sina förkunskaper högst. 

Matematiken har en klart central ställning och nio av tio studenter svarade att ämnet i stor eller 

väldigt stor utsträckning har bidragit med viktiga förkunskaper. Kemi, som också är ett behö-

righetsämne, värderades mycket lågt av nästan alla ingenjörsprogram utom de med en inrikt-

ning mot kemi och bioteknik. Trots att teknikämnen inte hör till de särskilda behörighetsämnena 

upplevdes ämnet som saknat i stor utsträckning hos alla gymnasieprogram utom teknikpro-

grammet. Omkring hälften av studenterna från naturvetenskapsprogrammet, men knappt två 

tiondelar av tidigare studenter på teknikprogrammet, upplevde att de saknade förkunskaper 

inom teknikämnen, och då i synnerhet programmering. 

 

Nyckelord: behörighet, förkunskap, naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet, 

ingenjör, kvantitativ analys 

  



 

 

 

Förord 

Det har varit mycket intressant och lärorikt att studera studenternas syn på deras kunskaper från 

gymnasiet. En del av de hypoteser som vi hade på förhand har bekräftats och vi har även fått 

många nya insikter. Vi hoppas att du som läser finner vårt arbete lika intresseväckande som vi 

har gjort och att vårt arbete kan komma att inspirera framtida examensarbeten eller andra stu-

dier. 

Nedan finns en återgivelse kring hur arbetet har fördelats mellan de två författarna, Kriengsak 

Bunpuckdee och Hampus Hedenberg. 

Inledningsvis, då arbetet mestadels kretsade kring övergripande frågeställningar, insamling av 

information, kontakt med lärosäten och myndigheter samt utformning och genomförande av 

enkätundersökningen, utfördes alla moment mer eller mindre gemensamt. Då enkätsvaren in-

kom delades arbetet upp på så vis att Hampus tog ansvar för analys och resultatsammanställning 

medan Kriengsak tog ansvar för litteraturen. Kontinuerliga avstämningar och genomläsningar 

gjordes för att försäkra oss om att arbetet höll sig till en röd tråd och att vi båda var insatta i 

helheten. 

Arbetsfördelningen föranledde att Kriengsak har författat grunden i kapitlen för inledning, bak-

grund samt litteraturgenomgång. Hampus har i sin tur författat grunden i kapitlen för metod, 

resultat samt analys och diskussion. Hela rapporten är korrekturläst och finslipad av båda för-

fattarna.  
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1. Inledning 

I den globala ekonomin utgör innovation och innovationsförmåga en av grundpelarna för ett 

lands konkurrenskraft. I Global Competitive Index (GCI) ingår innovation som en del i en in-

novationsdriven ekonomi och där ligger Sverige bland de tre bästa i hela EU (Priede & Neuert, 

2015). Siffror från 2016 visar att Sverige är ett av de EU-länder som producerar flest patent 

(Wedemeier & Kruse, 2018) och därtill är landet förknippat med världsledande företag som 

Spotify, Ericsson, Volvo och IKEA (Swedish Institute, 2019). 

En av de viktigaste faktorerna som bidrar till utvecklingen av innovationer är att det finns ett 

samverkansnätverk, där samhällsaktörer som näringsliv, stat och högskolor ingår. Detta nätverk 

är centralt för att stimulera utvecklingen av ny kunskap som omsätts i innovationer (Lindberg, 

2010, ss. 14, 26). Att innovation är viktigt i Sverige reflekteras inte minst i nuvarande gymna-

sieskolans läroplan (Skolverket, 2011) där “skolan ska bidra till att alla elever utvecklar kun-

skaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande 

vilka ökar elevernas möjligheter till framtida sysselsättning, genom företagande eller anställ-

ning”.  

Under de senaste åren har det emellertid publicerats olika rapporter som ger en indikering på 

en sjunkande kunskapsnivå bland högstadiets elever (OECD, 2015). Rapporten från OECD 

(2015) visar att inget annat land som deltagit i PISA:s undersökning har haft en så negativ trend 

som Sverige under senaste decenniet. Sverige är ett av de tre länder med lägst förbättringar 

inom matematik och naturvetenskap bland åttondeklasselever, enligt de fyra senaste rappor-

terna från TIMSS sedan 1995. Matematik är det ämne i Sverige som har tappat mest i de under-

sökningarna (TIMSS, 2012). Orring (2017) lyfter en annan faktor som kan ge upphov till mins-

kande innovations- och konkurrenskraft, nämligen bristen på ingenjörer. I sin artikel tar hon 

upp Arbetsförmedlingens prognos gällande arbetsmarknaden till och med första halva året 2018 

och prognosen visar att ingenjörer och tekniker toppar listan över bristyrken. 

Vi är två utbildade och tidigare yrkesverksamma ingenjörer. Av egen erfarenhet ser vi en stark 

koppling mellan ingenjörsutbildning och tekniskt kunnande. Enligt Sandström (2014) är tek-

niskt kunnande en de viktigaste faktorerna som påverkar innovationsuppkomst. Utifrån våra 

egna erfarenheter har studenter som läser till ingenjör inte samma förkunskaper, trots att de har 

samma behörighet. Att studenter från olika gymnasieprogram har olika förkunskaper är på sätt 

och vis inte konstigt, men olika förkunskaper ger också studenterna olika förutsättning att klara 

av sina ingenjörsstudier. 

Med denna bakgrund vill vi ta reda på hur studenter upplever och värderar sina egna gymna-

siekunskaper i relation till nuvarande ingenjörsstudier. Hur ser studenterna på sina förkunskaper 

från de ämnen som utgör behörigheten? Finns det andra ämnen som studenterna upplever som 

extra värdefulla? Kanske kan det finnas en diskrepans mellan vilka ämnen som studenterna 

värderar och de behörighetsgrundande ämnena. Vår förhoppning är också att kunna upptäcka 

vissa förhållanden som förutom att ge svar på våra frågor även väcker nya frågor i ämnet kring 

förkunskaper och behörighet till ingenjörsutbildning. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur studenter vid olika ingenjörsutbildningar, 

och som tidigare studerat på naturvetenskaps- och teknikprogrammen, upplever och värderar 

de ämneskunskaper som de hade med sig från gymnasiet. Studenterna ställer förkunskaperna i 

relation till de ingenjörsprogram som de läser och i vilken utsträckning olika ämnen bidragit 

med dessa förkunskaper. 

Denna övergripande syftesformulering behandlas mer precist i följande frågeställningar: 

 Hur upplever och värderar ingenjörsstudenter sina ämneskunskaper från gymnasiet? 

 Vilka ämneskunskaper från gymnasiet upplever ingenjörsstudenter som mer värdefulla? 

1.2. Avgränsningar och nomenklatur 

Utifrån arbetets omfattning, som sträcker sig över tio veckor, och våra frågeställningar har vi 

valt att avgränsa oss i ett antal aspekter. Det urval som utgör underlag för examensarbetet har 

begränsats till tre av landets högskolor – Kungliga tekniska högskolan (KTH), Lunds tekniska 

högskola (LTH) och Högskolan i Halmstad (HH). Urvalet har därtill begränsats till de studenter 

som under höstterminen 2018 läser andra eller tredje året på sitt ingenjörsprogram. 

Primärt behandlar arbetet likheter och skillnader mellan studenter som tidigare har läst antingen 

naturvetenskaps- (NV) eller teknikprogrammet (TE). Resultat kring övriga nationella gymna-

sieprogram (ÖP) exkluderas inte, men dessa behandlas gemensamt och i mindre utsträckning. 

Därtill förs det fram likheter och skillnader mellan män och kvinnor samt mellan civilingenjörer 

(Cing) och högskoleingenjörer (Hing). 

Vårt angreppssätt har utgått från studenternas perspektiv, vilket tillför en del nytt stoff till dis-

kussionen. Vi har valt att inte behandla alla ämnen och ämnesområden i detalj utan göra mer 

djupgående nedslag i några av gymnasieskolans ämnen. 

Ingen jämförelse görs mellan de olika lärosätena då syftet med arbetet inte går ut på att studera 

dessa. På så vis utpekas inte något av de tre valda lärosätena vare sig positivt eller negativt 

jämfört med något annat. Samtliga lärosäten kommer att benämnas som högskolor även om de 

egentligen är universitet. 

Ovan deklarerade förkortningar är några av de som används i arbetets kapitel. Samtliga förkort-

ningar återfinns även i bilaga C. 
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2. Bakgrund 

I det här kapitlet beskrivs framförallt gymnasieskolan utifrån dess struktur och styrdokument. 

Det görs en historisk tillbakablick till läroplanerna Lgy 70 och Lpf 94 tillsammans med en 

inblick i den nuvarande, Lgy 11. Kapitlet avslutas med att beskriva vad behörighet innebär samt 

den styrkedja i vilken behörighetskriterierna bestäms. Kapitlet fokuserar i allmänhet på natur-

vetenskaps- och teknikprogrammen. 

2.1. Gymnasieskolans läroplan – historisk tillbakablick 
Som nämndes i inledningen är Sverige ett av de ledande EU-länderna vad gäller innovation och 

konkurrenskraft, med flera högteknologiska företag. En av nyckelfaktorerna för utveckling av 

innovationer handlar om samverkansnätverk där staten, näringslivet och högskolan samverkar 

med varandra (Lindberg, 2010). Lövheim (2016) hävdar i sin tur att utbildningspolitik och 

marknadspolitik i högsta grad påverkar varandra, särskilt när det gäller naturvetenskaplig och 

teknisk utbildning. Han lyfter även att ett flertal arbeten ”betonat det nära sambandet mellan 

naturvetenskaplig undervisning och dess sociokulturella och politiska kontexter” (ss. 13-14) 

och att naturvetenskapliga utbildningar alltid har varit ett politiskt projekt i någon form. 

Lövheim menar vidare att skolämnen blev politiska i takt med att de utformades som lösningar 

på samtida problem som ”innefattar en utveckling där ekonomisk tillväxt och industriell pro-

duktionstakt sammanfördes med välfärdssamhället och storpolitiken, liksom att utbildningens 

allt större roll i det moderna projektet resulterade i en för skolan krympande autonomi” (s. 14).  

Trots prognos om brist på ingenjörer (Orring, 2017) är det emellertid inte första gången en 

sådan lägesbeskrivning kommer upp till ytan. Lövheim (2016, s. 11) menar att ”ingenjörsbris-

ter” och ”naturvetarkriser” med jämna mellanrum avlöst varandra i Sverige och andra delar av 

västvärlden sedan efterkrigstiden. Han hävdar att ”förklaringen till den stora uppmärksamheten 

ligger i de många farhågor som målats upp i den offentliga debatten kring skola, naturvetenskap 

och teknik. Att för få väljer att studera dessa ämnen har ofta framhållits som ett förstadium till 

minskad ekonomisk tillväxt och försämrad industriell konkurrenskraft för Sverige” (s. 11).  

Med denna utgångspunkt ges nedan en översikt av den nuvarande läroplanens utformning samt 

naturvetenskaps- och teknikprogrammens utveckling över de tre senaste läroplanerna.  

Gymnasieskolans läroplan Lgy 70 (Skolöverstyrelsen, 1970) innehöll 22 gymnasielinjer där 17 

av dem var tvååriga yrkesprogram i vilka flertalet var med teknisk inriktning. Resterande fem 

linjer var högskoleförberedande program där naturvetenskap och teknik ingick. Naturveten-

skapliga linjen var ett treårigt program medan tekniska linjen var ett fyraårigt program, där det 

fjärde året möjliggjorde en gymnasieingenjörsexamen. Inom den tekniska linjen fanns det fyra 

inriktningar, eller grenar, inom maskinteknik, byggteknik, elteknik samt kemiteknik. I läropla-

nens mål och riktlinjer betonades att “den tekniska och naturvetenskapliga utvecklingen påver-

kar de villkor och därav följande problem inom olika områden vilka människan som medbor-

gare har att ta ställning till” (s. 13). 

Lpf 94 (Utbildningdepartementet, 1994) bestod av 16 nationella program. Med avseende på 

naturvetenskaps- och teknikprogrammen skedde en förändring i och med att teknikprogrammet 

togs bort som eget program och istället blev en gren av det treåriga naturvetenskapsprogram-

met. Syftet med utbildningen inom naturvetenskapsprogrammet var att “ge en god grund för 

och stimulera eleverna till fortsatt utbildning och verksamhet med inriktning mot naturveten-
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skap, matematik och teknik. Utbildningen skall också ge en grund för vidare studier med annan 

inriktning där kunskaper från naturvetenskap och dess tillämpningar är av värde” (s. 30). 

År 2000 förändrades gymnasieskolans struktur på nytt. Förändringen innebar bland annat att 

ett sjuttonde nationellt gymnasieprogram inrättades, nämligen teknikprogrammet. Den tekniska 

inriktningen på naturvetenskapsprogrammet togs då bort (SOU, 2008, s. 219) och programmet 

fick istället inriktningarna matematik och datavetenskap, miljövetenskap samt naturvetenskap 

(Skolverket, 1999; 2000). Det nya teknikprogrammet var innehållsmässigt väldigt öppet, något 

som gjorde att skolorna började profilera sig och programmet kom därför att skilja sig väsentligt 

mot den tekniska linjen i Lgy 70 (SOU, 2008, s. 219). 

I den nuvarande läroplanen för gymnasieskolan, Lgy 11 (Skolverket, 2011) återfinns naturve-

tenskaps- och teknikprogrammen som egna program. Lgy 11 innehåller 18 nationella gymna-

sieprogram, varav 6 högskoleförberedande program och 12 yrkesprogram. Naturvetenskaps-

programmet består av två inriktningar, naturvetenskap samt naturvetenskap och samhälle. Tek-

nikprogrammet har fem inriktningar, design och produktutveckling, informations- och medie-

teknik, produktionsteknik, samhällsbyggande och miljö samt teknikvetenskap. 

För såväl naturvetenskaps- som teknikprogrammet inleds examensmålen i Lgy 11 på ett lik-

nande sätt: 

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet 

ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik 

men även inom andra områden. (s. 47) 

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska 

eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom 

andra områden. (s. 51) 

Vidare genom examensmålen märks en differentiering mellan programmen. 

Genom [naturvetenskaps]utbildningen ska eleverna utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. 

Det innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska 

iakttagelser. (s. 47) 

[Teknik]utbildningen ska visa sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocesser och 

bidra till att eleverna förstår hela kedjan i utveckling av teknik i ett hållbart samhälle. Teknikut-

veckling innebär att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja 

och återvinna. (s. 51) 

Enligt Lgy 11 omfattas en gymnasieutbildning av 2 500 poäng. För högskoleförberedande pro-

gram är nästan hälften av poängen knutna till vad som kallas “gymnasiegemensamma ämnen”. 

Här återfinns svenska, engelska, matematik, samhällsorienterande ämnen, naturkunskap samt 

idrott och hälsa. Trots att de kallas gymnasiegemensamma ämnen finns det mindre skillnader 

mellan programmen. En del av poängen knyts sedan till “programgemensamma ämnen”, där 

fysik 1a och kemi 1 är gemensamma för naturvetenskaps- och teknikprogrammen. Naturveten-

skapsprogrammet läser därtill biologi 1 och moderna språk medan teknikprogrammet läser 

teknik 1. Kvarvarande poäng kopplas till inriktningarna, gymnasiearbetet samt två block där 

eleverna kan göra egna kursval. På naturvetenskapsprogrammet motsvarar blocken 400–500 

poäng, beroende på inriktning, och på teknikprogrammet 600 poäng. Antalet valbara kurser är 

betydligt fler för teknikprogrammet. Programmet har över sextiotalet kursområden av teknisk 

karaktär, vart och ett med en eller flera kurser (Skolverket, 2018a; 2018b). 
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2.2. Behörighet & styrkedja 

För att bli antagen till en högskoleutbildning krävs rätt behörighet. Behörighet ställer krav på 

vilka förkunskaper som behövs för att klara utbildningen. Behörigheten delas in i grundläg-

gande behörighet och särskild behörighet. Den grundläggande behörigheten är densamma för 

all högskoleutbildning på grund- och förberedande nivå medan särskild behörighet varierar be-

roende på utbildning. Till utbildningar på grundnivå anges den särskilda behörigheten i områ-

desbehörigheter. Det är universitets- och högskolerådet (UHR) som beslutar vilka områdesbe-

hörigheter som ska finnas (UHR, 2019).  

För att läsa ingenjörsutbildning krävs särskild behörighet enligt (UHR, 2013): 

 Högskoleingenjör – matematik 3c (D), fysik 2 (B) och kemi 1 (A) 

 Civilingenjör – matematik 4 (E), fysik 2 (B) och kemi 1 (A) 

Det nuvarande gymnasiesystemet innebär att skolor kan profilera sig utifrån de kurser de kan 

erbjuda samt att eleverna ges en ökad flexibilitet och valmöjlighet (Pripp, 2016). För att erhålla 

behörighet till en ingenjörsutbildning kan elever på naturvetenskapsprogrammet välja naturve-

tenskaplig inriktning och elever på teknikprogrammet välja teknikvetenskaplig inriktning då 

dessa inriktningar innehåller nödvändiga kurser. Elever från dessa program kan även välja 

andra inriktningar och genom de valfria poängen välja till de kurser som krävs. Även efter 

gymnasiet kan behörigheten kompletteras upp. På högskolorna finns det ofta ett tekniskt basår 

som ger möjlighet för de elever som saknar behörighet men vill läsa vidare på ingenjörsutbild-

ningar (Skolverket, 2011). 
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3. Metod 

Inledningsvis klargörs och motiveras valet av metod. Efterföljande delar av kapitlet behandlar 

hur vi utformade och genomförde vår enkätundersökning samt hur vi kvantitativt analyserade 

våra data. Avslutningsvis görs även en diskussion kring metoden. 

3.1. Val av metod 

Bjørndal (2018, s. 136) skriver att valet av metod bör göras utifrån problemformulering och 

tillgängliga resurser, såsom tid och ekonomi, men även vilken erfarenhet man har av vissa 

metoder kan påverka valet. Våra frågeställningar riktar sig till en relativt stor urvalsgrupp och 

är dessutom formulerade att undersöka både förkunskaper i allmänhet och ämneskunskaper i 

synnerhet. För att innefatta den relativt stora urvalsgruppen samt den breda omfattningen av 

våra frågeställningar valde vi att genomföra materialinsamlingen med en enkätundersökning. 

Undersökningen utformades i Google Forms och mejlades till drygt 7 500 studenter. Då antalet 

respondenter, i enlighet med vår ambition och målsättning, var många (480 personer) valde vi 

att tillämpa en kvantitativ metodik för att sammanställa resultatet. 

Enkäter har fördelen att de effektivt kan användas för att samla in och sammanställa information 

från många individer. Respondenterna ges möjlighet att besvara enkäten när det än passar dem 

samt att de kan ta god tid på sig att besvara frågorna. En generell nackdel är dock att respon-

denterna oftast inte ges möjlighet att ställa frågor om något skulle vara oklart eller om missför-

stånd uppstår (Bjørndal, 2018, s. 143; Eliasson, 2018, ss. 27-30). 

Forskare har visat att onlineenkäter kan ha lägre svarsfrekvens än alternativa metoder (Sax, 

Gilmartin, & Bryant, 2003; Manfreda, Berzelak, Vehovar, Bosnjak, & Haas, 2008; Blumenberg 

& Barros, 2018). Låg svarsfrekvens kan ge upphov till ett snedvridet resultat, men inte nödvän-

digtvis. Om den relativa svarsfrekvensen är lägre kan vara irrelevant om den absoluta svarsfre-

kvensen anses god. Enkäter online kan ofta distribueras till fler personer än många andra 

metoder, vilket gör att en lägre svarsfrekvens skulle kunna tolereras (Manfreda, et al., 2008). 

Det är emellertid inte givet att onlineenkäter har lägre svarsfrekvens. Det finns studier som visar 

att effekten kan vara den omvända (Sax, Gilmartin, Lee, & Hagedorn, 2008). 

3.2. Utformning och genomförande av enkätundersökningen 

Att utforma enkäter är inte trivialt. I boken “Frågor och svar – om frågekonstruktion i enkät- 

och intervjuundersökningar” ger SCB (2016) en detaljerad bild över vad man behöver tänka på 

när man genomför undersökningar. Hur en fråga formuleras är av yttersta vikt eftersom den ska 

kunna förstås (på samma sätt) av alla respondenter. Den bör därför inte vara för lång, samtidigt 

som den inte bör förkortas på bekostnad av förståelsen. Frågorna ska mäta det som avses och 

att det måste vara tydligt hur frågan ska besvaras. Alla respondenter behöver kunna identifiera, 

för dem, lämpliga svarsalternativ och alternativen ska även vara utformade på ett sätt som över-

ensstämmer med de analyser som planeras att göras (SCB, 2016, s. 18). 

I likhet med andra enkäter utformades vår med en kombination av öppna och slutna frågor. 

Detta för att säkerställa att ett precist resultat och samtidigt skapa nyans och djup till analysen. 

Materialet från enkäten tilläts därmed att täcka in såväl kvantitativa som kvalitativa aspekter 

(Bjørndal, 2018, s. 131). Tonvikten av de totalt 28 frågorna lades emellertid på slutna frågor, 

vilka innebär en automatisk kategorisering av materialet. För att minimera risken för missade 
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svarsalternativ fick ett antal av de slutna frågorna ett öppet alternativ (Eliasson, 2018, s. 35; 

Bjørndal, 2018, s. 144). Slutna frågor ger inte heller respondenterna möjlighet att förklara eller 

motivera sina svar och därför ställdes öppna frågor i anslutning till några av de slutna frågorna 

(Bjørndal, 2018, s. 131). 

För att öka undersökningens reliabilitet kan man se till att mäta samma variabel genom flera 

olika frågor. Att jämföra resultaten mellan frågorna speglar i sin tur validiteten. Pekar samtliga 

resultat i samma riktning talar det för en hög validitet (Eliasson, 2018, ss. 14-17). Fråga 15, 19 

samt 25–28 var centrala frågor då de syftade till att besvara våra frågeställningar. Övriga frågor 

syftade till vidare (kvalitativ) förståelse och för filtrering under analysen. 

3.3. Kvantitativ analys av enkätundersökningen 

En fördel med kvantitativa metoder är att analys kan göras vid ett tidigt skede samt att materialet 

kan analyseras upprepade gånger och ur flera synvinklar (Eliasson, 2018, ss. 29-30). Flexibili-

teten skapar förutsättning att tillämpa ett abduktivt arbetssätt där en växling mellan teori och 

empiri gör att förståelsen successivt kan växa fram. Att abduktivt reflektera kring materialet 

innebär alltså att teori och empiri ständigt agerar i samspel och potentiella upptäckter i ettdera 

avseendet kontinuerligt kan tas i beaktning (Alvehus, 2013, ss. 109-110). 

När det gäller kvantitativa data är det väsentligt att förstå de olika variablernas skalor och hur 

de skiljer sig åt (Eliasson, 2018, ss. 35-36). Runt en av variabelskalorna, ordinalskalan, har 

sedan mitten av 1900-talet funnits en debatt när det gäller tillämpningsbara analysmetoder. 

Debatten grundar sig i ett missnöje kring att data av den här typen analyseras och tolkas utifrån 

statistiska beräkningar som inte anses vara lämpliga. Vi har valt att sälla oss till de mer toleranta 

forskarna (Norman, 2010; Sauro & Lewis, 2016, ss. 250-254) och gav därför samtliga ordinal-

variabler en ranking, vilka ses i tabell 1 och 2. I fråga 19 kunde respondenterna även välja 

svarsalternativet “Inte läst” då exempelvis en gymnasieelev på teknikprogrammet inte nödvän-

digtvis läser någon kurs i biologi eller naturkunskap. Samtliga svar från den kategorin uteläm-

nades från analysen och gavs därför inte heller någon ranking. 

Tabell 1. Ranking av svarsalternativen i fråga 15, 19 och 25. 

Fråga 15 & 19 Fråga 25 Ranking 

Ingen Nej, inte alls 0 

Liten Ja, till viss del 1 

Stor Ja, till stor del 2 

Väldigt stor Ja, absolut 3 
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Tabell 2. Ranking av svarsalternativen i fråga 26. 

Fråga 26 Ranking 

Sämre än andra studenter -1 

Lika bra som andra studenter 0 

Bättre än andra studenter 1 

 

Kvarvarande öppna centrala frågor (fråga 27 och 28) analyserades utifrån en innehållsanalys, 

som ofta används vid kvalitativ analys (Braun & Clarke, 2006). Det finns dock ingen tydlig 

skiljelinje mellan kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys (Schreier, 2014). En väl genomar-

betad innehållsanalys kräver först och främst att innehållet noggrant gås igenom, del för del och 

upprepade gånger. Medan fördjupning i materialet sker söks medvetet efter underliggande och 

betydelsefulla mönster (Braun & Clarke, 2006). I vårt fall blev det tydligt att respondenterna 

hade svarat utifrån gymnasieämnen, kurser på ingenjörsprogrammen eller specifika moment 

som kan härledas till ämnen och kurser. Innehållsanalysen gjordes därmed med koppling till 

samma ämnen och ämnesområden som användes i de slutna frågorna, 15 och 19. 

Enligt Schreier (2014) bör kategorierna utformas att vara ömsesidigt exkluderande, det vill säga 

varje svar eller del av ett svar behöver kunna placeras i endast en kategori. En grundregel för 

kategoriseringen bör därför vara “internal homogeneity and external heterogeneity” (Patton, 

1990). För att täcka in de svar som inte föll in i någon av ämneskategorierna adderades även en 

restkategori, kallad “Annat”. Restkategorier är ofta nödvändiga för att allt innehåll kunna in-

rymmas i någon kategori, men om de förekommer i alltför stor utsträckning kan det påverka 

validiteten (Schreier, 2014). Varje ämne eller ämnesområde som respondenterna uppgav i sina 

fritextsvar kategoriserades. Eventuella värderingar i svaren inkluderades inte i analysen. De 

respondenter som hade valt att inte svara utelämnades från analysen. 

3.4. Metoddiskussion 

Vi anser att den valda metodiken tillämpade sig väl för att undersöka våra frågeställningar och 

vi upplever att enkätundersökningen gav ett tillförlitligt resultat. Att utforma och distribuera 

enkäterna var ett tids- och kostnadseffektivt sätt att nå ut till ett stort antal ingenjörsstudenter 

och den kvantitativa analysen möjliggjorde, eller var rent av nödvändig, för att sammanställa 

det omfattande material som erhölls. 

Det finns emellertid ett par aspekter som vi ser att vi kunde ha gjort annorlunda. För det första 

märkte vi att den sista frågan (fråga 28) var felformulerad. Frågan skulle, precis som de övriga 

enkätfrågorna, ha varit ställd i relation till studenternas nuvarande ingenjörsprogram och inte 

ingenjörsprogram i allmänhet. För det andra skulle vi vilja lägga till en fråga om studenternas 

betygsmedel (exklusive meritpoäng) för att addera mer tyngd till diskussionen rörande betyg 

och förkunskaper. 
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4. Litteraturgenomgång 

Nedan följer en översikt av studier och rapporter som belyser aspekter som är relevanta för vår 

studie. I slutet av kapitlet finns även en sammanställning av data från SCB över registrerade 

studenter på ingenjörsprogram under höstterminerna 2007 till 2017. 

4.1. Högskolans syn på studenters förkunskaper 

Förändrade förkunskaper 

Högskoleverket (2009) lät i en studie lärare och studenter vid elva svenska lärosäten diskutera 

kring högskolestudenters förkunskaper. En majoritet av lärarna ansåg att studenternas förkun-

skaper hade förändrats under senare år och ofta till det sämre. Lärarna upplevde att studenter 

hade svårare än tidigare att uttrycka sig i skrift, att de ofta hade svagare matematikkunskaper 

och alltför ytliga kunskaper i engelska. I rapporten varnade även några av lärarna för betygsin-

flation. Liknande slutsatser rörande betygsinflation har även framkommit i andra studier och 

rapporter (Högskoleverket, 2007; Brandell, Hemmi, & Thunberg, 2008). 

Den förändring som främst lyftes fram i Högskoleverkets rapport (2009) var emellertid att 

heterogeniteten, det vill säga kunskapsspridningen, hade ökat. Lärarna kopplade ofta de föränd-

rade förkunskaperna till gymnasieskolan och 1994 års reformering. Den ökade valfriheten för 

både elever och skolhuvudmän fick som konsekvens att eleverna gick ut gymnasieskolan med 

mer varierade kunskaper än tidigare. Lärarna menade att de tidigare visste på ett ungefär vilka 

förkunskaper en nybörjarstudent hade med sig, men att studentgrupperna hade blivit starkt 

polariserade. Därtill menade lärarna på utbildningar inom datavetenskap att ”studenternas 

faktiska förkunskaper inte motsvarar utbildningens formella förkunskapskrav” (s. 18). När det 

gäller teknisk förkunskap menade lärarna att ”vissa studenter har läst en hel del teknik, andra 

kan inget alls” (s. 37). 

Minskat söktryck och större spridning 

Högskoleverket (2009) belyser i sin rapport att de förändrade förkunskaperna även kan ha att 

göra med att högskolans studentgrupper har förändrats med tiden. Under en ganska lång period 

skedde en expansion inom den högre utbildningen. I början av 2000-talet minskade söktrycket, 

vilket innebar att många nybörjarstudenter hade jämförelsevis låga gymnasiebetyg och i övrigt 

sämre meriter än föregående studenter. 

Större spridning medför mer heterogena studiegrupper. Det medför dock inte att förkunskap-

erna har försämrats generellt. Thunberg, Filipsson och Cronhjort (2006) pekar i sin artikel om 

“Gymnasiets mål och högskolans förväntningar” på att man inte ska glömma att det finns en 

grupp studenter med goda förkunskaper och ett stort matematikintresse. För dessa studenter är 

problemet det omvända och resulterar i att de inledande kurserna inte erbjuder tillräckligt med 

stimulans eller utmaning. Högskoleverket (2009) pekar i samma riktning och menar att det är 

många studenter som fortfarande kan tillräckligt mycket. Vissa är både motiverade och högpre-

sterande. Parallellt har gruppen med otillräckliga kunskaper blivit större och skillnaderna i kun-

skaper och förmågor mellan de riktigt bra och de lågpresterande har ökat. 

Gällande förkunskaper i matematik konstaterar Thunberg et al. (2006) att behörighetskraven 

vid högskolan hade sänkts. Detta utan att matematikkurserna hade anpassats i tillräcklig grad, 

vilket resulterade i att de studenter som precis uppfyllde de formella behörighetskraven hade 

mycket svårt att klara sig. Spridningen i förkunskaper hade ökat. 
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Kunskapsluckor i matematik 

Thunberg et al. (2006) drar i sin artikel slutsatsen att det finns ett stort glapp mellan gymnasiet 

och högskolan i ämnet matematik. Författarna menar att en stor och relativt väldefinierad 

mängd stoff faller mellan stolarna samt att det råder helt olika syn på vad som konstituerar 

matematiskt kunnande. Man menar att gymnasiet försöker undvika alltför komplicerade beräk-

ningar och istället koncentrerar sig på begreppsförståelse. Högskolan håller istället hårt på räk-

nefärdighet som en förutsättning för förståelse. Gymnasiet ser miniräknare och formelsamlingar 

som ett sätt att öka koncentrationen på begreppsförståelse, medan högskolan betraktar samma 

hjälpmedel som ett hinder för förståelsen. 

I en senare och mer omfattande rapport studerade Brandell et al. (2008) orsakerna bakom för-

ändrade kunskapsnivåer i matematik hos gymnasieelever. Författarna påvisar hur ändringar i 

kursplanen för matematik i Lpf 94 inte utformats för att på bästa sätt förbereda eleverna till 

vidare studier. Detta medförde att många tekniska högskolor valde att sänka behörighetskraven 

i matematik (från matematik E till D) för att nå sina rekryteringsmål. Som en följd var man 

tvungen att öka innehållet i första årets matematikkurser. I en rapport gjord av Sveriges Ingen-

jörer (2012, s. 5) framgick att runt 77 procent av studenterna upplevde att de saknade tillräckliga 

kunskaper i matematik. 

4.2. Skolverkets syn på läroplan och gymnasieelevers förkunskaper 

Skolverket (2017) gör löpande uppföljningar av gymnasieskolan. I sin rapport presenteras gym-

nasielärares uppfattningar om vad gymnasiereformen Lgy 11 har inneburit. Majoriteten av 

lärarna uppger att ämnesinnehållet i de nya ämnesplanerna har ökat jämfört med tidigare läro-

plan. När det gäller matematik och svenska är det omkring fyra av fem lärare som anser detta. 

Nästan nio av tio lärare uppger att det centrala innehållet i ämnesplanerna gör det tydligt vad 

de ska undervisa om, framför allt i teoretiska ämnen. Lärarna tycker att “friheten att bestämma 

innehållet har minskat och ämnesplanerna är mer styrande för undervisning än motsvarande 

kursplaner före gymnasiereformen” (s. 7). En intressant förändring rörande ämnet matematik 

är att det år 2012 var 70 procent av lärarna som menade att nivån var för hög i förhållande till 

elevernas förkunskaper. Tre år senare, år 2015, hade den andelen minskat till 50 procent. 

Höga gymnasiebetyg – god prestation på högskolan 

I en annan rapport från Skolverket (2018c) redovisas en registerstudie för en population med 

elever som direkt efter gymnasiet började på högskolan läsåret 2014/15. Resultaten visar bland 

annat att “[g]ymnasiebetygen har ett tydligt positivt samband med prestationer i högskolan. Det 

bör alltså främst vara bland studenterna med låga betyg från gymnasieskolan som det kan före-

komma bristfälliga förkunskaper” (s. 23). Det är främst elever med låga betyg från gymnasie-

skolan som har en låg prestation på högskolan. Siffror från rapporten visar att elever från tek-

nikprogrammet, tillsammans med samhällsvetenskapsprogrammet, har lägst genomsnittligt 

gymnasiebetyg av de högskoleförberedande programmen. Elever från teknikprogrammet, till-

sammans naturvetenskapsprogrammet, gör likväl flest direktövergångar från gymnasieskolan 

till högskolan. Det framkom också att det är främst studenter inom det tekniska utbildningsom-

rådet som har en låg andel avklarade högskolepoäng. 

Vidare visar Skolverket (2018c) att det finns skillnader i prestation mellan män och kvinnor 

samt att studenter som gått på gymnasiefriskolor presterar sämre, trots att denna grupp generellt 

har något högre betyg från gymnasieskolan. I rapportens avslutande diskussion påvisas att valet 
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av högskoleutbildning har stor betydelse för prestationsgraden1. Det är framförallt inom det 

tekniska utbildningsområdet som studenternas förkunskaper tycks vara otillräckliga i förhål-

lande till kraven. 

För att antas till högskoleutbildning krävs godkänt betyg i de behörighetsgivande kurserna samt 

i övriga kurser som krävs för gymnasieexamen. Detta kan enligt rapporten resultera i att på 

utbildningar med lågt sökandetryck samlas en högre andel elever med låga gymnasiebetyg. 

Vidare menar man att matematik tillhör kurserna där de flesta elever har svårt att få godkänt i 

på högskoleförberedande program. Om elever som nätt och jämnt når upp till godkänd nivå 

kommer in på exempelvis högskoleingenjörsutbildning så kan dessa elever ha svårt att klara av 

utbildningen. De tekniska utbildningarna har ofta avancerade kurser i matematik redan första 

året (Skolverket, 2018c). 

4.3. Studenters självuppfattning och prestationsgrad 

I studien av Sveriges Ingenjörer (2012) svarar en fjärdedel av medlemmarna ”att de inte finner 

att gymnasieskolan gav dem tillräckliga förkunskaper” (s. 3). Kvinnliga studenter upplevde i 

större utsträckning än männen att de hade tillräckliga förkunskaper. Mellan civil- och högsko-

leingenjörer upplevde civilingenjörerna sig ha mer tillräckliga förkunskaper. Matematik följt 

av studieteknik är de områden där studenterna upplevde mest otillräckliga förkunskaper. 

I en rapport från Högskoleverket (2005) fick studenter inom teknik och naturvetenskap uttala 

sig om sina matematiska förkunskaper. Resultatet visar på en splittrad bild med stor spridning. 

De flesta av lärarna som deltog i undersökningen menade att studenter generellt uppskattar sina 

förkunskaper mer positivt än lärarna och samma slutsats görs av Ammons och Brooks (2013). 

Det är emellertid en viss skillnad i hur kvinnliga och manliga studenter uppskattar egna förkun-

skaper. Exempelvis pekar flera rapporter på att kvinnliga studenter generellt uppskattar sina 

förkunskaper, inte minst i matematik, mindre positivt än manliga studenter (Shi, 2018; Ammons 

& Brooks, 2013; Vaarmets, 2018). 

I rapporten ”Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat av” visar UKÄ (2013) att 

läsåret 2010/11 innebar en vändpunkt för den genomsnittliga prestationsgraden bland samtliga 

helårsstudenter. Sedan läsåret 2004/05 hade trenden varit negativ. Rapporten visar även att 

ingenjörsutbildningarna hade lägst prestationsgrad (84 %) av yrkesexamensprogrammen, trots 

en förbättring med en procent över perioden. Kvinnor hade i allmänhet en högre prestationsgrad 

än män (82 jämfört med 76 procent) och kvinnornas högre prestationsgrad gällde för nästan alla 

stora yrkesexamensprogram. 

En liknande och nyare rapport gjord av UKÄ och SCB (2017) visar prestationsgraden för läsåret 

2014/15. För civil- och högskoleingenjörer var prestationsgraden 86 respektive 83 procent. 

Rapporten visar, precis som den tidigare, att kvinnornas prestationsgrad på 85 procent var högre 

än männens på 79 procent. Kvinnornas prestationsgrad var dessutom högre än männens oavsett 

ålder, program, kurs eller om studierna bedrevs på distans. Rapporten visar även att examens-

frekvensen2 för kvinnor var högre för både civil- och högskoleingenjörer. 

                                                 
1 Antalet presterade högskolepoäng, omräknade till helårsprestationer, dividerat med antalet helårsstudenter (UKÄ 

& SCB, 2017). 
2 Andelen examinerade och kvarvarande inom nominell studietid för programmet plus tre år från programstart 

redovisas efter nybörjare på program (UKÄ & SCB, 2017). 
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Även om de kvinnliga studenterna har såväl högre prestationsgrad som examensfrekvens är de 

i minoritet på ingenjörsutbildningar. Data från UKÄ (2019) visar att andelen registrerade kvinn-

liga studenter på civilingenjörsprogrammen under VT18 var 32 procent. Motsvarande siffra för 

högskoleingenjörsprogrammen var 26 procent kvinnor. 

4.4. Sökandemönster till högskolan och universitet 

I en av de få avhandlingar som studerar sökandemönster till högskolan beskriver Perzon (1998) 

detta som ett komplext och mångfacetterat ämne. Å ena sidan ges en beskrivning av antalet 

utbildningsplatser som har ökat både genom enskilda högskolors tillväxt men också genom att 

helt nya har etablerats. Dessutom har utbildningsutbudet vidgats med ett antal varianter av trad-

itionella utbildningsprogram. Parallellt med detta menar Perzon att fluktuationer både på 

arbetsmarknaden och i ungdomarnas intressen har medfört att utbildningsutbudet och efterfrå-

gan har kommit i obalans. Å andra sidan har de regler som styr högskolan också förändrats. Ett 

så kallat “takbelopp” har begränsat högskolans totala undervisningsvolym. Detta har medfört 

att enskilda studenters agerande och prestationer har allt större betydelse och för få sökande får 

omedelbara ekonomiska effekter för högskolans verksamheter. 

Genom en syntes av olika teorier i marknadssegmentering och statiska data undersöker Perzon 

sökandemönster. Perzon hävdar att det är en vanlig och erfarenhetsbaserad uppfattning att stu-

denterna på senare tid prioriterar studieorter nära hemorter. Detta kan enligt Perzon ha att göra 

med ekonomiska skäl i kombination med ökande kostnader för resor och boende, men också 

att antalet högskoleorter har ökat. Det finns även en uppfattning att ungdomar med bra betyg 

söker sig till utbildningsalternativ och utbildningsorter där antagningskraven är de högsta. För-

utom att studenterna konkurrerar genom sina meritpoäng menar författaren att det råder kon-

kurrens mellan högskolor. Tecken på konkurrens mellan högskolor är bland annat högskolornas 

allt intensivare rekryteringsarbete och marknadsföring. 

4.5. SCB:s statistik 

SCB sammanställer årligen en mängd utbildningsrelaterade data och författar utifrån dessa fler-

talet rapporter. Myndigheten studerar ofta data i relation till kön, etnicitet samt socioekonomisk 

bakgrund, men något som de däremot inte tycks studerar lika träget är skillnader mellan stu-

denter som har läst olika gymnasieprogram. Efter kontakt med SCB (2018) kunde data av det 

här slaget erhållas och på egen hand sammanställas. Materialet innehöll information kring an-

talet registrerade studenter på ingenjörsprogram under höstterminerna 2007 till 2017 fördelat 

på år, lärosäte, SUN3-inriktning samt gymnasieprogram. De angivna antalen var avrundade till 

närmaste femtal och SCB betonade att en individ som är registrerad på flera lärosäten, program 

och/eller inriktningar kommer att räknas för samtliga dessa, men det förekommer inte särskilt 

vanligt. 

I tabell 3 ses att NV är det gymnasieprogram som utgjorde störst andel för såväl KTH och LTH 

som i hela landet under år 2017. På HH hade endast 23 procent av studenterna läst NV och här 

utgjorde istället TE det mest förekommande gymnasieprogrammet. På nationell basis har 

antalet studenter med bakgrund från TE ökat successivt sedan 2007, se figur 1. ÖP har haft en 

positiv trend fram till 2013, med sedan backat en aning och ligger 2017 på samma nivå som 

                                                 
3 Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) är en standard för klassificering av utbildningar och utgör ett system för 

aggregering av utbildningar till större grupper (SCB, 2000). 
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TE. Antalet studenter med bakgrund från NV har varit någorlunda stabil men med en svagt 

positiv trend de gångna fem åren. 

Fördelningen mellan Cing och Hing har varit relativt konstant i Sverige under de senaste tio 

åren och båda har haft en svagt positiv trend om man ser till antalet registrerade studenter. På 

de utvalda lärosätena är andelen Cing, på omkring 80 procent, högre än landsgenomsnittet, på 

omkring 70 procent. Studerar man SUN-inriktningarna har de stora högskolorna, KTH och 

LTH, större spridning mellan inriktningarna. Gemensamt för samtliga valda lärosäten och 

landet i stort är att “Elektronik, datateknik och automation” (523) är den inriktning som har 

flest registrerade studenter, följt av “Maskinteknik och verkstadsteknik” (521). Mer information 

om SUN och de olika inriktningskoderna återfinns i bilaga D. 

Tabell 3. Andel registrerade ingenjörsstudenter under HT17, indelade utifrån 

gymnasieprogram och lärosäte. 

Gymnasieprogram KTH LTH HH 
Samtliga 

högskolor 

Naturvetenskap 48 % 61 % 23 % 44 % 

Teknik 18 % 16 % 43 % 26 % 

Övriga 25 % 19 % 29 % 25 % 

Uppgift saknas 10 % 4% 5% 5 % 

 

 

Figur 1. Antal registrerade ingenjörsstudenter vid samtliga svenska lärosäten under 

höstterminerna 2007 till 2017, indelade utifrån gymnasieprogram.  
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5. Resultat 

Kapitlet belyser de delar av enkätundersökningen som anses mest intressanta och relevanta för 

att besvara valda frågeställningar. Övergripande diagram och tabeller visas, medan mer djup-

gående och detaljerat resultat återfinns i bilaga B. Genom hela kapitlet används förkortningar, 

över vilka en förteckning kan ses i bilaga C. 

5.1. Respondenternas demografi 

De inledande frågorna i enkäten rör respondenternas demografi. Svaren, som sammanställs i 

figur 2, är i sig inte intressanta för våra frågeställningar men ger en bild över den population 

som undersökningen återspeglar. Mer detaljerad tabell med korrelationen mellan belysta frågor 

samt betyg återfinns i tabell 4–7 i bilaga B. 

 

Figur 2. Fördelning av samtliga respondenters demografi. Diagrammen sammanställer i 

tur och ordning resultatet utifrån frågorna 1, 2, 3, 11 och 13. De respondenter som har 

angett att de är födda före 1990 har grupperats efter årtionde. 

Fråga 1: Juridiskt kön 

Fråga 2: Födelseår 

Fråga 3: Vilket gymnasieprogram läste du? 

Fråga 11: Läser du till civilingenjör eller högskoleingenjör? 

Fråga 13: Vid vilken högskola eller universitet läser du?  
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5.2. Respondenterna kring egna förkunskaper 

Respondenterna fick i fråga 25 och 26 svara på hur de ser på sina egna förkunskaper då de blev 

antagna till sina nuvarande ingenjörsprogram. De övergripande resultaten återfinns i figur 3 och 

4. Svaren visas i mer detalj i tabell 8–12 i bilaga B. 

 

Figur 3. Fördelning av samtliga respondenters svar på fråga 25. 

 

Figur 4. Fördelning av samtliga respondenters svar på fråga 26. 
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5.3. Respondenter kring saknade förkunskaper 

Respondenterna fick i fritext uttala sig kring vilka förkunskaper de upplever att de saknade då 

de blev antagna till sina nuvarande ingenjörsprogram (fråga 27). Detaljerade svar utifrån kön, 

gymnasieprogram med mera återfinns i tabell 13–16 i bilaga B. 

 

Figur 5. Sammanställning av respondenternas fritextsvar på fråga 27. Totalt 332 av 

respondenterna (69 %) valde att svara på denna fråga. 

5.4. Respondenterna värderar förkunskaper utifrån ämnen 

På fråga 15 och 19 angav studenterna i vilken utsträckning olika gymnasieämnen, eller ämnes-

kategorier, hade bidragit med viktiga förkunskaper till deras ingenjörsstudier. En sammanställ-

ning av beräknade medelvärden ses i figur 6, medan en fullständig bild ges i tabell 17–20 i 

bilaga B. Ett urval av de respondenter som svarade ”Inte läst” på fråga 19 ges därtill i figur 7. 

Respondenterna fick även i fritext svara på vilka de viktigaste förkunskaperna för att läsa ett 

ingenjörsprogram är (fråga 28). Innehållsanalysen av fritextsvaren återfinns i tabell 21–22 i 

figur 8. 

 

Figur 6. Medelvärden för respektive ämne/ämneskategori utifrån samtliga respondenters 

svar på fråga 15 och 19. 
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Figur 7. Andel respondenter som uppgav att de ”Inte läst” ämneskategorierna 

biologi/naturkunskap respektive teknikämnen uppdelat efter gymnasieprogram. 

 

Figur 8. Sammanställning av respondenternas fritextsvar på fråga 28. Totalt 463 av 

respondenterna (96 %) valde att svara på denna fråga. 
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6. Analys och diskussion 

Enkäten skickades ut till drygt 7 500 mejladresser och när enkäten stängdes efter omkring tre 

veckor hade 480 svar inkommit. I enlighet med Manfreda et al. (2008) anser vi att den absoluta 

svarsfrekvensen är tillräcklig trots en låg relativ svarsfrekvens på omkring 6 procent. Det rela-

tiva värdet är dessutom missvisande då vi inte vet hur många av mejladresserna som var inkor-

rekta eller inte kontrollerats under de tre veckorna som enkäten låg ute. 

För att utvärdera huruvida ingenjörsstudenterna kan anses ha tillräckliga förkunskaper utgår 

man ofta från högskolan och dess lärares perspektiv och det upplevs finnas en oenighet mellan 

högskolorna och gymnasieskolorna (Thunberg, et al., 2006). Skolverket bemöter kritiken med 

att betygssystemet fungerar och har hög trovärdighet i relation till de förkunskaper som en stu-

dent har med sig till sina vidare studier (Skolverket, 2018c). Vårt angreppssätt har utgått från 

studenternas perspektiv, vilket tillför en del nytt stoff till diskussionen. 

Kapitlet berör inledningsvis det demografiska underlaget i undersökningen och värderar det 

utifrån nationella siffror. Därefter diskuteras resultatet och den utvalda litteraturen i relation till 

rapportens frågeställningar. 

6.1. Undersökningens demografiska underlag 

Resultatet visar att respondenternas demografiska fördelning står i nära relation med den nat-

ionella statistik som regelbundet sammanställs av flera svenska myndigheter (SCB, 2018; 

UKÄ, 2019). Vi anser därför att det statistiska underlaget från undersökningen är tillfredsstäl-

lande för att göra såväl övergripande som mer detaljerade utlåtanden. Man kan emellertid se en 

viss överrepresentation av kvinnor samt NV, medan ÖP är aningen underrepresenterade. För-

delningen mellan lärosätena samt mellan olika ingenjörsprogram är därtill god (SCB, 2018). 

Huruvida resultatet kan extrapoleras till nationell nivå vågar vi inte med säkerhet befästa. 

6.2. Studenters upplevelse om egna förkunskaper 

Få studenter anser sig ha haft otillräckliga förkunskaper 

Det är endast 3 % av studenter som upplevde att de hade otillräckliga förkunskaper då de blev 

antagna till sina nuvarande ingenjörsprogram. Ett mycket lågt värde som bringar lite positivism 

till de rapporter som menar att studenternas förkunskaper är otillräckliga (Thunberg, et al., 

2006; Brandell, et al., 2008; Högskoleverket, 2009). Om respondenterna är korrekta i sin be-

dömning kan man givetvis diskutera, men det visar ändå att studenterna till mångt och mycket 

verkar vara tillfreds med de kunskaper som de fått med sig från sina tidigare studier. 

Det går inte att se någon skillnad mellan könen, men däremot är NV och Cing två grupper som 

i något större utsträckning anser sig ha haft mer tillräckliga förkunskaper. Betyg är emellertid 

den variabel som påvisar de största skillnaderna och respondenter med höga betyg värderar i 

betydligt större utsträckning sina förkunskaper som tillräckliga än de med låga. Utifrån våra 

resultat kan vi som sagt inte avgöra om respondenternas förkunskaper är tillräckliga men deras 

svar indikerar i likhet med rapporter från Skolverket (2018c), Sveriges Ingenjörer (2012) och 

Högskoleverket (2007) att höga betyg korrelerar med goda förkunskaper. Det utesluter inte 

eventuell betygsinflation (Thunberg, et al., 2006; Högskoleverket, 2007) då höga betyg per 

automatik inte behöver innebära bättre förkunskaper, men möjligen kan spä på det egna själv-

förtroendet. 
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Man kan därmed inte heller uttala sig om huruvida det nuvarande betygssystemet, och därmed 

den nuvarande läroplanen, gör att elever har bättre förkunskaper än tidigare, trots att resultatet 

vid första anblick pekar på det. Vi ser nämligen att medelbetyget för gruppen i det tidigare 

betygssystemet är lägre och om vi ska tro på ett positivt samband mellan betyg och förkunskap 

vore det därför inte korrekt att påstå att Lgy 11 är bättre än Lpf 94. En annan anledning kan 

vara att respondenter från det tidigare betygssystemet är äldre och därför har betydligt fler år 

mellan sina studier på gymnasiet och högskolan. Deras förkunskaper kan således vara svagare 

på grund av att kunskaperna inte är lika färska. 

Vem har bäst förkunskaper? 

Resultatet visar att nio av tio ansåg sig ha haft lika bra (54 %) eller bättre (36 %) förkunskaper 

än studenter från andra gymnasieprogram. Vilka är då de som svarat att de upplever sina för-

kunskaper som bättre respektive sämre (10 %)? Bland de mer utmärkande finner vi studenter 

som tidigare har läst ett annat gymnasieprogram än NV och TE. Inom den gruppen upplever 

nästan var fjärde (23 %) att de hade sämre förkunskaper än studenter från andra gymnasiepro-

gram. I kategorin ÖP återfinns framförallt respondenter från samhällsprogrammet, men även 

el- och energiprogrammet, International Baccalaureate (IB), ekonomiprogrammet och estetiska 

programmet. Precis som tidigare ser vi även ett starkt förhållande mellan betyg och hur respon-

denterna värderar sina förkunskaper. 

När det gäller NV och TE är det aningen större spridning bland TE, precis som i frågan om 

tillräckliga förkunskaper. Av de respondenter som ansåg att de hade sämre förkunskaper är de 

till antalet lika många från NV som TE. Betraktar vi det hela utifrån andelar är värdet för TE 

(13 %) mer än dubbelt så stort som för NV (6 %). Samtidigt är andel som svarat “Bättre än 

andra studenter” något högre för TE än NV. Det är alltså en större spridning bland TE. 

Kvinnor och män ger i stora drag samma svar och respondenternas kön tycks vid första anblick 

inte påverka. Tittar vi specifikt på de respondenter som tidigare har läst NV och nu läser till 

Cing nyanseras resultatet en aning. Det visar sig då att den genomsnittliga manliga naturvetaren 

på Cing (0,35) värderade sina förkunskaper högre än vad kvinnliga respondenter (0,23) inom 

samma kategori gjorde. 

Är det då någon skillnad på de faktiska förkunskaperna mellan könen i fallet med NV och Cing? 

Ser vi till deras svar på frågan om tillräckliga förkunskaper är skillnaderna marginella, men 

likväl med något högre genomsnitt för männen. Jämförs medelbetyg går det dock inte att göra 

någon distinktion mellan könen. Ska vi tro på att betyg är en god indikator för att bedöma en 

respondents förkunskaper har medelkvinnan i allmänhet bättre förkunskaper än medelmannen. 

Att kvinnor tenderar att underskatta sin förmåga och därmed sina kunskaper, eller kanske rent 

av är lite mer ödmjuka när de värderar dessa, har visats i flertalet studier genom historien 

(Ammons & Brooks, 2013; Shi, 2018; Vaarmets, 2018). 

Vilka förkunskaper anses vara mest saknade? 

Det som respondenterna framförallt belyser att de saknade är kunskaper inom teknik (41%) och 

matematik (33 %). Näst i ordningen är kategorin ”Annat” (21 %), där merparten av svaren tar 

upp bristande studieteknik, men även sådant som att läsa och skriva akademiska rapporter. 

Även om procentandelarna till viss del skiljer sig åt mellan könen är det samma ämnen som 

upplevs som mest saknade. Kvinnor uppger emellertid i något högre grad att de saknar teknik, 

medan männen uppger att de saknar matematik. 
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Jämförs resultatet med avseende på tidigare gymnasieprogram blir det tydligt att TE (41 %) och 

ÖP (38 %) i större utsträckning saknar matematik än NV (28 %). Vi ser även att kemi, biologi 

och naturkunskap saknas av tidigare elever på TE. Allra mest utmärkande är emellertid tek-

nikämnena där relativt få av TE (14 %) jämfört med NV (51 %) och ÖP (43 %) uppgav att de 

saknade förkunskaper. 

Till skillnad från matematik ingår inga teknikämnen i den särskilda behörigheten för ingenjörs-

utbildningar (UHR, 2013). Det är dock tydligt att TE erbjuder ett brett utbud av tekniska ämnen 

(Skolverket, 2018b) och således möjliggör en bred teknisk förkunskap för eleverna. Av egna 

erfarenheter vet vi att ämneslärare i teknik har en stor frihet att tolka ämnesinnehållet och pla-

nera sin undervisning. Detta beror inte minst på att det inte finns några nationella prov i teknik-

ämnena. I fritextsvaren kan vi bland annat se ett önskemål från en student att “programmering 

borde vara en obligatorisk kurs för naturvetenskliga regler”, där vi tolkar att respondenten 

menade att ”programmering borde vara en obligatorisk kurs för naturvetenskapselever”. En 

annan respondent skrev även att “mer teknikämnen hade kanske varit bra på naturprogrammet”. 

6.3. Mer och mindre värdefulla förkunskaper 

Matematikens centrala ställning 

Att matematiken är ett ämne som står i centrum och får mycket fokus kan ses i flertalet rapporter 

(Thunberg, et al., 2006; Brandell, et al., 2008; Högskoleverket, 2009; Sveriges Ingenjörer, 

2012; OECD, 2015) och så även i vår. Hela 93 procent av respondenterna svarar att matematik 

i stor (33 %) eller väldigt stor (60 %) utsträckning har bidragit med viktiga förkunskaper och 

spridningen mellan svaren är därmed bland de lägsta. Matematikens särställning påvisas i alla 

sammanhang, oavsett vilken undergrupp eller kategorisering som studeras.  

Som tidigare nämnt är det få (3 %) av respondenterna som ansåg att de inte hade tillräckliga 

förkunskaper då de blev antagna till sina nuvarande ingenjörsprogram. Trots det är matematik 

det ämne som respondenterna angav att de saknade mest, efter kunskaper inom teknikområdet. 

91 procent av respondenterna svarade även att matematik var en av de viktigaste förkunskap-

erna för att läsa ett ingenjörsprogram i allmänhet. Jämfört med fysik, som också värderas högt 

men inte uppges vara saknat i lika hög utsträckning, och kemi, som behandlas senare, är mate-

matik det ämne i den särskilda behörigheten, och generellt, som tveklöst innehar en särställning. 

Men om nästan inga respondenter uppgav att de hade otillräckliga förkunskaper och samtidigt 

uppgav var tredje att de saknade kunskaper i matematik, hur står det då till med studenternas 

matematikkunskaper? Vi kan utifrån resultaten inte vara säkra, men ser det som rimligt att anta 

att studenter kan uppge sig sakna förkunskaper utan att de skulle vara otillräckliga. Att sakna 

är inte entydigt med att inte ha, utan kan även betyda längta efter eller önska sig. Tittar vi utifrån 

SUN-inriktning visas nyanser mellan inriktningarna och de ämnen som respondenterna uppgav 

att de saknade, eller önskar att de hade haft. Givetvis ställer olika ingenjörsprogram olika krav 

och vem hade inte önskat att man hade än bättre förkunskaper i de kurser man läser? 

Det finns emellertid samband i resultatet som pekar på skillnader mellan studenters kunskaper 

i matematik utifrån såväl betyg som betygssystem. För respondenter med låga medelbetyg upp-

gavs att matematik saknades i större utsträckning än för de med höga och respondenter som har 

läst i det nuvarande betygssystemet saknade ämnet i mindre grad än de från det föregående. Vid 

djupare analys kring betygens påverkan ser vi att respondenter med A eller MVG i allmänhet 

värderade sina förkunskaper som mer tillräckliga än de med E eller G. 
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Kunskaper inom teknikämnen anses viktiga 

Det är värt att notera att teknikämnen är en väldigt bred kategori. Att väva in allt från ritteknik 

och designkurser till programmering och mekatronik i samma ämnesområde är i sig diskutabelt. 

Att behandla dessa ämnen separat hade emellertid inte varit möjligt då utbudet av teknikkurser 

är omfattande och därtill berör dessa ämnen endast en liten del av vår urvalsgrupp.  

Med det sagt visar resultatet att teknik är ett ämnesområde som inte alla läser på gymnasiet, 

men som de flesta kommer i kontakt med under sina ingenjörsstudier. När vi frågar studenterna 

i vilken utsträckning som teknikämnen har bidragit med viktiga förkunskaper värderar TE det 

avsevärt högre än NV. När vi sedan frågar vilka förkunskaper som studenterna upplever att de 

saknade uppger omkring hälften av NV att de saknade kunskaper inom teknikområdet medan 

motsvarande siffra är 14 procent för TE. 

Att de två gymnasieprogrammen svarar som de gör beror troligtvis på den omfattning och bredd 

som TE kommer i kontakt med tekniska gymnasieämnen i jämförelse med NV. I vår undersök-

ning uppger 54 procent av NV att de inte har läst någon teknisk kurs på gymnasiet. Ser vi till 

programstruktur är utbudet av teknikkurser väldigt begränsat på NV (Skolverket, 2018a) i jäm-

förelse med TE (Skolverket, 2018b) och dessutom har elever på NV färre poäng att fritt distri-

buera bland de valbara kurserna. Även om en elev på NV skulle läsa en eller flera kurser inom 

teknikområdet kommer en elev på TE antagligen att ta del av betydligt fler och mer diversifie-

rade teknikkurser. På så vis bör en tidigare elev på TE i större utsträckning finna kunskaper 

som varit viktiga för dennes ingenjörsstudier än en tidigare elev på NV. 

Genom de fritextsvar som har erhållits kan man se att nästan alla inom kategorin teknik betonar 

vikten av programmering, samt i vissa fall CAD. En självkritisk reflektion är att vi i fråga 19 

exemplifierade teknikämnen med just CAD och programmering. Vi antar att detta inte har 

påverkat respondenternas svar i allt för stor utsträckning utan att de, precis som vi, upplever att 

dessa ämnen är tongivande på ingenjörsutbildningarna. 

Kunskap i programmering är något som allt mer har börjat genomsyra gymnasieskolan, men 

även de lägre årskurserna. Från höstterminen 2017 har programmering bland annat blivit en del 

i ämnet matematik samt att kursen “Tillämpad programmering” lagts till i samtliga program-

fördjupningar (Regeringskansliet, 2017; Skolverket, 2019). Denna utveckling har säkerligen 

varit väldigt välkommen från ett högskoleperspektiv, kanske i synnerhet bland ingenjörspro-

grammen och dess framtida studenter. Möjligen är det bara en tidsfråga innan programmering 

blir en del av den särskilda behörigheten eller rent av ett programgemensamt ämne på NV och 

TE.  

Behörighetsämnet kemi och dess betydelse 

Kemi har i undersökningen inte toppat så många listor. Ämnet värderas av de flesta att i ingen 

(41 %) eller liten utsträckning (42 %) bidra med viktiga förkunskaper till respondenternas 

nuvarande studier. Det placerar ämnen strax över de samhällsorienterande ämnena och i paritet 

med biologi och naturkunskap. Inte heller i frågan om vilka förkunskaper som studenter upple-

ver att de saknade då de blev antagna till sina nuvarande ingenjörsprogram får ämnet särskilt 

mycket uppmärksamhet. Man börjar nästintill bli lite skeptisk till varför kemi finns med som 

ett av behörighetsämnena. 

När frågan riktas till kvinnor, NV och i viss mån även Cing ökar emellertid kemins status en 

aning i undersökningen. Detsamma gäller för biologi och naturkunskap. Ska detta tolkas som 
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om dessa tre kategorier är mer givmilda när de värderar ämnenas betydelse? Till viss del kanske. 

Kvinnor och NV värderar i vår undersökning ämnena i genomsnitt högre än män och TE, för 

alla ämnen utom teknik. Samtidigt verkar kvinnor och NV inte helt enade då svarens spridning 

är relativt stor i just kemi, biologi och naturkunskap samt teknik. 

Det vore allt för generaliserande att utmåla kvinnor och NV som grupper där kemi värderas 

extra högt. Ser vi till det demografiska underlaget i undersökningen kan vi se att kvinnor är 

överrepresenterade i några av SUN-inriktningarna. Exempelvis inom kemi och bioteknik (524), 

medicinsk teknik (529) samt ekosystemteknik och samhällsbyggnad (581). Inom dessa tre 

SUN-inriktningar återfinns dessutom en högre andel naturvetare än inom många andra inrikt-

ningar. Låt oss istället studera hur respondenternas svar skiljer sig utifrån SUN-inriktning. Vi 

ser då att det är en inriktning som sticker ut, nämligen den för utbildningar inom kemi och 

bioteknik (524). Bland dessa respondenter har kemi värderats högt när det gäller bidrag till 

viktiga förkunskaper. Det är även ett ämne där gruppen anser sig ha saknat kunskaper då de 

blev antagna till sina nuvarande utbildningar. Det blir därmed tydligt att kemi värderas högst 

av de studenter som läser inom kemi och bioteknik, inte generellt bland kvinnor och NV. 

Men en fråga kvarstår; bör man vara skeptisk till kemi som del i den särskilda behörigheten? Å 

ena sidan är kravet endast att man ska ha läst kemi 1, sett utifrån dagens skolsystem. Jämför 

man med fysik, där det krävs fysik 2, är det trots allt en skillnad på vilken nivå av kemi som 

förväntas. Troligtvis finns det fördelar att ha med sig åtminstone en kurs i kemi när man ska 

utbilda sig till ingenjör? Å andra sidan är det relativt få ingenjörsutbildningar där kemi spelar 

en väldigt central roll. Kanske vore det då mer rimligt att dessa utbildningar ställde krav på 

kemi 2 för att studenterna ska vara än bättre förberedda? 

Språkkunskaper värderas högt men upplevs likväl inte saknade 

Frånsett matematik, fysik och teknik, vilka är tre förhållandevis givna ämnen för en ingenjör, 

är det språk som respondenterna upplevde bidrog med viktiga förkunskaper i allra högst ut-

sträckning. I allmänhet värderas engelska något högre än svenska. Strax över tre fjärdedelar av 

respondenterna har svarat att engelska i stor eller väldigt stor utsträckning har bidragit med 

viktiga förkunskaper. Resultaten för såväl engelska som svenska visar på homogenitet oavsett 

kön, gymnasieprogram eller om respondenterna läser till Cing eller Hing. 

Samtidigt som språkkunskaperna tycks värderas högt är det väldigt få som svarat att de saknade 

kunskaper i svenska eller engelska. Här döljer sig förvisso några svar i kategorin “Annat” som 

kan appliceras på språk. Svaren från restkategorin innehåller bland annat att skriva rapporter 

och uppsatser, litteratursökning och källhantering samt tekniskt språkbruk. Dessa svar kunde 

inte entydigt placeras i någon kategori och inföll således under “Annat”. Även med dessa svar 

inkluderade är det inte många som har uppgett att de saknade kunskaper inom språk. 

Att språket är en central del i vårt samhälle och kultur är inte så konstigt och därmed inte heller 

dess roll inom högre utbildning. Inom högskoleingenjörsutbildningarna menade Högskolever-

ket (2009) att framförallt skrivförmågan brister alltför ofta, men även att nya studenter har pro-

blem med att ta till sig kurslitteratur på engelska. I Skolverkets rapport (2017) om gymnasie-

skolan efter 2011 års gymnasiereform belyser man däremot att “alla examensmål lyfter fram 

språkutveckling kopplad till det aktuella programmet” och att detta görs “utifrån tanken att 

kunskapsutveckling och språkutveckling går hand i hand” (s. 13). Rapporten visar även att 

gymnasielärare i såväl svenska som engelska upplever att tydligheten i ämnesinnehållet har 

förtydligats efter reformen.  
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7. Slutsatser 

Här återges de viktigaste slutsatserna från undersökningen. I kortfattade ordalag kommer de två 

frågeställningarna att besvaras och avslutningsvis görs även en reflektion kring vilka didaktiska 

implikationer som resultatet för med sig. 

Hur upplever och värderar ingenjörsstudenter sina ämneskunskaper från gymnasiet? 

Vår studie visar att endast en bråkdel av de tillfrågade ingenjörsstudenterna ansåg att de hade 

otillräckliga förkunskaper då de blev antagna till sina nuvarande utbildningar. När de jämför 

sina egna förkunskaper med studenter från andra gymnasieprogram ansåg 36 procent att de 

hade bättre förkunskaper och endast 10 procent sämre. Vi kan inte se någon skillnad mellan hur 

en genomsnittlig respondent inom NV och TE värderade sina förkunskaper, mer än att TE hade 

större spridning. Däremot var det nästan en fjärdedel av studenterna från ÖP som upplevde sina 

förkunskaper som sämre. 

Den jämförelse mellan förkunskap och betyg som har gjorts är relativt begränsad men visar, i 

likhet med tidigare studier (Högskoleverket, 2007; Sveriges Ingenjörer, 2012; Skolverket, 

2018c), att höga betyg och goda (upplevda) förkunskaper tycks vara förenligt. Huruvida stu-

denternas svar överensstämmer med faktiska förkunskaper kan vi inte besvara. Det är således 

möjligt att höga betyg bygger bättre självkänsla och inte tvunget implicerar högre förkunskaper. 

Ingenjörsstudenter som har gått i den nuvarande läroplanen tycks, vid första anblick, ha bättre 

förkunskaper än de från den tidigare. En sådan slutsats är emellertid inte möjlig att dra då vi ser 

att det finns stora skillnader i gruppernas betygs- och åldersfördelning. För att uttala sig kring 

detta behöver grupperna jämföras på ett mer likvärdigt och rättvist sätt. 

Vilka ämneskunskaper från gymnasiet upplever ingenjörsstudenter som mer värdefulla? 

Vår studie visar att matematiken är det ämne som värderas högst bland ingenjörsstudenterna. 

Hela nio av tio svarade att matematik i stor eller väldigt stor utsträckning har bidragit med 

viktiga förkunskaper till deras specifika ingenjörsutbildning och att ämnet är den viktigaste 

förkunskapen för att läsa ett ingenjörsprogram i allmänhet. Trots att få respondenter uppgav sig 

ha haft otillräckliga förkunskaper var matematik, tillsammans med teknik och då framförallt 

programmering, det ämne där kunskaper uppgavs vara mest saknade. 

Kunskaper inom teknikämnen värderades högt, precis som språk och fysik. Teknikområdet ur-

skiljer sig dock då kunskaper, primärt inom programmering, uppgavs som mest saknade av 

många respondentgrupper. Resultatet är särskilt intressant då programmering inte utgör ett 

ämne i den särskilda behörigheten. En grupp som däremot inte tycks sakna dessa kunskaper är 

de som tidigare har läst TE. Endast 14 procent av TE uppgav att de saknade förkunskaper inom 

teknik, vilket kan jämföras med omkring hälften bland NV. 

I kontrast värderar de flesta att behörighetsämnet kemi i ingen eller endast liten utsträckning 

hade bidragit med viktiga förkunskaper. Ämnet värderas strax över de samhällsorienterande 

ämnena och i paritet med biologi och naturkunskap. Ämnet upplevdes inte heller vara saknat. 

Det finns emellertid en grupp där kemin värderades i nivå med matematik och som uppgav sig 

ha saknat ämneskunskaper, nämligen de som läser utbildningar inom kemi och bioteknik. 

Bland fritextsvaren visade sig även studieteknik vara en saknad förkunskap. Resultatet är i linje 

med det som Sveriges Ingenjörer (2012) kunde fastslå i sin studie. 
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Didaktiska implikationer 

Trots samma behörighet upplever studenter sina förkunskaper olika. Med det sagt behöver inte 

deras förkunskaper vara otillräckliga, åtminstone inte om vi ska tro på studenternas egna upp-

fattningar. Som blivande ämneslärare och tidigare ingenjörer är vi intresserade av att vägleda 

elever som vill läsa vidare inom ingenjörsutbildningar på högskolan. Utifrån resultatet skulle 

vi vilja ge några rekommendationer till nuvarande och framtida gymnasieelever, men även till 

de lärare och andra vuxna som är med och påverkar dessa ungdomar. 

I stora drag visar vår studie att ämnesförkunskaper i matematik upplevs som mest värdefulla 

och att ämnesförkunskaper i teknikämnen och i synnerhet programmering är mest saknade. Vår 

uppfattning är att förutsättningarna inte är bättre eller sämre om en elev väljer att läsa på NV 

eller TE. Oavsett programval är det dock viktigt att reflektera kring de kurser man väljer att 

läsa. Väljs NV uppmuntrar vi till att läsa åtminstone en kurs i programmering. Väljs istället TE 

uppmuntrar vi till att fokusera och lägga tid på matematikstudierna. 

Till samtliga elever som har ambitionen att läsa till ingenjör vill vi därtill uppmuntra att läsa 

ytterligare någon kurs inom matematik för att tillgodogöra sig så mycket kunskap som möjligt. 

Glöm för den sakens skull inte bort att även kunskaper inom svenska, engelska och fysik är 

viktiga komponenter. Finns ett intresse för vidare studier inom kemi och/eller bioteknik är det 

lämpligt att välja till kurser inom kemi, biologi och naturkunskap. 

Vi vill med dessa rekommendationer inte sätta för hög press på eleverna. Av våra resultat att 

döma är det inte avhängigt att följa dessa rekommendationer, men de underlättar högst sannolikt 

vidare studier på en ingenjörsutbildning. 
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8. Vidare studier 

Under arbetets gång har flertalet frågetecken rätats ut, men det finns fortfarande mängder med 

spännande aspekter som vår studie och vårt resultat inte kunde täcka. Kapitlet tar upp ett antal 

av de aspekter som vi tycker vore intressanta att studera vidare. 

Matematikens betydelse 

Att matematik har en central betydelse har visats i såväl vår egen som den litteratur vi har valt 

att belysa. Hur stor påverkan har det för en ingenjörsstudent att läsa fler matematikkurser än 

vad som krävs i den särskilda behörigheten? Upplever dessa studenter att deras förkunskaper 

är bättre än vad de studenter som endast har läst de matematikkurser som behörigheten kräver 

upplever? 

Bristande studieteknik 

Ingenjörsstudenterna tycks i vissa fall sakna kunskaper kring studieteknik då de påbörjar sina 

högskoleutbildningar. Vilken studieteknik var det som studenterna tillämpade under gymnasiet 

och varför fungerar inte samma teknik på högskolan? Vem bär ansvaret för att täppa till detta 

kunskapsglapp och hur – individen själv, gymnasieskolan eller högskolan? 

Självuppfattning och betyg 

Vi kan i vår studie se samband mellan studenternas svar och deras betyg. Då studenterna endast 

fick ange betyg i de ämnen som utgör särskild behörighet har vi inte nog belägg för att dra 

definitiva slutsatser. Utgör betygssystemet en god indikator på individers kunskaper och inne-

bär då höga betyg bättre förkunskaper? Finns det ett samband mellan studenters betyg och hur 

de upplever och värderar sina förkunskaper? Kan man se några skillnader mellan könen? 

Tekniskt basår jämfört med gymnasiestudier 

Vi har i vår studie valt att inte ta upp huruvida ingenjörsstudenterna har tillgodogjort sig sina 

förkunskaper via tekniskt basår. Detta är en intressant aspekt då det är en möjlig väg att gå för 

de som inte hade med sig behörigheten från gymnasiet. Hur stor andel av ingenjörsstudenterna 

har läst ett tekniskt basår? Hur ser dessa studenter på sina förkunskaper? Hur står sig dessa 

studenter när det kommer till prestationsgrad och examensfrekvens? 
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10. Bilagor 

A. Enkätundersökning 

Nedan följer den enkät som vi använde i samband med vår undersökning. 

 

Förkunskaper och behörighet 

För att läsa en ingenjörsutbildning måste studenter ha behörighet från gymnasiet (eller 

gymnasial vuxenutbildning). Först och främst måste studenter ha grundläggande behörighet, 

vilken är gemensam för samtliga universitets- och högskoleprogram i Sverige. För behörighet 

till ett ingenjörsprogram tillkommer även en särskild behörighet som innefattar ämnena 

matematik, fysik och kemi. 

Särskild behörighet: 

 Högskoleingenjör – matematik 3c (D), fysik 2 (B) och kemi 1 (A) 

 Civilingenjör – matematik 4 (E), fysik 2 (B) och kemi 1 (A) 

Enkäten syftar till att studera hur ingenjörsstudenter ser på de kunskaper de har med sig från 

gymnasiet och hur kunskaperna kan relateras till behörighetsämnena eller ej. 

Frågorna beräknas ta mellan 5 och 10 minuter att besvara. Tack så mycket för att du tar dig 

tid att svara! 

 

Demografiska uppgifter 

(1) Juridiskt kön 

o Kvinna 

o Man 

 

(2) Födelseår 
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Gymnasiet 

(3) Vilket gymnasieprogram läste du? 

o Naturvetenskapsprogrammet 

o Teknikprogrammet 

o Annat 

 

(4) Vilket betygssystem gick du i? 

o MVG - VG - G - IG Fortsätt till Kursbetyg (MVG - VG - G - IG) 

o A - B - C - D - E - F Fortsätt till Kursbetyg (A - B - C - D - E - F) 

o Annat betygssystem Fortsätt till Ingenjörsstudier 

 

Kursbetyg (MVG - VG - G - IG) 

(5) Vilket betyg fick du i kursen matematik E? 
Läser du till högskoleingenjör och inte har läst matematik E kan du svara med ditt betyg i matematik D. 

o MVG 

o VG 

o G 

 

(6) Vilket betyg fick du i kursen fysik B? 

o MVG 

o VG 

o G 

 

(7) Vilket betyg fick du i kursen kemi A? 

o MVG 

o VG 

o G 

 

Fortsätt till Ingenjörsstudier 
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Kursbetyg (A - B - C - D - E - F) 

(8) Vilket betyg fick du i kursen matematik 4? 
Läser du till högskoleingenjör och inte har läst matematik 4 kan du svara med ditt betyg i matematik 3c. 

o A 

o B 

o C 

o D 

o E 

 

(9) Vilket betyg fick du i kursen fysik 2? 

o A 

o B 

o C 

o D 

o E 

 

(10) Vilket betyg fick du i kursen kemi 1? 

o A 

o B 

o C 

o D 

o E 

 

Fortsätt till Ingenjörsstudier 
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Ingenjörsstudier 

(11) Läser du till civilingenjör eller högskoleingenjör? 

o Civilingenjör 

o Högskoleingenjör 

 

(12) Vilket ingenjörsprogram läser du? 

 

 

(13) Vid vilken högskola eller universitet läser du? 

o Högskolan i Halmstad 

o Kungliga tekniska högskolan 

o Lunds tekniska högskola 

 

(14) Vilken termin började du din nuvarande ingenjörsutbildning? 

o VT16 

o HT16 

o VT17 

o HT17 

o VT18 
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Ämnen för särskild behörighet 

Förkunskaper = Erhållna kunskaper (teoretiska och/eller praktiska) från kurser på gymnasiet. 

 

(15) I vilken utsträckning har respektive ämne bidragit med viktiga förkunskaper till dina 

ingenjörsstudier? 

 Ingen Liten Stor 
Väldigt 

stor 

Fysik ○ ○ ○ ○ 

Kemi ○ ○ ○ ○ 

Matematik ○ ○ ○ ○ 

 

(16) Vilka förkunskaper har gymnasiekurser i fysik bidragit med till dina ingenjörsstudier? 

 

 

(17) Vilka förkunskaper har gymnasiekurser i kemi bidragit med till dina ingenjörsstudier? 

 

 

(18) Vilka förkunskaper har gymnasiekurser i matematik bidragit med till dina 

ingenjörsstudier? 
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Övriga ämnen 

Förkunskaper = Erhållna kunskaper (teoretiska och/eller praktiska) från kurser på gymnasiet. 

 

(19) I vilken utsträckning har respektive ämneskategori bidragit med viktiga förkunskaper 

till dina ingenjörsstudier? 

 Ingen Liten Stor 
Väldigt 

stor 
Inte läst 

Svenska ○ ○ ○ ○ ○ 

Engelska ○ ○ ○ ○ ○ 

Historia | 

Religionskunskap | 

Samhällsvetenskap | 

Geografi 

○ ○ ○ ○ ○ 

Biologi | Naturkunskap ○ ○ ○ ○ ○ 

Teknikämnen (ex. CAD, 

programmering) ○ ○ ○ ○ ○ 

 

(20) Vilka förkunskaper har gymnasiekurser i svenska bidragit med till dina 

ingenjörsstudier? 

 

 

(21) Vilka förkunskaper har gymnasiekurser i engelska bidragit med till dina 

ingenjörsstudier? 

 

 

(22) Vilka förkunskaper har gymnasiekurser i historia, religionskunskap och/eller 

samhällskunskap bidragit med till dina ingenjörsstudier? 
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(23) Vilka förkunskaper har gymnasiekurser i biologi och/eller naturkunskap bidragit med 

till dina ingenjörsstudier? 
Om du inte har läst någon kurs, skriv "Inte läst" i textrutan. 

 

 

(24) Vilka förkunskaper har gymnasiekurser i tekniska ämnen bidragit med till dina 

ingenjörsstudier? 
Om du inte har läst någon kurs, skriv "Inte läst" i textrutan. 

 

 

Övergripande förkunskaper 

Förkunskaper = Erhållna kunskaper (teoretiska och/eller praktiska) från kurser på gymnasiet. 

 

(25) Anser du att du hade med dig tillräckliga förkunskaper då du blev antagen till ditt 

nuvarande ingenjörsprogram? 

o Ja, absolut 

o Ja, till stor del 

o Ja, till viss del 

o Nej, inte alls 

 

(26) Hur upplever du dina förkunskaper i jämförelse med de förkunskaper som studenter 

från andra gymnasieprogram har? 

o Bättre än andra studenter 

o Lika bra som andra studenter 

o Sämre än andra studenter 

 

(27) Vilka förkunskaper upplever du att du saknade då du blev antagen till ditt nuvarande 

ingenjörsprogram? 

 

 

(28) Vilka upplever du är de viktigaste förkunskaperna för att läsa ett ingenjörsprogram? 
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Vidare kontakt 

Tack så mycket för att du tog dig tid att svara på vår enkät. Det betyder mycket för oss. 

I mån av tid kommer vi att även göra ett mindre antal intervjuer. Om du kan tänka dig att bli 

kontaktad för en intervju, vänligen ange din mejladress nedan. 

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss via clahed17@student.hh.se eller 

kribun17@student.hh.se 

 

Återigen tack för hjälpen! 

Mvh, 

Hampus Hedenberg & Kriengsak Bunpuckdee 

Kompletterande Pedagogisk Utbildning 

Högskolan i Halmstad 

 

Mejladress 
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B. Detaljerat resultat 

Här visas resultatet på en mer detaljerad nivå för att åskådliggöra likheter och skillnader mellan 

olika respondentgrupper. Tabellvärdena är färgkodade för att ge en överblick hur resultatet är 

fördelat. De högsta värdena återges i grönt och de lägsta i rött, med gula värden nära medianen. 

Standardavvikelser är dock omvänt färgkodade då ett högt värde innebär en stor spridning och 

således ett mer diversifierat och mindre enhetligt resultat. Tabellbeskrivningarna återger endast 

nummer eller kort beskrivning av berörda frågor, men samtliga frågor återfinns i bilaga A. 

Samtliga förkortningar och förklaring av SUN-koderna kan ses i bilaga C respektive D. 

Tabell 4. Fördelningstabell över respondenternas kön, gymnasieprogram, ingenjörstyp, 

lärosäte samt totalt. Tabellkolumnerna utgör referens, vilket innebär att summan inom 

respektive delkolumn är 100 %. 

 K M NV TE ÖP Cing Hing KTH LTH HH Total 

K    48% 15% 32% 42% 20% 32% 48% 17% 37% 

M     52% 85% 68% 58% 80% 68% 52% 83% 63% 

NV 78% 50%     68% 37% 60% 66% 21% 60% 

TE 11% 37%     24% 38% 27% 25% 45% 27% 

ÖP 11% 14%       8% 25% 13% 9% 34% 13% 

Cing 87% 70% 85% 66% 52%    75% 88% 14% 76% 

Hing 13% 30% 15% 34% 48%     25% 13% 86% 24% 

KTH 50% 62% 57% 56% 58% 57% 59%     57% 

LTH 47% 30% 40% 34% 25% 42% 19%     37% 

HH 3% 8% 2% 10% 17% 1% 22%       6% 

Antal 177 303 289 131 60 365 115 275 176 29 480 

Tabell 5. Fördelningstabell över respondenternas kön, gymnasieprogram, ingenjörstyp, 

betyg samt totalt. Tabellkolumnerna utgör referens, vilket innebär att summan inom 

respektive delkolumn är 100 %. 

 K M NV TE ÖP Cing Hing 
10,0–
12,5 

12,5–
15,0 

15,0–
17,5 

17,5–
20,0 

Total 

K    48% 15% 32% 42% 20% 18% 40% 40% 40% 37% 

M     52% 85% 68% 58% 80% 82% 60% 60% 60% 63% 

NV 78% 50%     68% 37% 31% 48% 68% 75% 60% 

TE 11% 37%     24% 38% 46% 32% 25% 21% 27% 

ÖP 11% 14%       8% 25% 24% 20% 7% 5% 13% 

Cing 87% 70% 85% 66% 52%    32% 57% 85% 96% 76% 

Hing 13% 30% 15% 34% 48%     68% 43% 15% 4% 24% 

10,0–12,5 7% 19% 7% 24% 30% 6% 41%      14% 

12,5–15,0 23% 20% 16% 24% 38% 16% 38%      21% 

15,0–17,5 27% 23% 27% 22% 15% 27% 15%      24% 

17,5–20,0 44% 38% 49% 30% 17% 51% 6%         40% 

Antal 177 303 289 131 60 365 115 68 98 114 189 480 
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Tabell 6. Fördelningstabell över respondenterna utifrån SUN-inriktning samt totalt. 

Tabellkolumnerna utgör referens, vilket innebär att summan inom respektive delkolumn 

är 100 %. Endast de inriktningarna med minst tjugo svarande har tagits med. 

 520 521 522 523 524 526 529 581 582 Total 

K 26% 33% 26% 24% 66% 39% 64% 74% 39% 37% 

M 74% 67% 74% 76% 34% 61% 36% 26% 61% 63% 

NV 78% 48% 43% 48% 89% 68% 77% 91% 48% 60% 

TE 15% 33% 41% 37% 7% 26% 14% 9% 32% 27% 

ÖP 7% 19% 15% 15% 5% 6% 9% 0% 20% 13% 

Cing 100% 62% 80% 64% 93% 100% 91% 100% 36% 76% 

Hing 0% 38% 20% 36% 7% 0% 9% 0% 64% 24% 

KTH 67% 62% 78% 51% 55% 52% 45% 57% 32% 57% 

LTH 33% 27% 15% 37% 45% 48% 55% 43% 61% 37% 

HH 0% 11% 7% 12% 0% 0% 0% 0% 7% 6% 

10,0–12,5 2% 27% 18% 17% 7% 0% 0% 9% 26% 14% 

12,5–15,0 4% 20% 18% 24% 21% 3% 23% 26% 37% 21% 

15,0–17,5 7% 23% 27% 31% 16% 13% 27% 43% 26% 24% 

17,5–20,0 87% 30% 36% 28% 56% 84% 50% 22% 12% 40% 

Antal 46 63 46 127 44 31 22 23 44 480 

Tabell 7. Respondenternas betygsfördelning och medelbetyg uppdelat efter kön, 

gymnasieprogram, ingenjörstyp, betygssystem samt totalt. 

 K M NV TE ÖP Cing Hing 
Lgy 
11 

Lpf 
94 

Total 

10,0–12,5 7% 19% 7% 24% 30% 6% 41% 10% 34% 14% 

12,5–15,0 23% 20% 16% 24% 38% 16% 38% 20% 24% 21% 

15,0–17,5 27% 23% 27% 22% 15% 27% 15% 26% 19% 24% 

17,5–20,0 44% 38% 49% 30% 17% 51% 6% 45% 23% 40% 

                

Medelbetyg 17,0 16,1 17,3 15,5 14,4 17,4 13,6 16,9 14,8 16,5 

Antal 177 303 289 131 60 365 115 376 93 480 
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Tabell 8. Fråga 25 uppdelat efter kön, gymnasieprogram, ingenjörstyp samt totalt. 

 K M NV TE ÖP Cing Hing Total 

Nej, inte alls 2% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Ja, till viss del 16% 21% 15% 25% 30% 15% 32% 19% 

Ja, till stor del 44% 29% 38% 31% 22% 34% 36% 34% 

Ja, absolut 38% 47% 44% 40% 45% 48% 30% 43% 

             

Medelvärde 2,18 2,18 2,24 2,09 2,08 2,26 1,92 2,18 

Standardavvikelse 0,76 0,89 0,80 0,88 0,94 0,83 0,85 0,84 

Antal 177 303 289 131 60 365 115 480 

Tabell 9. Fråga 25 uppdelat efter betyg, betygssystem samt totalt. Respektive 

betygsintervall inkluderar det övre betygsmedelvärdet men inte det nedre. 

 10,0–
12,5 

12,5–
15,0 

15,0–
17,5 

17,5–
20,0 

Lgy 
11 

Lpf 
94 

Total 

Nej, inte alls 10% 2% 3% 1% 1% 9% 3% 

Ja, till viss del 43% 26% 18% 8% 16% 30% 19% 

Ja, till stor del 28% 44% 42% 28% 35% 31% 34% 

Ja, absolut 19% 29% 37% 64% 47% 30% 43% 

           

Medelvärde 1,56 1,99 2,13 2,55 2,28 1,83 2,18 

Standardavvikelse 0,92 0,79 0,80 0,66 0,78 0,96 0,84 

Antal 68 98 114 189 376 93 480 
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Tabell 10. Fråga 26 uppdelat efter kön, gymnasieprogram, ingenjörstyp samt totalt. 

 K M NV TE ÖP Cing Hing Total 

Sämre än… 10% 10% 6% 13% 23% 9% 13% 10% 

Lika bra som… 57% 52% 59% 47% 45% 54% 53% 54% 

Bättre än… 33% 38% 35% 40% 32% 36% 34% 36% 

             

Medelvärde 0,23 0,27 0,28 0,27 0,08 0,27 0,21 0,26 

Standardavvikelse 0,62 0,64 0,57 0,68 0,74 0,62 0,66 0,63 

Antal 177 303 289 131 60 365 115 480 

Tabell 11. Fråga 26 uppdelat efter betyg, betygssystem samt totalt. Respektive 

betygsintervall inkluderar det övre betygsmedelvärdet men inte det nedre. 

 10,0–
12,5 

12,5–
15,0 

15,0–
17,5 

17,5–
20,0 

Lgy 
11 

Lpf 
94 

Total 

Sämre än… 19% 16% 11% 3% 8% 18% 10% 

Lika bra som… 57% 51% 57% 53% 54% 54% 54% 

Bättre än… 24% 33% 32% 44% 38% 28% 36% 

           

Medelvärde 0,04 0,16 0,20 0,41 0,29 0,10 0,26 

Standardavvikelse 0,66 0,68 0,63 0,55 0,61 0,68 0,63 

Antal 68 98 114 189 376 93 480 

Tabell 12. Fråga 25 och 26 uppdelat efter kön för de respondenter som angav ha läst NV 

och nu läster till Cing. Utöver medelvärde och standardavvikelse återfinns även 

gruppernas medelbetyg. 

 K M Total   K M Total 

Nej, inte alls 2% 3% 3%  Sämre än… 7% 5% 10% 

Ja, till viss del 13% 13% 19%  Lika bra som… 63% 55% 54% 

Ja, till stor del 44% 30% 34%  Bättre än… 30% 40% 36% 

Ja, absolut 41% 54% 43%        

           

Medelvärde 2,25 2,34 2,18  Medelvärde 0,23 0,35 0,26 

Standardavvikelse 0,74 0,83 0,84  Standardavvikelse 0,57 0,57 0,63 

Medelbetyg 17,6 17,8 17,7  Medelbetyg 17,6 17,8 17,7 

Antal 126 121 247  Antal 126 121 247 
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Tabell 13. Fråga 27 uppdelat efter kön, gymnasieprogram, ingenjörstyp samt totalt. 

 K M NV TE ÖP Cing Hing Total 

Fy 7% 6% 6% 6% 7% 7% 5% 6% 

Ke 9% 10% 8% 16% 2% 10% 6% 9% 

Ma 27% 37% 28% 41% 38% 32% 35% 33% 

Sv 1% 1% 0% 2% 0% 1% 1% 1% 

Eng 3% 1% 2% 0% 2% 2% 0% 2% 

SO 0% 1% 0% 2% 0% 1% 0% 1% 

Bi/Nk 2% 2% 0% 7% 2% 2% 1% 2% 

Te 45% 37% 51% 14% 43% 41% 39% 41% 

Annat 21% 22% 20% 27% 19% 20% 26% 21% 

Antal 143 189 204 86 42 250 82 332 

Tabell 14. Fråga 27 uppdelat efter SUN-inriktning samt totalt. Endast de inriktningarna 

med minst tio svarande har tagits med. 

 520 521 522 523 524 526 529 581 582 Total 

Fy 17% 2% 5% 3% 6% 6% 6% 11% 9% 6% 

Ke 3% 10% 17% 4% 34% 0% 6% 11% 3% 9% 

Ma 41% 27% 29% 39% 31% 29% 28% 32% 24% 33% 

Sv 0% 2% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 3% 1% 

Eng 3% 2% 0% 0% 3% 0% 6% 11% 0% 2% 

SO 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 1% 

Bi/Nk 0% 0% 5% 1% 3% 0% 11% 0% 3% 2% 

Te 31% 41% 44% 49% 16% 53% 56% 32% 36% 41% 

Annat 28% 27% 15% 14% 31% 24% 6% 21% 33% 21% 

Antal 29 41 41 77 32 17 18 19 33 332 
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Tabell 15. Fråga 27 uppdelat efter betyg, betygssystem samt totalt. Respektive 

betygsintervall inkluderar det övre betygsmedelvärdet men inte det nedre. 

 10,0–
12,5 

12,5–
15,0 

15,0–
17,5 

17,5–
20,0 

Lgy 
11 

Lpf 
94 

Total 

Fy 11% 3% 7% 6% 6% 9% 6% 

Ke 4% 10% 13% 9% 9% 10% 10% 

Ma 51% 38% 27% 24% 28% 46% 32% 

Sv 0% 1% 0% 2% 0% 3% 1% 

Eng 0% 1% 2% 3% 1% 4% 2% 

SO 2% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 

Bi/Nk 2% 1% 2% 3% 2% 3% 2% 

Te 26% 41% 47% 43% 44% 30% 41% 

Annat 23% 22% 19% 23% 23% 17% 22% 

Antal 47 79 83 115 254 70 324 

Tabell 16. Fråga 27 uppdelat efter respondenternas svar på fråga 25 och 26 samt totalt. 
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Fy 15% 9% 6% 4% 11% 6% 5% 6% 

Ke 15% 16% 9% 5% 15% 8% 10% 10% 

Ma 69% 51% 29% 19% 45% 34% 25% 32% 

Sv 0% 1% 1% 0% 0% 1% 2% 1% 

Eng 0% 4% 1% 1% 2% 2% 1% 2% 

SO 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 

Bi/Nk 0% 1% 4% 1% 4% 2% 2% 2% 

Te 15% 36% 37% 52% 38% 43% 37% 41% 

Annat 23% 13% 23% 25% 13% 20% 27% 22% 

Antal 13 77 141 101 47 183 102 332 
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Tabell 17. Fråga 15 och 19 med tillhörande medelvärden och standardavvikelser. 

Samtliga respondenter som har svarat ”Inte läst” på fråga 19 har uteslutits från 

resultatet i tabellen, vilket kan ses på antalet. 

 Fy Ke Ma Sv Eng SO Bi/Nk Te 

Ingen 6% 41% 0% 4% 5% 62% 41% 18% 

Liten 34% 42% 7% 27% 18% 34% 38% 17% 

Stor 41% 10% 33% 45% 44% 4% 12% 31% 

Väldigt stor 19% 6% 60% 24% 33% 0% 9% 34% 

          

Medelvärde 1,72 0,82 2,52 1,88 2,04 0,43 0,89 1,81 

Standardavvikelse 0,84 0,86 0,63 0,81 0,85 0,59 0,94 1,09 

Antal 480 480 480 479 478 477 435 291 

Tabell 18. Medelvärden av respondenternas svar på fråga 15 och 19 uppdelat efter kön, 

gymnasieprogram, ingenjörstyp samt totalt. 

 K M NV TE ÖP Cing Hing Total 

Fy 1,82 1,66 1,80 1,55 1,70 1,78 1,53 1,72 

Ke 1,16 0,62 0,98 0,49 0,78 0,93 0,45 0,82 

Ma 2,57 2,50 2,57 2,45 2,47 2,56 2,42 2,52 

Sv 1,98 1,82 1,90 1,84 1,88 1,84 2,01 1,88 

Eng 2,08 2,01 2,06 2,02 1,97 2,05 1,98 2,04 

SO 0,52 0,38 0,46 0,33 0,47 0,42 0,46 0,43 

Bi/Nk 1,23 0,68 1,07 0,41 0,83 0,96 0,65 0,89 

Te 1,53 1,90 1,47 2,19 1,64 1,68 2,11 1,81 

Antal 177 303 289 131 60 365 115 480 

Tabell 19. Standardavvikelser av respondenternas svar på fråga 15 och 19 uppdelat efter 

kön, gymnasieprogram, ingenjörstyp samt totalt. 

 K M NV TE ÖP Cing Hing Total 

Fy 0,83 0,84 0,83 0,78 1,00 0,81 0,90 0,84 

Ke 0,99 0,71 0,93 0,65 0,76 0,90 0,61 0,86 

Ma 0,59 0,66 0,62 0,67 0,60 0,60 0,71 0,63 

Sv 0,75 0,84 0,79 0,86 0,85 0,82 0,79 0,81 

Eng 0,75 0,91 0,84 0,88 0,86 0,84 0,88 0,85 

SO 0,66 0,54 0,62 0,49 0,63 0,58 0,63 0,59 

Bi/Nk 1,00 0,83 0,97 0,64 0,90 0,96 0,79 0,94 

Te 1,16 1,05 1,17 0,87 1,10 1,09 1,05 1,09 

Antal 177 303 289 131 60 365 115 480 
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Tabell 20. Medelvärden av respondenternas svar på fråga 15 och 19 uppdelat efter SUN-

inriktning samt totalt. Endast de inriktningarna med minst tjugo svarande har tagits med. 

 520 521 522 523 524 526 529 581 582 Total 

Fy 2,30 2,05 1,87 1,24 1,36 1,84 2,09 1,70 1,91 1,72 

Ke 0,98 0,79 0,74 0,28 2,23 0,48 1,14 0,96 0,84 0,82 

Ma 2,72 2,62 2,37 2,54 2,48 2,71 2,50 2,39 2,32 2,52 

Sv 1,87 1,98 1,83 1,88 1,73 2,19 1,73 1,91 1,84 1,88 

Eng 1,93 2,03 1,98 2,31 2,14 2,13 2,00 2,30 1,20 2,04 

SO 0,35 0,35 0,46 0,40 0,20 0,55 0,32 1,09 0,52 0,43 

Bi/Nk 0,64 0,68 0,89 0,47 2,00 0,41 1,79 1,86 0,87 0,89 

Te 1,70 2,23 1,71 2,18 0,95 1,33 1,00 0,50 1,84 1,81 

Antal 46 63 46 127 44 31 22 23 44 480 

Tabell 21. Fråga 28 uppdelat efter kön, gymnasieprogram, ingenjörstyp samt totalt. 

 K M NV TE ÖP Cing Hing Total 

Fy 33% 24% 25% 27% 37% 25% 34% 27% 

Ke 15% 4% 11% 3% 7% 10% 5% 8% 

Ma 93% 90% 91% 92% 89% 91% 91% 91% 

Sv 9% 9% 8% 12% 9% 8% 13% 9% 

Eng 14% 12% 13% 16% 9% 11% 19% 13% 

SO 2% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 

Bi/Nk 8% 2% 6% 1% 4% 5% 1% 4% 

Te 17% 20% 15% 22% 32% 18% 23% 19% 

Annat 16% 15% 17% 12% 16% 18% 8% 16% 

Antal 174 291 279 129 57 355 110 465 

Tabell 22. Fråga 28 uppdelat efter SUN-inriktning samt totalt. Endast de inriktningarna 

med minst tjugo svarande har tagits med. 

 520 521 522 523 524 526 529 581 582 Total 

Fy 24% 37% 30% 11% 20% 16% 45% 30% 52% 27% 

Ke 4% 2% 0% 4% 34% 6% 14% 26% 5% 8% 

Ma 96% 87% 89% 87% 91% 90% 95% 91% 84% 91% 

Sv 11% 10% 2% 9% 16% 6% 14% 9% 9% 9% 

Eng 9% 13% 9% 17% 18% 6% 14% 13% 7% 13% 

SO 0% 0% 0% 1% 0% 3% 0% 9% 0% 1% 

Bi/Nk 2% 0% 0% 0% 16% 6% 14% 13% 2% 4% 

Te 11% 24% 20% 27% 7% 19% 23% 0% 16% 19% 

Annat 13% 13% 17% 13% 16% 13% 14% 30% 16% 16% 

Antal 45 62 46 122 43 29 21 23 43 465 
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C. Förkortningsförteckning 

 

K Kvinnor 

M Män 

HH Högskolan i Halmstad 

LTH Lunds tekniska högskola 

KTH Kungliga tekniska högskolan 

NV Naturvetenskapsprogrammet 

TE Teknikprogrammet  

ÖP Övriga gymnasieprogram 

Cing Civilingenjörsprogram 

Hing Högskoleingenjörsprogram 

HT Hösttermin 

VT Vårtermin 

Fy Fysik 

Ke Kemi 

Ma Matematik 

Sv Svenska 

Eng Engelska 

SO Samhällsorienterande ämnen4 

Bi/Nk Biologi/Naturkunskap 

Te Teknikämnen 

 

 

Lgy 70 1970 års läroplan för gymnasieskolan 

Lpf 94 1994 års läroplan för gymnasieskolan 

Lgy 11 2011 års läroplan för gymnasieskolan (nuvarande) 

SCB Statistiska centralbyrån 

SOU Statens offentliga utredningar 

SUN Sveriges utbildningsnomenklatur 

UHR Universitets- och högskolerådet 

UKÄ Universitetskanslersämbetet  

                                                 
4 Historia, Religionskunskap, Samhällskunskap och Geografi 
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D. Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) 

Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) är en standard för klassificering av enskilda utbild-

ningar. På så vis utgör SUN ett system för aggregering av utbildningar till större grupper. 

Detaljer kring SUN återfinns på SCB:s hemsida och nedan återfinns en lista över de SUN-

inriktningar som förekommer i det här arbetet (SCB, 2000). 

Tabell 23. SUN-inriktningar, med benämningar och utbildningsexempel, för de 

ingenjörsprogram som är relevanta för arbetet (SCB, 2000). 

SUN Benämning Exempel på utbildning 

145 Ämneslärarutbildning Civilingenjör och lärare 

520 Teknik och teknisk industri, allmän 

inriktning 

Teknisk fysik 

521 Maskinteknik och verkstadsteknik Maskinteknik 

Produktutveckling 

522 Energi- och elektroteknik Elektroteknik 

Energiteknik 

523 Elektronik, datateknik och automation Automatiseringsteknik 

Datateknik 

Elektronik 

524 Kemi- och bioteknik Bioteknik 

Kemiteknik 

525 Fordons- och farkostteknik Farkostteknik 

526 Industriell ekonomi och organisation Industriell ekonomi 

529 Teknik och teknisk industri, övrig/ospec 

inriktning 

Medicinsk teknik 

Teknisk matematik 

540 Material och tillverkning, allmän 

inriktning 

Materialdesign 

580 Samhällsbyggnad och byggnadsteknik, 

allmän inriktning 

Lantmäteri 

581 Samhällsbyggnad och arkitektur Ekosystemteknik 

Samhällsbyggnad 

582 Byggnadsteknik och anläggningsteknik Byggteknik 

Väg- och vattenbyggnad 
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