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IntroduktionIntroduktionIntroduktionIntroduktion    
 
 
Högskolepedagogisk forskning bör prioriteras högt eftersom den utgör en 
förutsättning för kvalitetsutveckling av högskoleutbildningar (Högskoleverkets 
rapport 2006:54 R). Att vidareutveckla detta forskningsfält är viktigt, inte minst 
mot bakgrund av att den högre utbildningen genomgått dramatiska strukturella 
förändringar under de senaste decennierna.  
 
Fram till 1990-talet var högskoleutbildningarna i de nordiska länderna 
elitutbildningar men kan numera beskrivas som massutbildning (Högskoleverket 
2006:26 R). Läsåret 2007/2008 påbörjade 80 000 personer en högskoleutbildning i 
Sverige. På tio år har antalet studenter från arbetarhem fördubblats; andelen 
studenter med två föräldrar födda utomlands uppgick 2004 till 14 procent, endast 
en procentenhet under representationen i befolkningen som helhet; och slutligen har 
EU:s utvecklingsmål till 2010, att 50 procent av de unga generationerna i Sverige 
ska genomgå högre utbildning, uppnåtts (Franke & Forneng, 2004)1. Detta innebär 
att de svenska universiteten och högskolorna nu tar de emot alltmer heterogena 
studentgrupper som kan antas vara präglade av differentierade livsvillkor. Hur dessa 
villkor ser ut och vilken betydelse de får för utbildningarnas genomförande och 
resultatet av detta behöver studeras systematiskt. 
 
Kim och Olstedt (2003) har gått igenom aktuell svensk forskning om undervisning 
och lärande i högre utbildning och de har sorterat den utifrån huruvida forskningen 
inriktas på förutsättningarna, processen och/eller resultat. Genomgången visar att 
forskning om förutsättningar huvudsakligen fokuserat olika yttre ramvillkor och de 
samband som finns mellan dessa ramvillkor, lärprocessen och dess resultat. 
Ramvillkor som studerats är främst införande av specifika undervisningsmetoder och 
IT i utbildningen samt utbildningsreformer och påtvingade krav utifrån. De tidigare 
studier som fokuserat på processen ”analyserar alla någon form av eftersträvad effekt 
av lärprocessen, ofta kopplad till den kommande yrkesprofessionen”. Här återfinns 
forskning om studenternas uppfattningar, föreställningar och attityder, både till 
kunskapsinnehållet i lärandet men också till lärandet i sig själv. Kim och Olstedt 
(2003, s 57-58) menar också att tidigare forskning i störst utsträckning belyst 
relationen mellan undervisnings- och lärandeprocesserna och deras utfall. ”Däremot 
finns det inte många avhandlingar som ser till sambanden mellan den högre 
undervisningens förutsättningar och process och resultat”.  
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Före, under och efter utbildningen på Högskolan i HalmstadFöre, under och efter utbildningen på Högskolan i HalmstadFöre, under och efter utbildningen på Högskolan i HalmstadFöre, under och efter utbildningen på Högskolan i Halmstad    
 
Insikten om att studenters lärande bör förstås i relation till kontextuella villkor och 
hur dessa uppfattas av studenterna själva, har inspirerat till genomförandet av det 
högskolepedagogiska projektet Före, under och efter utbildningen på Högskolan i 
Halmstad 2007-2012. Projektet är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som 
bedrivs av forskargruppen för Studier om lärande och utbildningsrelationer, SOLUR 
(www.hh.se/solur). I projektet ingår drygt 600 studenter som påbörjade 
programstudier höstterminen 2007 och drygt 500 som började höstterminen 20082 
på 16 grundutbildningsprogram/inriktningar3 fördelade på högskolans fem 
sektioner. Dessa studenter följs i projektet under 5 år, varav de tre första åren är 
studier som sker under deras utbildning och de två sista åren berör studenternas liv 
efter grundutbildningen (som kommer att framgå tydligare i den kommande 
syftesbeskrivningen så berör denna delrapport empiriskt endast de studenter som 
påbörjade sin utbildning 2007 och de data som samlats in under deras första 
studieår). 
 
I projektet i sin helhet studeras de föreställningar och intentioner som studenter på 
Högskolan i Halmstad har, de första som påbörjat ett utbildningsprogram efter 
Bolognareformeringen som trädde i kraft den 1 juli 2007. I projektet relateras 
studenternas föreställningar och intentioner, inför såväl som under utbildningen, till 
olika faktorer och händelseförlopp under studierna. Härmed betraktas således 
studenternas föreställningar och intentioner redan innan de påbörjar sin utbildning 
som en aspekt av de förutsättningar som kan påverka lärandet, något som enligt Kim 
och Olstedts (2003) genomgång av tidigare forskning huvudsakligen har handlat om 
yttre ramvillkor. Genom projektets longitudinella design, samt att data samlas in 
och dokumenteras på individnivå, skapas möjligt att uppnå det som enligt Kim och 
Olstedts (2003) genomgång inte har varit så vanligt i tidigare forskning, nämligen 
att studera förutsättningar, process och resultat sammanhållet. I likhet med 
Bolognaprocessen står frågor som knyter an till yrkesorientering 
(anställningsbarhet), bildning och aktörskap (delaktighet) i projektets fokus. Det är 
kring dessa tre teman som studenternas föreställningar och intentioner undersöks 
genom frågor som till exempel handlar om huruvida de planerar att avbryta sina 
studier om de får ett arbete, vilken betydelse de tillskriver kunskaper som är 
användbara i yrkeslivet respektive för att skapa förståelse kring sig själv och sin 
omvärld samt i vilken utsträckning de avser att försöka påverka utbildningen 
innehåll och arbetsformer. 
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En viktig ambition i projektet är att vara gränsöverskridande, inte bara mellan de i 
projektet medverkande vetenskapliga disciplinerna (främst pedagogik och sociologi), 
utan också mellan akademiska perspektiv och de erfarenheter och behov som 
verksamma aktörer inom den högre utbildningens sociala praktiker har. Därför sker 
kontinuerliga avstämningar och dialoger mellan projektgruppen och företrädare för 
de utbildningsprogram som ingår i projektet. Detta sker i samverkan med 
högskolans Centrum för Lärande och Utbildning, genom vilket kunskaper från 
projektet skall nå ut till högskolans lärarkår. Sett i ljuset av att lärare inom den 
svenska högskolan traditionellt sett har varit ”pedagogiska amatörer”, som Persson 
(1996) uttrycker det, och utövat sin verksamhet med ”kärleken” till sitt ämne som 
drivkraft, men numera förväntas ha högskolepedagogisk utbildning, så är behovet av 
praxisnära forskning och utveckling inom den högre utbildningen stort. Persson 
(1996) problematiserar professionaliseringen av universitetsläraren och menar att: 
snarare än att överrationalisera de egna pedagogiska metoderna så bör högskolelärare 
vända blicken mot studenterna och deras lärprocesser. I rollen som processkötare, 
snarare än som utbildningsmaskin, är det viktigt att universitetsläraren förstår de 
villkor som inverkar på studenternas lärande. Denna grundsyn uttrycks också av 
Prosser och Trigwell (1999) som menar att det viktigaste inte är hur kurser är 
uppbyggda och hur undervisningsmoment konstrueras – det viktigaste är hur 
studenterna förstår vad det är som utspelar sig i undervisningen och varför. 
 
 

This change in perspective from how university teachers design and structure courses to how 
students perceive that design and structure means that university teachers need to take a 
student perspective on teaching, and to think about the variation in students experience and 
how it may affect the way students perceive and experience what they are designing and 
structuring. University teachers need to try to look at their designs with the students eyes. 
(Prosser & Trigwell, 1999, s 59). 

 
 
En viktig aspekt av detta är att universitetslärare behöver känna till och kunna 
förhålla sig professionellt till studenternas egna föreställningar om och intentioner 
inför sina studier. På samma sätt är självreflexiva processer hos de studenter som 
läser olika utbildningsprogram eftersträvansvärda. Genom att de studenter som 
medverkar i projektet får ta del av beskrivningar och analyser av sina egna och andra 
studenters föreställningar och intentioner så är förhoppningen att studenterna själva 
kan utveckla ändamålsenliga förhållningssätt för framgång i sina studier4. 
 
Ett av projektets ambitioner är att det skall fungera som utvärderande. Det är vanligt 
att skilja mellan summativa och formativa utvärderingar av utbildning. Summativa 
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utvärderingar görs för att sammanfatta de resultat som uppnås i en utbildning, ofta 
mot bakgrund av utbildningens mål. Den förknippas med yttre kontroll och görs i 
efterhand, där syftet är att dra slutsatser inför framtiden. En formativ 
utvärderingsansats, som det här projektet försöker anamma, är mer komplex och 
syftar till att ”bidra med kunskap som kan användas för att forma eller kontinuerligt 
utveckla ett utbildningsprogram medan det pågår. En formativ utvärdering syftar till 
att ge vägledning till omformningen, dvs. underlag för hur utbildningens kvalitet ska 
kunna förbättras” (Franke & Nitzler, 2008, s 35).  
 
Projektet Före, under och efter utbildningen på Högskolan i Halmstad har i sin helhet 
ambitionen att vara utvärderande på ett sätt som Franke och Nitzler (2008) 
beskriver som teoriinriktat/förklaringsinriktat. Detta innebär att inte enbart beskriva 
verksamhetens resultat i relation till mål utan också att försöka förstå och förklara 
det som utspelar sig i utbildningen samt att reflektera över vad som kan göras för att 
förbättra utbildningen. En förklaringsinriktad utvärdering skall fylla en kritisk 
funktion. Den skall ha ett kunskapsvärde i sig och inte vara totalt situationsspecifik. 
Utvärderingen skall bedrivas utifrån en uttalad referensram och förstås i ett 
tidsmässigt och utbildningsmässigt sammanhang. Den förklaringsinriktade 
utvärderingen måste även innefatta analys av utbildningens förutsättningar, process 
och resultat. I föreliggande projekt åstadkoms detta genom att studenterna följs från 
deras första dag på programmet, genom deras utbildning och vidare ut på 
arbetsmarknaden. 
 
Det finns inga heltäckande teorier om betydelsen av ”förändring i högre utbildning” 
(Bauer, Askling, Marton & Marton, 1999). En sådan vore ur projektets 
utgångspunkt inte heller eftersträvansvärd. Snarare, i likhet med t ex Eriksson 
(2009), antas att i samband med utbyggnaden av det svenska utbildningssystemet så 
har villkoren för studier vid olika lärosäten blivit polariserad.  
 
 

Skilda sociala studiemiljöer utgör till viss del även olika geografiska miljöer, vilket innebär att 
val av utbildning i hög utsträckning också innefattar val av lärosätestyp. I takt med 
expansionen tenderar dessutom denna sociala och geografiska homogeniseringsprocess att 
förstärkas. Det svenska utbildningssystemet präglas allt mer av socialt homogena lärosäten 
och en skiktning mellan olika typer av lärosäten där de mindre och medelstora lärosätenas 
utbildningsutbud är inriktade mot yrkesnära utbildningsprogram och lokalt unika 
utbildningar (Eriksson, 2009, s 17). 

 
Mot denna bakgrund ska de kunskaper som produceras i projektet huvudsakligen 
förstås i relation till de lokala förutsättningar som råder på Högskolan i Halmstad 
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och andra jämförbara lärosäten. Högskolan i Halmstad är relativt ny (startade 1983) 
och i nationell jämförelse betraktad som en mindre högskola (ca 10 000 studenter). 
Högskolan i Halmstad beskriver sig som Den gränsöverskridande högskolan för 
innovation och kreativitet. En viktig del av högskolans profil, även om det är något 
som förväntas av alla lärosäten, är samverkan med det omgivande samhället. Under 
huvudrubriken Samverkan på Högskolans hemsida5 kan man läsa att: 

 
 
Samarbete med samhälle och näringsliv är viktigt för att stärka och utveckla utbildningen och 
forskningen på Högskolan i Halmstad. Det är också angeläget att visa på den kunskap och 
kompetens som finns för att samhället ska få möjlighet att använda och dra nytta av vår 
verksamhet. 
 
 

Högskolan erbjuder ca 50 utbildningsprogram och de flesta av dessa är nystartade, 
relativt små, och bygger ofta på samverkan mellan två eller flera ämnen. 
Rekryteringen av studenter är huvudsakligen regional och de flesta rekryteras från 
Hallands län, Skånelän och Västra Götalands län. I utbildningsutbudet finns inga sk 
prestigeutbildningar, t ex läkarutbildning, civilekonomutbildning, juristutbildning, 
som i högre utsträckning rekryterar studenter från övre medelklass, utan endast 
utbildningar som i tidigare studier klassificerats som övriga utbildningar (se t ex 
Eriksson, 2009, för definitioner av prestigeutbildningar och övriga utbildningar). Ett 
fåtal av de utbildningsprogram som ges på grundnivå på Högskolan i Halmstad ger 
en yrkesexamen. Den övervägande delen av utbildningsprogrammen ger en generell 
examen. Många av dessa är dock uppbyggda kring obligatoriska studier i 
traditionella ämnen och med en påbyggnad som från högskolans sida påstås och från 
studenternas sida förväntas vara yrkesnära och ge anknytning till avgränsade 
områden på arbetsmarknaden. Exempel på sådana program är Idrottsvetenskapligt 
program (Pedagogik, Psykologi, Folkhälsovetenskap), Sociologi och socialt 
utvecklingsarbete (Sociologi), Affärssystemprogrammet (Företagsekonomi/Informatik). 
Under rubriken Utbildning på högskolans hemsida6 möts besökarna av en 
introduktionstext som tydligt kommunicerar utbildningarnas tänkta 
yrkesanknytning. Introduktionstexten antyder dock också att utbildningarna avser 
att bidra till framtiden i vidare mening. Genom denna notering har det 
spänningsfält mellan yrkesorientering och bildning som kommer att genomsyra både 
projektet och denna rapport antytts.    
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Vill du bli hälsorådgivare, personalchef, lärare eller kanske starta eget företag? På Högskolan i 
Halmstad har du möjlighet att förverkliga dina drömmar. Här finns ett 50-tal utbildningar 
och cirka 500 kurser inom flera ämnesområden. 

 
 
Kim och Olstedt (2003) menar att den svenska forskning som på senare tid har 
behandlat frågor om undervisning och lärande i högre utbildning till mycket stor del 
har fokuserat på vård-, lärar- och ingenjörsutbildningar. Få studier har behandlat 
utbildningsprogram som inte är yrkesutbildningar, vilket indikerar att sådan 
forskning behövs. Detta gäller särskilt på lärosäten, som Högskolan i Halmstad, där 
rena yrkesutbildningar utgör en liten del av de grundutbildningsprogram som 
erbjuds. 
 
I de resultat och analyser som presenteras i denna rapport har vi Högskolan i 
Halmstad som en helhet som utgångspunkt. De skillnader mellan olika lärosäten 
som berörts ovan har också vissa motsvarigheter i skillnader mellan olika 
ämnesområden (och olika sektioner och program på Högskolan). Jämförelser mellan 
olika sektioner och program redovisas dock inte i denna delrapport. För projektets 
utvärderande ambitioner publiceras separata rapporter där alla deskriptiva resultat 
bryts ner på programnivå. Tillsammans med denna delrapport utgör de 
programspecifika rapporterna underlag för de seminarier som projektgruppen 
genomför tillsammans med företrädare utbildningsprogrammen i projektet. De 
beskrivande rapporterna på programnivå återfinns på www.hh.se/solur.  
 
    
Avgränsning och syfteAvgränsning och syfteAvgränsning och syfteAvgränsning och syfte    
    
I denna rapport redovisas beskrivande data och analyser från projektets Före-
mätning och den första av projektets Under-mätningar för den panel i projektet som 
påbörjade sina programstudier höstterminen 2007. Materialet bygger på två enkäter, 
varav den ena delades ut i samband med uppropen i augusti 2007 och den andra i 
mitten av maj 2008. Denna delrapport är således avgränsad till att gälla år 1 (av de 
fem år som vi följer studenterna i projektet i sin helhet) för projektets första panel. 
 
Syftet med denna delrapport är att beskriva ovan nämnda studenters bakgrund, hur de 
föreställer sig olika delar av utbildningen och vilka intentioner de har kring de egna 
studierna (utifrån de tre centrala temana aktörskap, yrkesorientering och bildning), och 
deras studieprestationer under det första studieåret. Syftet är också att studera 
samband mellan bakgrundsfaktorer å ena sidan, och föreställningar, intentioner och 
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prestationer under det första studieåret å den andra. Dessutom lyfts illustrerande, 
kommenterande och problematiserande utdrag från gruppintervjuer med 
nybörjarstudenterna fram.  
    
    
DispositionDispositionDispositionDisposition    
    
I nästa avsnitt formuleras ett antal teoretiska utgångspunkter som är vägledande för 
projektet i sin helhet, men som också i väsentliga delar kommer att användas för 
analys och tolkning av de data som samlats in hittills i projektet och som svarar mot 
det ovan formulerade syftet med denna delrapport. De teoretiska utgångspunkterna 
kretsar kring de tidigare nämnda centrala temana yrkesorientering, bildning och 
aktörskap, betraktade i ljuset av en kort beskrivning av karaktären på det 
senmoderna samhälle som dagens studenter lever i, och mot bakgrund av vilket 
deras föreställningar och intentioner kan förstås. I det därpå följande avsnittet 
beskrivs kunskapsintresse, metodik och etikgranskning för projektet i sin helhet. Där 
redovisas också populationen, urvalet och genomförandet av de empiriska studier 
som ligger till grund för det specifika syfte som formulerats för föreliggande rapport. 
Därefter följer ett resultatavsnitt i vilket undersökningsgruppen först karaktäriseras 
utifrån ett antal bakgrundsfrågor, och där studenternas föreställningar, intentioner 
och prestationer beskrivs. Avsnittet innehåller också analyser av samband mellan 
bakgrund, föreställningar, intentioner och prestationer. Avsnittet avslutas med en 
analys av hur den relativa spridningen ser ut inom olika grupper av variabler och 
detta knyts ihop med en diskussion kring undersökningsgruppens 
homogenitet/heterogenitet. I resultatavsnittet kommenteras också resultaten i 
relation till de källor i teorikapitlet, huvudsakligen från pedagogisk litteratur, som 
behandlar yrkesorientering, bildning och aktörskap på en relativt empirinära nivå. I 
nästföljande avsnitt förs en diskussion kring hur de empiriska resultat som redovisats 
kan förstås i relation till de villkor som det senmoderna samhället ställer upp för 
såväl utbildning som arbetsliv, sett i det vidare sociologiska perspektiv som 
presenterats i teoriavsnittet. I det avslutande avsnittet relateras rapportens delar till de 
ambitioner med projektet i sin helhet som presenterats i introduktionsavsnittet. 
Resultat och diskussion knyts an till projektets potential som utvärderande och 
utvecklande för ett lärosäte som Högskolan i Halmstad. Här återknyts till frågan om 
projektets gränsöverskridande karaktär, samverkan mellan olika medverkande 
discipliner, professionaliseringen av högskoleläraren och användbarheten av 
projektresultaten för studenterna på Högskolan i Halmstad. Avslutningsvis redogörs 
för projektets framtida planer. 
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Teoretiska utgångspunkterTeoretiska utgångspunkterTeoretiska utgångspunkterTeoretiska utgångspunkter    
    
    
I de inledande avsnitten i detta kapitel presenteras de allmänna samhällsteoretiska 
perspektiv som har varit vägledande för projektet i sin helhet. Till dessa återkommer 
vi i Diskussionskapitlet. I de avslutande avsnitten i detta kapitel presenteras de mer 
avgränsade och empirinära perspektiv och tidigare forskning som utgör underlag för 
den löpande analys som görs i samband med att resultaten kring studenternas 
föreställningar och intentioner om yrkesorientering, bildning och aktörskap 
presenteras i Resultatkapitlet. 
    
    
Tilltagande individualiseringTilltagande individualiseringTilltagande individualiseringTilltagande individualisering    
 
Under senare år har den övergripande samhällsvetenskapliga frågan varit hur man 
ska förstå och tolka de omfattande förändringar som samhället har genomgått och 
fortfarande genomgår. Motorn i utvecklingen beskrivs som framförallt tre 
genomgripande processer; globalisering, individualisering och marknadsliberalisering. 
Vi har idag, anses det, lämnat modernitetens första, ”enkla/traditionella” epok och 
är på väg in i en andra, ”reflexiv”, modernitet (Olofsson, 1997); det senmoderna 
samhället. Det som anses känneteckna senmoderniteten är framförallt dess snabba 
föränderlighet. Giddens (1991) beskriver den nuvarande samhällsepoken som en 
”post-traditionell ordning” vars nyckelbegrepp är reflexivitet. Globaliseringen, den 
nya informationsteknologins kommunikationsmöjligheter och det individualiserade 
samhällets fundamentala idé om personlig profilering och självförverkligande ställer 
krav på varje individ att vara ständigt reflekterande för att skapa och omskapa såväl 
sin självidentitet som livsstil. Detta val av livsstil utgör på samma gång möjlighet och 
risk: möjlighet genom att rätt val kan ge personlig tillfredsställelse och social 
framgång och risk då ett misslyckande kan leda till omgivningens avståndstagande. I 
ett sådant agerande finns även en ”avtraditionalisering” (Touraine, 2003) som bidrar 
till föreställningen om att ingenting längre är heligt, allt är relativt och under ständig 
omförhandling. Krav på reflexivitet och anpassningsförmåga ställs på såväl individer 
som institutioner. 
 
Kraven som ställs på (utbildnings-)politiken idag är att den i högre utsträckning ska 
vara ett redskap för individens självförverkligande än ett medel för att driva 
kollektiva projekt. I nyliberal anda görs nedskärningar av den gemensamma sektorn 
och en generell avreglering av marknaden, medan andra förespråkar den av Giddens 
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(2008) formulerade ”Tredje vägen”. Denna visar på två huvudsakliga uppgifter för 
politiken: att underlätta individernas självreflexiva livsprojekt (”livspolitik”) och att 
hantera och skydda medborgarna från de risker som senmoderniteten för med sig. 
 
Såväl politiska som individuella strategier måste baseras på en avvägning mellan egna 
formulerade mål och anpassning till samhälleliga begränsningar. Persson (1997) 
menar att vi sedan ett par decennier tillbaka befinner oss i ett permanent 
”krissamhälle” som präglas av en grundläggande motsägelsefullhet. Samhället kan 
sägas ha genomgått en ”valfrihetsrevolution” som skapar helt nya möjligheter för 
varje enskild individ att själv ”välja” hur man vill utforma sitt liv samtidigt som allt 
politiskt och individuellt handlingsutrymme begränsas av ett överordnat 
”krismedvetande” - nämligen behovet av anpassning till t.ex. ekonomiska 
nödvändigheter. Såväl reflexivitet som flexibilitet begränsas därmed i den 
bemärkelsen att individers (studenters) identiteter och institutioners  (Universitet 
och högskolor) skapande och omskapande av inriktningarna på verksamhet inte är så 
”fritt” som det påstås.  
 
Den ”posttraditionella ordningen” är till viss del bedräglig; gamla traditioner och 
hierarkier i kvarstår samhället liksom inom utbildningssystemet. Att leva under 
senmodernitetens villkor innebär att manövrera sig fram mellan stabila strukturer 
och strukturer som är influerade av idéer om flexibilitet och förändring. 
Gemenskaper och referenspunkter, i såväl arbets- som privatliv, som bygger på 
identifikation med en samhällsklass eller en yrkesgrupp är på tillbakagång under 
trycket från en fortgående individualiseringsprocess. Diskursen från etablerade 
samhällsintressen om ett globalt marknadssamhälle bestående av fria individer som 
navigerar sig fram mellan rörliga positioner har också fått en allt mer stabil plats i det 
allmänna medvetandet (Castells, 2000). 
 
Samtidigt har sociologer som t.ex. Bourdieu (1993) kommit med betydande 
invändningar mot uppfattningen om ”klassernas försvinnande”. Det går nämligen 
att tänka sig att samhällsklasserna visserligen minskar i betydelse i det allmänna 
medvetandet, i takt med att gemensamma identiteter baserade på yrkesgrupper blir 
otydligare, men ändå finns kvar och utövar en väsentlig påverkan på 
handlingsmönster och val av livsstil. Den svenske sociologen Svallfors (2004) har 
genom internationellt jämförande undersökningar visat att det i Sverige fortfarande 
finns betydande klassrelaterade skillnader i åsikter om centrala samhällsfrågor, även 
om den politiska artikuleringen av ”klass” och ”klassintressen” har minskat de 
senaste decennierna. 
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Den senmoderna ”individualismen” är dessutom komplicerad och paradoxal; medan 
några identiteter och gemenskaper förlorar mark tenderar andra att förstärkas. Mer 
än något annat gäller det genusidentiteterna. Efter 1960- och 70-talets 
experimentella försök till upplösning av könsrollerna har föreställningarna om den 
dikotomiska uppdelningen i två från varandra väsensskilda kön åter fått en mer eller 
mindre hegemonisk status. 
 
Renässansen för denna uppdelning tar sig uttryck i ökande betydelse av och intresse 
för föreställningar om vad som är ”manligt” respektive ”kvinnligt”. Tillskrivningar 
baserade på könstillhörighet som tilldelas och följer människor under och genom 
livets olika faser, ända från födseln och framåt, anses återigen som ofrånkomligt; och 
på flera håll också som något som är positivt och önskvärt att stimulera (Knoll & 
Witt, 2005). Inom utbildningssystemet har det under de senaste årtiondena skett en 
förändring som innebär att fler kvinnor än män läser studieförberedande program på 
gymnasiet och därefter söker sig till högre utbildning. Kvinnor tar också i större 
utsträckning än män examen från de utbildningar de läst (Högskoleverkets rapport 
2008:20 R). 
 
Den ökade internationella rörligheten parallellt med framväxten av ett 
mångkulturellt samhälle har gjort även etnicitet och kulturell bakgrund till viktiga 
sociala variabler och identiteter, inte minst inom den högre utbildningen. Detta 
speglar dock, till skillnad från genusidentiteternas ökade betydelse, en faktisk 
förändring i samhällets demografiska sammansättning. Som Hylland Eriksen (2003) 
har visat är dock ”etnicitet” inte någonting som permanent tillhör en viss grupp utan 
måste även det förstås som en aspekt av omgivande sociala förhållanden. 
 
    
ArbetsmarknadenArbetsmarknadenArbetsmarknadenArbetsmarknaden    
 
Individualiseringen av samhället har också följts av en ”flexibilisering” av 
arbetsmarknaden, vilken inrymmer två avgörande aspekter; kraven på arbetskraftens 
rörlighet och idén om det ”livslånga lärandet”. Arbetstagare bör dels vara ständigt 
beredda att flytta dit arbetstillfällena för ögonblicket finns och dels vara ständigt 
beredda att lära om och/eller lära nytt för att möta nya krav och förändringar i 
arbetslivet, ett sk utvecklingsorienterat lärande (Ellström & Hultman, 2004). Dessa 
nya och utökade förväntningar ställer inte bara studenterna utan även 
utbildningssystemet och utbildningsanordnare inför nya krav. Där det tidigare gick 
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att göra en tydlig åtskillnad mellan en offentlig och en personlig sfär, mellan arbete 
och fritid, så har gränserna nu, om inte suddats ut så i varje fall blivit allt mer 
diffusa. Arbetsmarknadens förändring, minskande industriproduktion och den 
ökande tjänste-, kunskaps- och informationssektorn, medför inte bara en hårdnande 
konkurrens om arbetstillfällena och ett ständigt överhängande hot om arbetslöshet, 
utan också ändrade krav och en relativisering av de förväntningar som ställs på 
arbetssökande och arbetstagare. 
 
Löntagarna är lika mycket nu som förr varor på en marknad, men med den 
skillnaden att kraven på att skapa sig själv ett säljande varumärke, att kunna 
marknadsföra sig själv, är avsevärt mycket större. Det är alltså inte tillräckligt att, 
som tidigare var fallet, framhålla sin duglighet och skötsamhet i förhållande till de 
tänkta arbetsuppgifterna; det självreflexiva projektet måste gälla individen som 
helhet och anpassas för att uppnå en attraktivitet på arbetsmarknaden (Karlsson, 
2005). Mot bakgrund av detta kan man anta att utbildningsprogram med en relativt 
diffus och öppen relation gentemot den framtida arbetsmarknaden får en annan 
funktion än mer traditionella och prestigefulla yrkesutbildningar. 
 
 I det senmoderna samhället är det nödvändigt att kunna formulera och förverkliga 
sina individuella livsprojekt. Den som misslyckas med detta, löper risken att drabbas 
av antingen social utslagning och materiell fattigdom eller marginalisering. Det är 
särskilt svårt att sakna betydelse i ett samhälle som mer än någonsin betonar att man 
ska ”bli” och ”vara någon”. När det moderna samhällets klassgemenskaper tycks ha 
upplösts och ersatts av ett mera rörligt stratifieringsmönster blir riskerna för ett 
sådant öde ständigt närvarande. Det hotfulla ligger inte enbart i att det mesta kan 
förändras på nolltid; utslagning och/eller marginalisering förefaller kunna drabba 
vem som helst, utom möjligen det övre skiktet i en globaliserad kosmopolitisk högt 
utbildad samhällselit (Knoll, 2001). 
 
 
UtbildningssystemetUtbildningssystemetUtbildningssystemetUtbildningssystemet    
    
Beck (1998) tillhör de som målar upp bilden av ett samhälle där klasserna försvinner 
medan klyftorna ökar. Förutsättningarna för det ligger i minskningen av den 
industriella varuproduktionen och det minskade behovet av arbetskraft; vilket skulle 
innebära en sorts ”kapitalism utan arbete”. Detta är, menar Beck, en utveckling som 
sker samtidigt som utbildningsexplosionen under 1970-talet har förändrat 
innebörden av skolgången. Grundskoleutbildning är i princip alltid otillräcklig för 
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en plats på arbetsmarknaden och ständigt nya ytterligare kliv uppåt på 
utbildningsstegen (via gymnasiet vidare in i högre utbildningar) tenderar att bli 
nödvändigt för att hävda sig i konkurrensen. 
 
Idag när så mycket tid och energi investeras för att utbilda sig till en plats på 
arbetsmarknaden blir kraven automatiskt större på att resultatet av utbildningsåren 
ska bli så mycket mer storslaget. Svårigheten för utbildningarna, arbetsmarknaden 
och samhället att leva upp till detta gör att Beck tecknar en ganska mörk 
framtidsbild för utbildningssystemet i det senmoderna samhället: 
 
 

Något överdrivet och tillspetsat, men inte mycket, skulle man kunna säga att de områden i 
utbildningssystemet som har drabbats av arbetslösheten idag mer och mer liknar en 
spöktågstation där tågen inte längre går enligt tidtabellen. Ändå sker allting enligt gamla 
invanda mönster. Den som vill resa någonstans – och vem vill väl stanna hemma när det är 
detsamma som att inte ha någon framtid – måste köa till någon av biljettluckorna där det 
delas ut biljetter till tåg som för det mesta ändå är överfulla eller inte längre går i den angivna 
riktningen. I biljettluckan står utbildningstjänstemännen och delar, som om ingenting hade 
förändrats, med stora byråkratiska åthävor ut biljetter till Ingenstans. De håller den kö av 
människor som bildas framför dem i schack med ett hotfullt ”Utan biljett kommer ni aldrig 
på tåget!” Och det värsta är att de har rätt…! (Beck, 1998, s 241) 

 
 
Den långsiktiga konsekvensen av att utbildningarna blir allt mer yrkesinriktade – 
eller om inte annat uppfattas som sådana – samtidigt som resultatet av utbildning i 
allt mindre utsträckning blir detsamma som ett garanterat arbete kan, enligt Beck, 
komma att bli en minskande legitimitet för såväl utbildningssystemet i sig själv som 
dess aktörer. Utbildningen blir i värsta fall ”en grundkurs i irrationalitet” (ibid.). 
 
Det går inte att bortse ifrån att det starkt genomsyrande marknads- och 
konsumtionstänkandet innebär ett starkt förändringstryck på samhällets 
institutioner (Bauman, 1999). Den offentliga verksamheten som tidigare byggdes 
kring idén om samhället som gemenskap blir mer och mer inriktad på 
uppfattningen om samhället som en butik (Lundquist, 2001). Utbildningssystemets 
företrädare ställs i allt högre utsträckning inför allehanda krav på att leva upp till 
”kundernas” (dvs. studenternas) önskemål. 
 
Ritzer (1998) menar att den ”McDonaldisering” av samhället som han tycker sig se 
växa fram också avspeglar sig i universitets- och högskolevärlden. Amerikanska 
studenter tycks i allt högre utsträckning se sig som kunder på ett ”McUniversity” där 
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olika utbildningar och program betraktas ungefär som menyer på en 
snabbmatsrestaurang; dvs. något som väljs, konsumeras och bedöms efter pris och 
förväntad/upplevd kvalitet. Liknande attityder har kunnat spåras hos studenter i 
Sverige, bland vilka det på sina håll finns en uppfattning att inflytande och påverkan 
på utbildningen är liktydigt med en variant av konsumentmakt (Persson, 1998). 
 
Mot bakgrund av detta kan man se en förändring och utökning av den högre 
utbildningens betydelse och funktion. När universiteten och högskolorna går från 
elit- till massutbildning får de ta emot allt mer heterogent sammansatta 
studentgrupper ifråga om etnisk och socioekonomisk bakgrund, men även i allt 
större utsträckning studenter vars föreställningar, förväntningar och intentioner är 
präglade av idén om individens livsvillkor i det senmoderna samhället. Den 
akademiska världen kan tänkas få det svårare att fortsätta utgöra en isolerad ö (en 
”intellektuell oas”) när den utsätts för påtryckningar utifrån i form av förändrade 
krav från såväl arbetsmarknadens utbuds- som efterfrågesida (Barr, 2002). 
 
Kuh, Gonyea och Williams (2005) menar att de föreställningar och intentioner som 
studenter har när de kommer till högre utbildning speglar studenternas tidigare 
erfarenheter av utbildning, familjens sociala bakgrund och utbildning och vilken 
information studenterna faktiskt har haft tillgång till om högre utbildning. De 
föreställningar som studenterna bär med sig in i mötet med den högre utbildningen; 
dess aktörer, dess kulturella och institutionella traditioner och handlingsmönster, 
kan vara mer eller mindre ”kompatibla” med de föreställningar som den högre 
utbildningens företrädare utgår från i planering och genomförande av kurser och 
program (Miller, 2005). Detsamma gäller för de förhållningssätt till lärande som 
studenter uppvisar i sina studier (Prosser & Trigwell, 1999). På längre sikt kan man 
anta att mötet mellan studenter och högre utbildning skapar förändringsprocesser i 
båda riktningarna. Studenternas föreställningar och intentioner inverkar på sikt på 
och bidrar till utvecklingsprocesser inom högre utbildning. Man kan dock anta att 
det är studenterna själva som, i det korta perspektivet, utvecklar nya föreställningar 
och förhållningssätt (James, 2001; Miller, 2005).  
 
 
Bildning och utbildningBildning och utbildningBildning och utbildningBildning och utbildning    
 
Mot bakgrund av den osäkerhet som idag råder kring betydelsen av högre 
utbildning, för såväl samhället som individen, så får den klassiska diskussionen kring 
bildning och utbildning nytt liv. 
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Begreppet bildning har haft olika betydelser i olika historiska epoker och beroende 
på vilka intressen de grupper har haft som har gjort anspråk på att definiera det 
(Kristensson Uggla, 2007). Bildning har historiskt sett ofta beskrivits som en motpol 
till utbildning, där utbildningsbegreppet har använts för att beskriva det lärande som 
sker i formella lärmiljöer där både målet och vägen till målet är väl avgränsade och 
planerade samt bestäms av regler som studenterna inte själv formulerar eller har 
kontroll över. För att nå goda resultat i en utbildning måste studenterna anpassa sig 
till och följa dessa regler. Den process som studenterna genomgår är styrd utifrån 
och syftet är att förvärva väl avgränsade och detaljerade kunskaper som ofta anses 
vara användbara i det kommande yrkeslivet. Lärande i ett utbildningsperspektiv är i 
stor utsträckning mekaniskt och instrumentellt i sin karaktär. Som en motpol till 
dessa föreställningar finns historiskt utvecklade akademiska ideal om betydelsen av 
bildning, som till stor del bygger på en organisk syn på människan som utvecklas 
och växer inifrån (Liedman, 2006). Föreställningar om bildning och utbildning 
utgör ett spänningsfält med samma ytterligheter som tidigare beskrivits i relation till 
allmänna tendenser i det senmoderna samhället, där det fria valet och utvecklingen 
av personlig reflexivitet finns i den ena vågskålen och de stabila sociala strukturerna i 
den andra.  
 
Gemensamt för de flesta perspektiv på bildning, även om utgångspunkterna skiljer 
sig åt, är att fokus oftast är den lärande individens (själv)utveckling och inte på ett 
färdigdefinierat kunskapsinnehåll som skall föras över från samhället till individen. 
von Wright (2007, s 24) beskriver hur bildning, vars innehåll betraktas som något 
eftersträvansvärt och gott, inom pedagogiken delvis utgjort en motpol till idén om 
socialisation, som kan ha i princip vilket innehåll som helst). Hon skriver att: 
 
 

Socialisationstanken har ofta uppfattats som systemisk och funktionalistisk och förknippats 
med kollektivt tvång och yttre styrning, och då har bildningstanken lyfts fram som ett försvar 
för humanismen och en tilltro till den skapande och fria inre människan. Bildningen förs idag 
också fram som ett försvar för medborgarens rätt att bilda sig själv snarare än att underkastas 
ett visst utbildningssystem med dess givna uppsättningar av normer och värderingar. 

 
 
Trots att det finns olikheter förenas de flesta bildningsbegrepp av tanken att den 
lärande individen har en central betydelse för vilka kunskaper, färdigheter, förmågor 
etc som utvecklas. Alsheimer (2004, s 16) definierar bildning som ”kunskaper som 
tillsammans och efter en individuell process skapar självinsikt hos och sammanhang 
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för en människa, med andra ord hennes förmåga att söka, associera, jämföra, 
analysera, pröva, ifrågasätta, syntetisera och värdera.” Detta svarar väl mot t ex 
Giddens (1991) beskrivning av förväntningarna på människan i det senmoderna 
samhället som innebär att skapa och omskapa sin självidentitet genom ett ständigt 
reflekterande.  
 
En annan aspekt av bildning är att kunskaper inte ses som snävt avgränsade och 
definierade i ämnen eller som verktyg för att kunna lösa mycket specifika uppgifter, 
t ex i yrkeslivet. Liedman (2006) argumenterar för ett brett bildningsbegrepp. 
Bildning förutsätter både grundfärdigheter, sådana som delas av de flesta människor 
i ett samhälle, och orienteringskunskaper. Ett annat villkor är att kunskapen ses som 
en del i ett individuellt livsprojekt och inte enbart som en tidsbegränsad utbildning 
samt att den samtidigt som den innehåller specifika kunskaper också är 
perspektivvidgande. 
 
Den osäkerhet som vi tidigare beskrev att Beck (1998) uttalar kring 
utbildningssystemets legitimitet vad gäller dess betydelse för ett framtida arbete får 
betydelse för hur man kan förstå högre utbildning som en del i det individuella 
livsprojektet. Om man som student också ser sig som kund (Ritzer, 1998) men inte 
vet om den ”vara” man köper kan användas till så blir utbildningens bildande 
dimensioner i det senmoderna samhället än mer relevanta att fundera över. 
    
    
Bildning i relation till yrkesorienteringBildning i relation till yrkesorienteringBildning i relation till yrkesorienteringBildning i relation till yrkesorientering    
 
Bauer m fl (1999) redogör för betydelsefulla förändringar i den svenska 
högskoleutbildningens relation till bildning och yrkesorientering.  I början på 1900-
talet var de flesta utbildningar professionsinriktade och ledde till olika anställningar i 
staten. Sedan dess har utbildningssystemet fragmentiserats och successivt utsatts för 
ett tryck att förändras utifrån både politiska och marknadsmässiga utgångspunkter. 
Detta tryck har på olika sätt utgjort hinder för bevarandet av universitetens 
självförståelse som ”fria” bildande kunskapsbyggande processer. 
 
Från politiskt håll framfördes det i slutet på 70-talet kritik mot att många studenter 
inom samhällsvetenskap, naturvetenskap och humaniora läste utbildningar som 
saknade en tydlig koppling till arbetslivet. Ett resultat av högskolereformen 1977 var 
att all grundutbildning skulle vara organiserad med utgångspunkt i “five main 
vocational sectors with the normal study plan to be determined by the National 
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Board in Stockholm and implemented equally throughout Sweden” (Bauer m fl, 
1999, s 53). De fem sektorerna var tekniska yrken, administrativa, ekonomiska och 
sociala yrken, vårdyrken, undervisningsyrken samt kultur och informationsyrken 
(Heldt, 1995, s.11) 
 
Denna centraliserade styrning av högre utbildning mot arbetsmarknadens behov 
försvagades i början av 90-talet. Att på ett rationellt sätt lösa samhällsproblem 
genom centralt designade utbildningar som skall genomföras lika i hela landet 
upplevdes inte längre som rimligt från den politiska ledningen, eftersom det bygger 
på att man kan förutse de behov som finns på arbetsmarknaden i framtiden.  Detta 
är svårt, för att inte säga omöjligt, i ett samhälle som är i ständig och stark 
förvandling som det beskrivits ovan. Syftet med högre utbildning måste förskjutas 
mot att utveckla mer allmänna baskunskaper ur vilka framtida kunskaper växer fram 
”in action”. Som exempel citerar författarna en proposition från den dåvarande 
regeringen:  
 
 

In the future information and knowledge society, the education and research system [of a 
nation] will have a strategic role. These new conditions are also changing the role and form of 
education. The importance is on learning to learn. This will be a condition in order to 
perform in an all the more changing society. It will be important to be able to sort, select and 
work through, but also to learn more and to learn again (Bauer m fl, 1999, s 85).  

 
 
Under de senaste åren har fokus dock återigen, och i allt högre utsträckning, 
kommit att handla om kopplingen mellan högre utbildning och arbetsmarknaden 
utifrån perspektivet att stärka näringslivets konkurrenskraft på nationell såväl som på 
övernationell nivå. I den så kallade Bolognaprocessen, vars syfte är samordning 
mellan och gemensam utveckling av de högre utbildningssystemen inom EU, är 
anställningsbara studenter ett av de viktigaste målen. I rapporten Trends V: 
Universities Shaping the European Higher Education Area (European University 
Association, 2007) framgår att de europeiska utbildningsinstitutionerna uppfattade 
anställningsbarhet som viktigare 2007 jämfört med 2003 när föregående mätning 
gjordes. I rapporten pekas det också på att det finns kulturer inom universiteten som 
kan motverka målet att knyta utbildningarna tydligare till anställningsbarhet och att 
det krävs långvarig dialog mellan utbildningsinstitutionerna och representanter för 
marknaden för att förändra dessa. Agélli (2007, s 104) hänvisar till kritiska röster om 
den överdrivna fokuseringen på anställningsbarhet inom Bolognaprocessen och 
skriver att: 
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Till exempel finns farhågan att akademiska intellektuella ideal, som självständigt, fritt och 
kritiskt tänkande, analyserande problematisering och etiska resonemang egentligen inte gör 
individerna särskilt anställningsbara i arbetsgivarnas ögon. Det de efterfrågar är snarare 
individer som är formbara, lojala med arbetsgivaren och gör som de blir tillsagda. 

 
 
I propositionen Ny värld - ny högskola (Utbildningsdepartementet, 2005) angav 
regeringen bland annat i sin nationella strategi för internationalisering av högre 
utbildning att de högskoleutbildade ska vara attraktiva på arbetsmarknaden 
nationellt och internationellt och att de högskoleutbildades anställningsbarhet ska 
öka. Det visar sig också i Högskoleverkets rapport (2007:52 R) att resultaten 
sammantaget tyder på att lärosätenas jämförelsetal påverkas positivt av deras 
ambitioner att underlätta studenternas övergång från studier till arbete.  
 
I Högskoleverkets Rapport (2007:42 R) framförs hypotesen att: ”Enligt vår tredje 
hypotes minskar tillströmningen till högskolan eftersom det är färre ungdomar än 
tidigare som studerar i brist på arbete. Det beror i sin tur på att arbetsmarknaden för 
personer utan högskoleutbildning har förbättrats under senare år. Hypotesen utgår 
från tanken att högskolestudier kan utgöra ett alternativ till arbetslöshet under 
perioder då situationen på arbetsmarknaden är svår.” I rapporten hänvisas till 
statistik från bland annat AMS och Ungdomsstyrelsen som visar att den faktiska 
arbetsmarknaden för ungdomar har förbättrats under senare år och deras oro för att 
inte få ett arbete har minskat. De hänvisar också till rapporter från SCB och HSV 
som visar att vissa ungdomar väljer att studera för att slippa vara arbetslösa. Deras 
egen analys visar dock att det visserligen finns en liten andel studenter som anger 
arbete eller brist på arbete som skäl till varför man väljer att inte studera respektive 
att studera vidare på högskola efter gymnasiet. Dessa är dock inte fler i ett läge när 
arbetsmarknaden är bättre än vad det var tidigare när möjligheten för ungdomar att 
få jobb var sämre (Högskoleverkets rapport 2007:42 R). 
 
James (2001) har analyserat de förändrade relationerna mellan högre utbildning och 
arbete, marknadsanpassningen av högskolan samt nya förväntningar och 
prioriteringar från studenternas sida. För många studenter konkurrerar utbildningen 
med andra aktiviteter och därför förväntar sig många studenter, enligt de lärare som 
intervjuats i den forskning som James bygger på, en mer avslappnad egen insats i 
studierna (jämför Rizter, 1998). Eftersom kostnaderna för att medverka i högre 
utbildning ökat ser studenterna sig mer som kunder som köper utbildning och 
parallellt med detta anser de att de kan spela en mer passiv roll i lärandet. Detta är 



20 

 

något som också Persson (1998) menar kan gälla för svenska studenter och det kan, 
menar James (2001), motverka ambitionen att utbildningarna vid universitet och 
högskolor skall vara bildande, i betydelsen att möjliggöra individuellt motiverad 
utveckling och självförverkligande. Svårigheterna att fullfölja tankarna bakom ett 
sådant bildningsbegrepp är till del en konsekvens av förändringen från elituniversitet 
till massutbildning. Agélli (2007, s 101-102) skriver att: 
 
 

Det är uppenbart att det har blivit allt svårare för den högre utbildningen att leva upp till 
rollen som oberoende betraktare och kritiker i takt med att verksamheten på olika sätt 
integreras med övriga delar av samhället. Det är även uppenbart att idén om studenternas 
inneboende nyfikenhet som drivkraft för lärandet sviktar idag när högskolestudier blivit mer 
av ett obligatorium, något som människor av nödvändighet snarare än av personligt intresse 
måste gå igenom. 

    
    
Kunskapsteori och aktörskapKunskapsteori och aktörskapKunskapsteori och aktörskapKunskapsteori och aktörskap    
 
Föreställningar om bildning, i betydelsen att individen inte bara fostras i enlighet 
med i förväg givna mönster utan också utvecklas och förändras genom sina egna 
”inre” drivkrafter, återfinns i en mångfald av varianter inom pedagogisk 
teoribildning. När spänningsfältet mellan det sociala och det individuella nu skall 
diskuteras på en mer ”undervisningsnära” nivå görs det med utgångspunkt i 
begreppet aktörskap. 
 
Föreställningen om studenters aktörskap i sin utbildning kan knytas till 
konstruktionistiska teorier kring lärande som tar som sin utgångspunkt att lärande är 
en aktivitet och att kunskap är något som konstrueras, inte något som ”finns” där 
ute och som kan föras över och internaliseras (Säljö, 2000). Den bygger på en 
epistemologi, som präglat mycket av nutida pedagogisk teoribildning, där kunskap 
ses som starkt knuten till de konkreta kontexter som den lärande individen själv är 
knuten till och inom ramen för vilken den egna identiteten utvecklas (Wenger, 
1998). Kunskap existerar enligt dessa perspektiv inte heller oberoende av den som 
har kunskapen och utgångspunkten är att en pedagogik inom högre utbildning som 
bygger på en god kännedom om studenternas bakgrund, motiv och ambitioner har 
goda förutsättningar att leda till bra resultat. Lea, Stephenson och Troy (2003, s 
323) skriver att: 
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Today, the policies and practices of widening participation have led to an increasingly diverse 
and heterogeneous student body, which has again challenged the way in which things are 
done within the sector. Increases in the number of mature students, international students 
and students with disabilities signal changes in the needs of students and, therefore, a need 
for change in the way that the university responds to those students. By shifting the emphasis 
from the teacher to the student, the diversity of student need can be appreciated and 
accommodated. 

 
 
I vissa beskrivningar antar konstruktivistiska perspektiv ganska snävt 
individualistiska utgångspunkter. Chan (2001) menar att självstyrande studenter 
förväntas formulera egna mål, utveckla egna strategier för att nå dessa mål, planera 
sina studier själv, ta ansvar för sitt eget lärande, ta egna initiativ till interaktion med 
andra och att bidra aktivt till det som utspelar sig i klassrumssituationer. Den ”nya” 
synen på lärande beskrivs också av van Eekelen, Boshuizen och Vermunt (2005, s. 
447), som menar att: 
 
 

the teacher’s role is nowadays changing from transmission of knowledge to supporting and 
guiding self-regulated student learning”. Self-regulation means, among other things, that the 
students formulate their own goals, adopt strategies for attaining their goals and monitor 
their performances in the learning process. 

 
 
Andra författare, t ex Anderson och Day (2005), menar att studenters aktörskap 
måste förstås i relation till olika faktorer i utbildningskontexten som skapar 
förutsättningar för och ramar in studenternas lärande. Hur utbildningar är 
konstruerade kan påverka studenten i så hög grad att man kan säga att studenten 
konstrueras som mer eller mindre aktiv, med högre eller lägre grad av aktörskap. 
Persson (1996) har analyserat hur uppsatsarbete kan organiseras och visar att olika 
upplägg avspeglar två i grunden skilda synsätt vad gäller vem eller vilka som har 
möjlighet att göra vissa avgörande val i studierna - studenten själv eller 
läraren/institutionen. I det handlingsmönster som Persson kallar frihet har 
studenterna möjlighet att fatta en mängd beslut själva. Det kan handla om val av 
uppsatsämne, val av handledare, val av tid att lägga ner på arbetet etc. Med detta 
följer att ansvaret för studieprestationen till största delen hamnar hos studenten själv. 
I denna organisation subjektiveras studenten, vilket innebär att det finns rum för en 
hög grad av aktörskap. Det motsatta handlingsmönstret, omhändertagande, innebär 
att läraren/institutionen fattar de flesta beslut om processen, som studenten sedan 
har att följa. Det innebär en objektifiering av studenten, som görs till föremål för 
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andra aktörers åtgärder. Med detta följer att studentens ansvar för studieprestationen 
minskas.  
 
I Emsheimers (2000) intervjuer med studenter på en lärarutbildning synliggörs 
objektifiering och subjektivering genom begreppen disciplinering och utforskande. 
Analysen tar sin utgångspunkt i pedagogikens dubbla funktion som både 
stabiliserande genom reproduktionen av föreställningar och sociala relationer, och 
potentiellt frigörande och gränsöverskridande. Utifrån denna dubbelhet kan 
utbildning ses dels som formande, där studenten är ett objekt som formas i enlighet 
med de värden de som formar utgår ifrån och dels som nydanande, där studenten är 
ett subjekt som nydanar. Lärarutbildningen upplevs i många avseenden, av 
studenterna, som splittrad och de menar att lärarna inte skapar en helhet av de olika 
delarna. Även om detta förhållande kan antas vara särskilt framträdande just på en 
lärarutbildning så kan man anta att det också existerar inom andra utbildningar. 
Emsheimer problematiserar detta och ställer sig frågan vem det är som skall skapa en 
helhet. Vissa studenter ser det som något de själva skall göra men det är svårt på 
grund av att det hela tiden trycks in nya innehåll och moment som för tankarna bort 
från det man precis ägnat sig åt.  
    
En förutsättning för aktörskap är att det finns möjlighet att ha inflytande över sin 
utbildning, både vad gäller dess utformning i stort och i undervisnings- och lärande 
vardagen. Persson (1998) problematiserar relationen mellan att ha lågt inflytande 
och att vilja ha mer inflytande. Den största bristen, menar han, är bristen på 
informellt inflytande kring utbildningens vardagliga frågor. Samtidigt ger Persson 
exempel på att de studenter som anser sig totalt sakna inflytande endast i viss 
utsträckning skulle vilja ha mer inflytande. Han menar att ”Upplevelsen av brist på 
inflytande är i hög grad en alienationsupplevelse, vilken speglar en brist på 
delaktighet” (1998, s 51) Detta är delvis, menar Persson, ett resultat av 
massutbildning. 
 
En aspekt av aktörskap är hur mycket tid studenterna väljer att lägga ner på sina 
studier. Ett sätt att se på detta är att studenter lägger ner så mycket tid som de anser 
att de behöver för att klara av utbildningens examinationer. Ett sådant pragmatiskt 
synsätt speglar till stor del en syn på utbildning som innebär att någon annan än 
studenterna själv definierar vad som skall ”läras in” och att studenterna anpassar sin 
insats utifrån detta. I utbildningar där examinationskraven upplevs som höga är det 
därför rimligt att anta att studenterna lägger ner mer tid på sina studier än inom 
utbildningar där kraven upplevs som låga. Ur ett bildningsperspektiv, där den ”inre” 
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drivkraften och det egna intresset ses som betydelsefullt, kan den tid studenterna 
lägger ner på sina studier också spegla de egna ambitionerna, de som går utöver det 
som uttrycks genom examinationsförväntningarna.  
 
I Studentspegeln 2007 (Högskoleverkets rapport 2007:20 R) framgår att 61 % av 
svenska högskolestudenter anser att helfartsstudier är en heltidssysselsättning. 
Andelen studenter som tycker att studierna är en heltidssysselsättning är lägre inom t 
ex humaniora och samhällsvetenskap än inom t ex naturvetenskap och tekniska 
utbildningar. Det är också en lägre andel manliga studenter som tycker att studierna 
är en heltidssysselsättning. Jämfört med Studentspegeln 2002 är det nu färre 
studenter som ser studierna som en heltidssysselsättning. I Studentspegeln 2007 
anger helfartsstudenterna att de i genomsnitt lägger ner 21-25 timmar per vecka på 
att förbereda och delta i studierna. 
    
    
SammanfattningSammanfattningSammanfattningSammanfattning    
 
I detta kapitel har ett antal spänningsfält som i teori och andra diskurser återfinns på 
olika nivåer illustrerats. På en övergripande samhällsteoretisk nivå återfinns 
spänningsfältet mellan idéerna om individualisering, personlig reflexivitet och fria 
möjliggörande val, och de relativt stabila sociala strukturer som skapar 
förutsättningar för realiserandet av vissa val men som samtidigt kan utgöra hinder 
för förverkligandet av andra. Inom ramen för högre utbildning finns ”samma” 
spänningsfält genom att studenters möjlighet att i utbildningen utvecklas och växa 
som människor (bildning) möter samhällets (politiken och marknaden) 
förväntningar som kommer till uttryck i relativt färdigformulerade utbildningar, 
ibland snävt orienterade mot yrkeslivets krav, där både mål och medel är givna och 
studenternas möjligheter att påverka dessa är eller upplevs vara marginella. De källor 
som vi har hänvisat till i detta kapitel relaterar alla på ett eller annat sätt till de 
treman som vägleder innehållet i den empiriska studie som presenteras längre fram i 
denna delrapport; aktörskap, bildning och yrkesorientering. De teorier som 
presenterats skall inte förstås som analytiska verktyg för direkt analys av de data som 
samlats in. Snarare skall de förstås som inspirationskällor för reflektioner kring de 
mönster som återfinns i det empiriska materialet. Nedan följer en kort beskrivning 
av hur relationen mellan de tre temana och de teoretiska perspektiv som 
introducerats kan förstås. 
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De perspektiv på spänningsfältet som berörts utifrån t ex Giddens (1991), Persson 
(1997) och Touraine (2003) kan ha betydelse för reflektioner kring hur studenterna 
i den empiriska undersökningen uttrycker kring sina egna möjligheter och 
ambitioner att påverka det som sker i utbildningen och deras syn på betydelsen av 
den egna insatsen i studierna, det vi har valt att kalla för aktörskap och som utgör ett 
av de teman som vi analyserar studenternas föreställningar kring. Det har också 
teorierna om marknadsliberalisering där alltfler av samhällets verksamheter betraktas 
som butiker (Lundquist, 2001), så även den högre utbildningens institutioner 
(Ritzer, 1998; James, 2001; Persson, 1998). Möjligheterna till aktörskap, speglat i 
studenternas egna föreställningar, kan tolkas som en aspekt av att vara ”kund” på 
högskolan.  
 
De teoretiska perspektiv kring förändringar på arbetsmarknaden (Ellström & 
Hultman, 2004; Karlsson, 2005) där arbetsmarknaden präglas av rörlighet och 
förväntningar på ett livslångt lärande är också de användbara för reflektioner kring 
studenternas föreställningar inom temat aktörskap. Genom det rörliga och genom 
förväntningen på individerna att kunna formulera och förverkliga sina individuella 
livsprojekt (Knoll, 2001), och att fortlöpande ta till sig nya kunskaper, ställs krav på 
individen att utöva det som vi avser med begreppet aktörskap. 
 
Den bild av förändringar i den politiska styrningen av den högre utbildningen 
(Bauer m fl, 1999) som presenterats, t ex olika reformer under de senaste 
decennierna, kan knytas till studenternas syn på utbildningens yrkesorienterande 
dimensioner, vilket utgör det andra temat som studenternas föreställningar och 
intentioner i den empiriska studien analyseras utifrån. Det gäller även de rapporter 
från olika policyskapande aktörer som presenteras, som argumenterar för behovet av 
anställningsbara studenter (t ex European University Association, 2007).  
 
Studenternas föreställningar om utbildningens bildande dimensioner, det tredje 
temat i de analyser som kommer att göras, speglas dels gentemot de källor som 
nämnts ovan, men också i de definitioner av bildning som lyfts fram och 
problematiserats utifrån Kristensson Uggla (2007), von Wright (2007), Alsheimer 
(2004) m fl. Dessa bildar utgångspunkt för att förstå studenternas svar på de frågor 
som handlar om deras syn på deras egen, och deras medstudenters, betydelse för det 
lärande som sker i utbildningen. Studenternas föreställningar om utbildningens 
bildande dimensioner relateras också till de kunskapsteoretiska perspektiv vi 
beskrivit utifrån Säljö (2000), Wenger (1998), Anderson och Day (2005) m fl. 
Utgångspunkten i de konstruktionistiska perspektiv som kommer till uttryck hos 
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dessa författare är att kunskap är något som människor skapar tillsammans, inom 
ramen för de sociokulturella praktiker (t ex högre utbildning) som ramar in och 
”sätter upp” möjliggörande och begränsande villkor för vilka kunskaper som 
produceras. Att vara med och skapa kunskap tillsammans förutsätter det som vi avser 
med temat aktörskap såväl som med temat bildning. 
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MetodMetodMetodMetod 
 
 
Projektets kunskapsintresse, metodologi och etikgranskningProjektets kunskapsintresse, metodologi och etikgranskningProjektets kunskapsintresse, metodologi och etikgranskningProjektets kunskapsintresse, metodologi och etikgranskning    
 
Projektets mål i sin helhet är att bidra till kunskaper av mer grundläggande karaktär 
men också specifikt tillämpbar kunskap som kan komma de olika 
utbildningsprogrammen och lärarna på Högskolan i Halmstad tillgodo. 
”Grundforskning drivs av en strävan att öka vårt vetande, praxisnära forskning drivs 
av en strävan att förbättra praxis” (Marton, 2005, s 105). Även om det finns en 
skillnad i kunskapsintresse mellan grundforskning och tillämpad/praxisnära 
forskning så finns det ingen omedelbar inbyggd motsättning dem emellan. Tvärtom, 
menar Marton (2005), kan dessa kombineras så att en teoretiskt motiverad 
betraktelse får betydelse för hur vardaglig praktik kan förstås och utvecklas. Carlgren 
(2005) är inne på samma tankegång men ställer sig frågan om hur ett 
utvecklingsprojekt kan bli ett forskningsprojekt. Ett utvecklingsprojekt har en 
intention, en vilja att uppnå något med den verksamhet som man avser att förändra. 
”Man kan då tala om att man har ett objekt för verksamheten men inget 
kunskapsobjekt...//…Det man vill uppnå tas för givet och intentionerna 
proklameras snarare än problematiseras” (Carlgren, 2005, s 130). 
 
I föreliggande projekt har förhållandet varit det omvända. Projektet har idémässigt i 
grunden vuxit fram som ett forskningsprojekt, baserat på några av projektdeltagarnas 
egna tidigare studier och teoretiska intressen kring lärande och sociala relationer 
inom utbildningsområdet. Ur dessa har kunskapsobjektet, relationer mellan 
studenters bakgrund, föreställningar, intentioner och prestationer, formulerats. I 
förlängningen av detta har möjligheten uppstått att bedriva projektet på ett sådant 
sätt att det kan bli användbart i lärosätets utvecklingsarbete. Ambitionen är inte att 
formulera konkreta handlingsstrategier för utbildningsanordnare, utan snarare att 
problematisera utbildningarna på högskolan utifrån systematiska betraktelser av 
mönster i studenters bakgrund, föreställningar, intentioner och prestationer. Med 
utgångspunkt från projektresultaten arrangeras seminarier och andra aktiviteter på 
Högskolan där dessa diskuteras inom olika personalgrupper.  
 
Det förhållande att de forskande projektdeltagarna samtidigt som de bedriver 
forskning om högskolans studenter också är lärare är både möjliggörande och 
begränsande. Det är ett uppenbart vetenskapligt och metodologiskt problem, skriver 
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Alvesson (2003) att ha en alltför stor grad av ”igenkänning” av de fenomen som 
studeras. Det är upplagt för en kamp mellan att vara förblindad av skeenden på 
grund av alltför mycket erfarenhet av detsamma och att främmandegöra empirin 
genom olika försök till distansering.  
 
För att minimera problem som de ovan beskrivna har projektgruppen satts samman 
av personer med olika bakgrund, såväl pedagoger som sociologier och genusvetare, 
och med olika grad av närhet och distans till det som beforskas. Erfarenheterna av 
att arbeta med undervisning varierar i gruppen och vissa av projektdeltagarna har 
inte tidigare bedrivit forskning om utbildning. I projektet finns en doktorand och en 
amanuens som fortfarande har nära erfarenheter av att vara studenter. 
 
I projektet som helhet används olika metoder för såväl insamling som analys av data, 
så kallad metodtriangulering där de olika datainsamlingsmetoderna används för att 
belysa en och samma företeelse. Projektet har också både nomotetiska och 
ideografiska (Åsberg, 2000) inslag då ambitionen är att både beskriva övergripande 
mönster i studenternas föreställningar och intentioner samt att beskriva variation 
genom att enskilda föreställningar tolkas och förstås. Data har huvudsakligen samlats 
in via enkäter, intervjuer och berättelser som studenterna själva har skrivit. I denna 
rapport är det huvudsakligen resultat från enkätstudier som redovisas och den vidare 
metodbeskrivningen fokuserar huvudsakligen på enkätstudierna. Exempel från 
intervjuer används som illustrerande exempel eller som underlag för att kommentera 
och problematisera de översiktliga data som enkätstudierna givit. Därför beskrivs 
också genomförandet av en intervjustudie längre fram.  
 
Det är också på sin plats att här kommentera karaktären på de föreställningar och 
intentioner som studeras i projektet. Även om det finns fog för att anta att de flesta 
studenter som påbörjar en utbildning på högskolan har föreställningar och 
intentioner inför sina studier, så är dessa i grunden knappast organiserade med 
utgångspunkt i de tematiseringar och distinktioner kring yrkesorientering, bildning 
och aktörskap som väglett projektets upplägg och genomförande. Man måste därför 
fråga sig om studenterna faktiskt har de föreställningar och intentioner som deras 
svar på färdigformulerade frågor i projektets enkäter och intervjuer antyder. Som en 
del i att problematisera detta används ett exempel från en utvärdering på Karolinska 
Institutet (Berg Olofsson, 2004) där syftet bland annat var att studera vilka 
föreställningar studenter som kommer från studieovana hem har inför sina studier. 
Utvärderarna menar att många av dessa studenter, eftersom de har få eller inga 
personer i sin närhet som har förmedlat erfarenheter från den högre utbildningens 
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praktiker, har en icke-föreställning om högre utbildning. En av de nya studenterna 
säger i en intervju att ”Det är så diffust. Jag visste inte ens vad en föreläsning var. Jag 
hade nog inga föreställningar överhuvudtaget. Det är svårt att ha det. Det ingår inte 
i begreppsvärlden när man kommer från ett hem som inte studerar” (Berg Olofsson, 
2004, s 11)” Denna uppfattning får också stöd av James (2001, s 3) studie av 
australienska studenter, där han skriver att: 
 
 

…many prospective students hold few concrete expectations of university life before 
commencement. The first few weeks of enrolment may actually crystallise student 
expectations and be the first time for some students to give serious thought to what they have 
undertaken. 

 
 
Mot bakgrund av detta kan det noteras att de flesta datainsamlingar som gjorts i 
projektet, särskilt de som presenteras i föreliggande rapport, är relativt präglade av 
den teoretiska förförståelse som formulerats i tidigare avsnitt. De data som samlats in 
kan inte betraktas som neutrala beskrivningar, vare sig av verkligheten eller av 
enskilda eller gruppers av studenter synsätt. Det är studenterna som besvarar 
frågorna men frågorna i sig och de analyser och tolkningar som genomförs är 
inbäddade i teoretisk förförståelse och författarnas erfarenheter av och reflektioner 
kring högre utbildning i det senmoderna samhället, i ljuset av diskussioner kring 
yrkesorientering, bildning och aktörskap. I de roller som författarna till denna 
rapport har, som både lärare och forskare, är det angeläget, precis som Alvesson och 
Sköldberg (2008, s 22) framhåller, att utgå från ”Medvetenhet om forskningens 
politisk-ideologiska och maktrelaterade karaktär. Samhällsvetenskap är ett socialt 
fenomen som ingår i en politisk och etisk kontext som bidrar till att forma det som 
studeras”. Alvesson och Sköldberg (2008, s 21) också pekar dock också på att det är 
svårt och nästan ”omöjligt för forskare att klargöra den egna samhällskulturens, 
forskarsamhällets och språkets förgivet-taganden och blinda fläckar”. 
 
Projektplanen för projektet Före, under och efter utbildningen på Högskolan i 
Halmstad har granskats av den lokala etikgranskningsgruppen vid Sektionen för 
Hälsa och samhälle på Högskolan i Halmstad. I projektet hanteras känsliga 
personuppgifter. Deltagande i projektet är frivilligt och studenterna har rätt att avstå 
från medverkan utan att ange skäl för detta. Då skriftligt informerat samtycke till 
medverkan finns från de medverkande studenterna har projektansökan godkänts den 
17/8 2007 (Dnr 90-2007-1410).  
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PopulPopulPopulPopulation och urvalation och urvalation och urvalation och urval    
 
Populationen utgörs av de studenter som höstterminen 2007 påbörjade en 
programutbildning på grundnivå vid någon av Högskolan i Halmstads fem 
sektioner. På en av dessa sektioner, Sektionen för Hälsa och samhälle (HOS), är 
undersökningen att betrakta som en totalundersökning. Alla studenter som 
påbörjade något av de åtta grundutbildningsprogrammen på HOS har tillfrågats om 
att medverka i studien. Vid övriga sektioner; Sektionen för informationsvetenskap, 
data och elektronik (IDE), Sektionen för Lärarutbildning (LUT), Sektionen för 
Humaniora (HUM) samt Sektionen för Ekonomi och Teknik (SET), har studenter 
från ett urval av utbildningsprogram tillfrågats om att medverka. Urvalet av program 
gjordes genom att cheferna på de nämnda sektionerna ombads att nominera 
program för medverkan. Det viktigaste kriteriet för urval var att det skulle spegla de 
olika områden som sektionerna bedriver utbildning inom. Ett annat kriterium var 
att välja program som, utifrån sektionernas rekryteringssituation, kunde förväntas 
locka så många studenter som möjligt. Totalt valdes 16 program ut för medverkan i 
projektet. En förteckning återfinns i bilaga 1. 
 
Eftersom urvalet inte är slumpmässigt gjort är det inte per definition representativt 
(Gorard, 2001). Det är således inte en i statistisk mening generell bild av högskolans 
programstudenter som framkommer i texten. För att undersöka om 
undersökningsgruppen är representativ i relation till alla nybörjarstudenter på 
Högskolan i Halmstad har urvalet jämförts med de studenter som påbörjade något 
av de program som inte ingår i projektet vad gäller kön och ålder. Medelåldern för 
de som medverkar i projektet är 22.5 år och skiljer sig inte signifikant från 
medelåldern (22.4 år) på de nya programstudenter som inte medverkar i projektet7. 
Vad gäller kön finns inte heller någon signifikant skillnad mellan de som medverkar 
och de som inte medverkar. I de program som medverkar i studien är 63 % kvinnor 
och 37 % män. I icke medverkande program är 56 % kvinnor och 44 % män8.  
 
 
Förfarande vid enkätstudierna och svarsfrekvenserFörfarande vid enkätstudierna och svarsfrekvenserFörfarande vid enkätstudierna och svarsfrekvenserFörfarande vid enkätstudierna och svarsfrekvenser    
 
Den första enkäten (Enkät F = Före) distribuerades och samlades in i samband med 
uppropen på programmen i augusti 2007 (Enkäten återfinns i bilaga 2). På detta sätt 
distribuerades enkäten till ca 600 studenter och 581 ifyllda enkäter lämnades in. Två 
veckor efter uppropen distribuerades enkäten via brev med svarskuvert till de 90 
studenter som registrerats på programmen i efterhand, av vilka 43 studenter 
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besvarade enkäten via det medskickade svarskuvertet. Totalt besvarades Enkät F av 
624 av de 671 studenter (93 %) som två veckor efter kursstart var registrerade på 
programmen. 
 
Den andra enkäten (Enkät U = Under) distribuerades och samlades in i samband 
med undervisningsmoment i mitten och slutet av maj 2008 (Enkäten återfinns i 
bilaga 3). De studenter som inte var närvarande fick enkäten hemskickad till sig och 
ombads att skicka in den via ett bifogat svarskuvert. Totalt besvarades Enkät U av 
484 studenter. Om man från dessa undantar de 45 studenter som enbart besvarade 
Enkät U så återstår 439 studenter som har besvarat båda enkäterna. Detta motsvarar 
65 % av den ursprungliga undersökningsgruppen.  
 
Studenternas studieprestationer under år 1 mättes genom de antal högskolepoäng 
som varje student hade registrerade i LADOK den 2008-09-24. Detta datum valdes 
då det var mer än tre veckor efter de sista uppsamlingstentorna för kurser under år 1. 
Registerutdrag gjordes för de studenter som var registrerade på de medverkande 
programmen samma datum. Registerutdrag gjordes också för de studenter som ej 
längre var registrerade men som besvarat Enkät F. Följande variabler konstruerades:  
 
 
• antal registrerade Hp (högskolepoäng) inom ramen för programmet (0-60) 
• antal registrerade Hp utanför programmet under år 1 (0- ) 
• dokumenterat studieavbrott9 - antal månaders avbrott under år 1 (0-9) 
• dokumenterat studieuppehåll (antal månaders avbrott under år 1 (0-2)  
 
 
De studenter som enligt registerutdragen har blivit antagna till senare del av 
programmen ingår i studien om de under samma tidsperiod som 
programstudenterna har läst samma kurser men som fristående kurser på Högskolan 
i Halmstad. I antal registrerade Hp inom programmet finns för några studenter ett 
antal poäng som de faktiskt inte läst inom programmet utan som de har fått 
tillgodoräknade. Dessa poäng ingår i slutsumman på antal högskolepoäng under år 
1. Totalt sett är det få sådana poäng i materialet. Då villkoren för betygsättning 
varierar mellan de olika medverkande programmen var det inte meningsfullt att 
försöka mäta prestationer i termer av hur höga respektive låga betyg som studenterna 
hade erhållit. 
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Enkäternas frågEnkäternas frågEnkäternas frågEnkäternas frågor och analyser av svarenor och analyser av svarenor och analyser av svarenor och analyser av svaren    
 
Enkät F innehåller 49 påståenden/frågor varav 47 har fasta svarsalternativ. Enkät U 
innehåller 39 frågor/påståenden varav 38 har fasta svarsalternativ. Bakgrundsfrågor 
om studenternas kön, ålder samt sociala och kulturella bakgrund, ställdes enbart i 
Enkät F. Frågor om erfarenheter från det första studieåret ställdes enbart i Enkät U.     
 
Övriga frågor och påståenden, vilkas svar uttrycker studenternas föreställningar och 
intentioner, återfinns i båda enkäterna vilket givit möjlighet att analysera hur 
studenterna själva uppger att de har utvecklats/förändrats under det första årets 
studier. Frågorna om föreställningar handlar om hur studenterna ser på frågor som 
rör utbildningen och studierna, t ex Hur viktigt är det, som student, att få tillgång till 
kunskaper som är användbara i yrkeslivet respektive att utveckla en fördjupad förståelse 
kring sig själv och sin omvärld? Frågorna där svaren betraktas som uttryck för 
studenternas intentioner handlar om hur de kommer att agera inom ramen för 
utbildningen och sina studier, t ex Hur många timmar per vecka räknar du med att 
använda till dina studier? Frågorna om föreställningar och intentioner har 
huvudsakligen formulerats utifrån ambitionen att producera användbar information 
för utvecklingsarbete inom de medverkande programmen. Utifrån projektets 
analytiska ambitioner har frågorna sorterats under de tre tidigare formulerade 
temana; yrkesorientering, bildning och aktörskap. Ytterligare en sortering, som 
illustrerar hur resultaten kommer att beskrivas och analyseras, åskådliggörs i Figur 1. 
 

 

Kön, ålder, social och 
kulturell bakgrund

Övrig bakgrund

Föreställningar/intentioner
Yrke, bildning, aktörsskap Prestationer

 
 
Figur 1. Övergripande gruppering av variabler i undersökningen 
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Formatet på de olika frågorna i enkäterna skiljer sig åt vilket innebär att en mängd 
olika statistiska, både parametriska och icke-parametriska, test gjorts beroende på 
frågornas olika skalnivåer. 
 
I en första omgång undersöktes samband mellan studenternas bakgrund och deras 
föreställningar och intentioner. För att studera skillnader mellan grupper har, 
beroende på data-nivå i de olika beroende variablerna, F-tester samt Chi-två använts. 
För att studera samband användes, beroende på data-nivå, Pearsons r och Spermans 
rho. Därefter analyserades vilka bakgrundsfrågor å ena sidan och vilka föreställningar 
och intentioner å andra sidan, som är signifikant relaterade till studenternas 
prestationer. Genomgående har p-värden lägre än .05 betraktats som ett uttryck för 
gruppskillnader och samband. I de avsnitt i resultatredovisningen där det uttrycks 
att det finns skillnader och samband betyder det alltid att p < .05. I alla dessa fall 
redovisas signifikanstesten i en endnote.  
 
 
Interna bortfallInterna bortfallInterna bortfallInterna bortfall    
 
I undersökningen finns internt bortfall. För huvuddelen av enkätfrågorna är 
svarsfrekvensen mycket hög. Endast tre frågor i Enkät F besvarades av mindre än 95 
% av de 624 studenter som deltog. Endast två frågor i Enkät U besvarades av 
mindre än 95 % av de 439 studenter som besvarade båda enkäterna.  
 
 
IntervjustudienIntervjustudienIntervjustudienIntervjustudien    
 
I Enkät F ställdes en fråga till alla medverkande studenter om de kunde tänka sig att 
medverka i en intervjustudie. Slutligen kom 28 studenter, huvuddelen kvinnor, från 
14 av de medverkande programmen att intervjuas. Syftet med intervjustudien var att 
få en fördjupad bild av studenternas föreställningar och intentioner kring sina 
studier, främst utifrån tematiken kring yrkesorientering, bildning och aktörskap. 
Intervjuerna genomfördes i form av samtal med enskilda studenter och studenter i 
grupper. En extern samtalsledare användes för att undvika etiska dilemman som kan 
uppstå när forskarna också verkar som lärare inom vissa av studenternas 
utbildningar. I likhet med Alvesson (2003) togs det som utgångspunkt att det kan 
finnas svårigheter för de forskande lärarna att distansera sig från sin egen praktik och 
bli uppmärksam på sådant som faller inom ramen för ett rutiniserat och oreflekterat 
förhållningssätt. Avsikten var att studenterna inte skulle uppfatta samtalsledaren som 
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en representant för utbildningarna och därigenom känna sig hämmade i sina 
redogörelser och att samtalsledaren inte heller skulle komma att bli föremål för 
alltför kursspecifika förfrågningar och eventuell kritik. 
 
Intervjuerna inleddes med en presentation av samtalsledaren, studiens syfte, 
tidsramar och samtalsledarens roll under intervjun. Studenterna fick också möjlighet 
att ställa frågor om projektet. Studenterna informerades om att studien var helt 
frivillig och att möjlighet fanns att när som helst avbryta intervjun utan att orsak till 
det behövde anges. Därefter skrev studenterna på en samtyckesblankett till att 
medverka i intervjun. Deltagarna gavs också möjlighet att presentera sig för 
varandra. Intervjuerna var halvstrukturerade och genomfördes med hjälp av en 
intervjuguide som istället för frågor innehåller ett antal ”utmanande” påståenden 
som studenterna ombads att reflektera kring. Följande påståenden tjänade som en 
utgångspunkt för att öppna upp samtalen: Huruvida jag lär mig något under mina 
studier beror på mig själv och inte på läraren, Jag är själv med och aktivt påverkar 
utbildningen innehåll och utformning, Kurskamrater är en resurs för mitt lärande, Jag 
studerar mest inför tentorna. I samtalen ställde samtalsledaren därefter frågor som 
knöt an till de resonemang som studenterna iscensatte.  
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Resultat och analysResultat och analysResultat och analysResultat och analys    
 
 

Bakgrundsfaktorer och karaktäristik av undersökningsgruppenBakgrundsfaktorer och karaktäristik av undersökningsgruppenBakgrundsfaktorer och karaktäristik av undersökningsgruppenBakgrundsfaktorer och karaktäristik av undersökningsgruppen    
 
I detta kapitel redovisas först data som beskriver undersökningsgruppen utifrån 
bakgrundsfaktorer som kön, ålder samt kulturell och social bakgrund10. Därefter 
jämförs undersökningsgruppen med statistik gällande nybörjarstudenter på 
grundutbildningsprogram höstterminen 2007 i hela riket. Bakgrundsfaktorerna 
utgör längre fram oberoende variabler i analyser av skillnader mellan olika grupper 
av studenter vad gäller deras föreställningar, intentioner och prestationer under det 
första studieåret. Därefter beskrivs ytterligare aspekter av studenternas bakgrund (de 
som avses i figur 1), som exempelvis: hur deras familj och vänner förhåller sig till 
deras val av program; i vilken utsträckning de känner sig säkra på vad som förväntas 
av dem i utbildningen; i vilken utsträckning de bor, har flyttat till, avser att flytta till 
eller avser att pendla till Halmstad; om de trivdes bra med sina gymnasiestudier; 
deras medelbetyg från gymnasiet; i vilken utsträckning de fått stödundervisning i 
grundskolan/gymnasiet; samt i vilken utsträckning de läst på universitet/högskola 
innan de påbörjade programstudierna 2007. 
 
I anslutning till resultatredovisningen görs återkopplingar till teorikapitlet. Vi 
återknyter till de relativt empirinära källor som vi anser vara användbara för att de 
anknyter till våra tre teman yrkesorientering, bildning och aktörskap. Övrig 
teorianknytning görs i diskussionskapitlet. Där är logiken den omvända, vi tar 
utgångspunkt i de mer övergripande samhällsteoretiska perspektiven och 
kommenterar dessa med utgångspunkt i de resultat studien har givit. 
Teorianknytningen har således en mer induktiv karaktär i detta kapitel och en mer 
deduktiv karaktär i diskussionskapitlet. 
 
Cirka två tredjedelar av studenterna i undersökningsgruppen (63 %) är kvinnor och 
en dryg tredjedel (37 %) är män. Könsfördelningen bland nybörjarstudenterna i 
undersökningsgruppen är mer skev än bland nybörjarstudenter i hela riket där 58 % 
är kvinnor och 42 % är män. Undersökningsgruppens nybörjarstudenter är också 
yngre än riksgenomsnittet (se Tabell 1). I undersökningsgruppen är medelåldern för 
nybörjarstudenterna HT07 22,5 år. Medelåldern är 24,8 år för motsvarande grupp i 
hela riket (Informationen levererad från SCB 2008) . 
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Tabell 1.  Åldersfördelning bland nybörjarstudenter HT07, % 
 

            
ÅlderÅlderÅlderÅlder    Nybörjare i Nybörjare i Nybörjare i Nybörjare i     

RiketRiketRiketRiket    
Nybörjare i undersökningsNybörjare i undersökningsNybörjare i undersökningsNybörjare i undersöknings----    

gruppengruppengruppengruppen    
            
- 24 år 79 86 
25 år - 21 14 
         
Totalt 100 100 
         

 
 
En majoritet av studenterna i undersökningsgruppen, 85 %, är födda i Norden (86 
% i riket). Den näst största gruppen, 9 %, är födda i Europa eller Sovjetunionen, 
men utanför EU1511 länderna (4 % i riket). Andelen födda i Asien är 4 % i denna 
studie (6 % i riket) och 2 % är födda i övriga delar av världen (3 % i riket). 
Huvuddelen, 89 %, av studenterna i undersökningsgruppen angav att svenska 
huvudsakligen talades i hemmet under uppväxten.  
 
Studenterna ombads uppge föräldrarnas yrke när de själva var i 15-årsåldern. Svaren 
har kategoriserats och redovisas i tabell 2 tillsammans med data gällande föräldrarnas 
yrke när studenterna i hela riket påbörjade sin utbildning. Statistiken för riket är 
hämtad från SCB 200912. Tabell 3 visar föräldrarnas högsta utbildning i 
undersökningsgruppen och i riket. Statistiken för riket är levererad från SCB 2009.13  
 

 
Tabell 2.  Andel studenter i olika grupper utifrån kategorisering av föräldrarnas yrke när 

studenterna i undersökningsgruppen var i 15-årsåldern, samt när studenterna i riket 
påbörjade sin utbildning, % 

 

   
    ModernModernModernModern    FadernFadernFadernFadern    
     
 HH Riket HH Riket 
     
Tjänsteman 51 64 43 62 
Arbetare 37 35 41 35 
Egen företagare inkl lantbrukare 3 1 11 2 
Övrigt  9 0 5 1 
   
Totalt 100 100 
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Tabell 3.  Andel studenter i olika grupper utifrån föräldrarnas högsta utbildning för studenterna 

i undersökningsgruppen samt för studenterna i riket, % 
 

 
    ModernModernModernModern    FadernFadernFadernFadern    
 
 HH Riket HH Riket 
     
Grundskola 18 11 22 16 
Gymnasium 41 41 41 42 
Högskola 41 48 37 42 
     

 

 
En stor andel av studenterna i undersökningsgruppen har flyttat, 51 %, eller avsåg 
att flytta, 13 %, till Halmstad för sina studier. En femtedel, 19 %, avsåg att pendla 
till Halmstad. Övriga, 17 %, bodde sedan länge i Halmstad. Cirka hälften, 44 %, av 
studenterna i undersökningsgruppen var ensamboende, en fjärdedel, 24 %, bodde 
hos sina föräldrar och en fjärdedel, 24 %, var gifta eller sambo. Övriga, 8 %, angav 
annat boende. En liten andel, 9 %, av studenterna hade hemmavarande barn. En 
lägre andel studenter i undersökningsgruppen var gifta/sambo och hade barn jämfört 
med studenter i riket. Det framgår av Studentspegeln 2007 att nästan hälften av 
studenterna i riket (46 %) var gifta/sambo och en femtedel (19 %) hade 
hemmavarande barn (Högskoleverkets rapport 2007:20 R). Det skall noteras att de 
studenter som besvarande Studentspegeln 2007 inte bara nybörjarstudenter utan ett 
urval av alla studenter. 
 
En stor andel av studenterna i undersökningsgruppen uppgav att de helt, 46 %, eller 
delvis, 40 %, trivdes bra med sina studier på gymnasiet. En liten grupp studenter, 10 
%, angav att de har fått någon form av stödundervisning i grundskolan och eller på 
gymnasiet. Huvuddelen av studenterna, 76 %, hade gjort minst ett års uppehåll 
mellan gymnasiestudierna och de nu påbörjade högskolestudierna. Den vanligaste 
sysselsättningen under uppehållet uppgavs vara arbete, 78 %. Ungefär en fjärdedel, 
24 %, hade läst antingen kurser eller utbildningsprogram på universitet eller 
högskola innan de påbörjade det program som de var antagna till. Dessa studenter 
hade i genomsnitt läst 53 högskolepoäng inför sina studier på det nuvarande 
programmet. För huvuddelen av studenterna i undersökningsgruppen, 76 %, var det 
nuvarande programmet deras förstahandsval. Detta speglar väl situationen för 
nybörjarstudenter på utbildningsprogram höstterminen 2007 i riket som helhet. Av 
de studenter som påbörjade en utbildning var huvuddelen (77 %) antagna till ett 
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program de sökt i första hand (Sveriges officiella statistik). Cirka hälften av 
studenterna i undersökningsgruppen, 48 %, instämde helt eller delvis i påståendet 
att de skulle ha gjort någonting annat än att studera om de inte hade kommit in på 
det program som de nu påbörjat. 
 
Studenterna ombads att på femgradiga skalor (1-5) värdera hur de bedömde 
familjens respektive vännernas ointresse/intresse, okunnighet/kunnighet, 
oförstående/förstående och negativa/positiva inställning till deras studier. 
Studenternas svar visade relativt höga medelvärden. Undersökningsgruppen i sin 
helhet värderade i Före-mätningen (Enkät F – frågorna 10 och 11) den egna 
familjens och de närmaste vännernas förhållningssätt till deras val av studier som 
positivt. I Tabell 4 redovisas medelvärden för studenternas svar på ovan nämnda 
frågor. 
 
 
Tabell 4. Studenternas i undersökningsgruppen bedömning av familjens/närmaste vänners 

förhållningssätt till deras studieval, medelvärden 
 

         
 FamiljenFamiljenFamiljenFamiljen    VännernaVännernaVännernaVännerna    
 
Ointresse/Intresse 4.4 3.9 
Okunnighet/kunnighet 3.2 3.0 
Oförstående/förstående 4.5 4.2 
Negativ/positiv 4.7 4.5 
      

    

    
    
Yrkesorientering och bildningYrkesorientering och bildningYrkesorientering och bildningYrkesorientering och bildning    
 
I detta avsnitt beskrivs hur studenterna i undersökningsgruppen svarade på de frågor 
i enkäterna som sorterats in under temat yrkesorientering och bildning. Svaren på 
dessa frågor i Före-mätningen analyseras mot bakgrundsvariablerna kön, ålder, social 
och kulturell bakgrund. 
 
Att läsa ett grundutbildningsprogram på Högskolan i Halmstad förefaller för en 
övervägande majoritet av studenterna inte vara något man gör istället för att 
yrkesarbeta. Endast 2 % instämde i Före-mätningen (Enkät F – fråga 5) helt eller 
delvis i påståendet att de skulle avbryta sina studier direkt om de får ett arbete. De 
flesta, 83 %, tog helt eller delvis avstånd från detta påstående medan övriga, 15 %, 
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varken instämde eller tog avstånd. Få studenter som började programstudier HT07 
förefaller således ha valt att studera för att slippa vara arbetslösa. Detta kan å ena 
sidan förklaras med att oron för att vara arbetslös var låg vid tidpunkten för 
mätningen, och å andra sidan med att studierna ses som en investering i ett framtida 
bättre arbete än det man kan få just nu (jmf Högskoleverkets Rapport 2007:42 R).  
 
Vidare visade resultaten att männen var mer inställda på att avbryta sina studier 
direkt om de får ett arbete14. I en av gruppintervjuerna som genomfördes i samband 
med att studenterna påbörjade sina programstudier gav en kvinna oss en bild av 
varför just hon valt att läsa på högskola. 
 
 
E:  Jag går i skolan för att få en chans att utveckla de kunskaperna som jag redan har. Få bredare 

kunskaper och mer kunskaper och så känns det på något sätt att i dagens samhälle behöver 
man också papper på att man har lärt sig det här. Det går inte att sitta hemma och lära sig 
alla de här sakerna och kunna alla de här sakerna utan att man måste ha ett papper på det 
också. Det är lite det högskolan hjälper en med att läsa rätt saker samtidigt som de sätter 
stämpel att nu kan hon det här. 

 
 
När samma fråga ställdes efter studenternas första år på programmet (Enkät U – 
fråga 1) hade andelen studenter som instämde helt eller delvis i att de direkt skulle 
avbryta studierna om de fick ett arbete ökat från 2 till 7 %.  
 
Första mätningen visade också (Enkät F – fråga 15) att studenterna gjorde följande 
värdering: de tillskrev betydelsen av tillgång till kunskaper som är användbara i 
yrkeslivet större värde (i genomsnitt 57 % betydelse) än möjligheten att utveckla 
fördjupad förståelse kring sig själv och sin omvärld (i genomsnitt 43 % betydelse).  
Inga skillnader utifrån kategorierna kön, ålder, social och kulturell bakgrund 
återfanns. Efter ett års studier fördelade sig svaren på ett likartat sätt (Enkät U - fråga 
20).  
 
Utifrån det som framhållits tidigare finns det dock ingen självklar motsättning 
mellan bildande och yrkesorienterande dimensioner i högre utbildning (Liedman, 
2006; Göranzon, 2007). Den farhåga som lärarna i James (2001) studie uttryckte, 
att dagens studenter utifrån marknadsanpassningen av högskolan i högre grad 
förväntar sig snävt yrkesorienterad utbildning stöds inte av studiens resultat. I likhet 
med James studie visar föreliggande undersökning att bildning i vidare mening, i 
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enkäterna uttryckt som fördjupad förståelse kring sig själv och sin omvärld, trots allt 
tillskrevs relativt stor betydelse av studenterna.  
 
Att studenterna inte gjorde någon större skillnad mellan kunskaper för yrkeslivet och 
för livet i övrigt (Enkät F - frågorna 7 och 8) framgår tydligt då 93 % av studenterna 
instämde helt eller delvis i påståendet att det viktigaste med studierna är att de ökar 
möjligheterna att få ett bra arbete. Samtidig instämde 94 % av studenterna också 
helt eller delvis i att det viktigaste med studierna är ökade möjligheter att få ett bra 
liv. Inte heller kring dessa frågor erhölls signifikanta skillnader utifrån 
bakgrundsvariablerna kön, ålder, social och kulturell bakgrund. Vid mätningen efter 
det första studieåret fördelade sig svaren på samma frågor i det närmaste identiskt 
(Enkät U - frågorna 4 och 5). 
 
De nationella och internationella ansträngningar som görs för att öka studenternas 
anställningsbarhet bygger till viss del på föreställningen att det finns en kultur på 
universiteten som ger företräde åt mer akademiskt bildande ideal. I rapporten Trends 
V (European University Association, 2007) påstås att denna kultur kan motverka 
målet med förbättrad anställningsbarhet. Studenternas svar på ovan redovisade 
frågor antyder att studenterna själva, inför och under första delen av sin utbildning, 
inte nödvändigtvis ser denna motsättning mellan bildande (här i betydelsen 
möjligheter att få ett bra liv) och yrkesorienterande aspekter av utbildningen. 
Ytterligare exempel på detta återfinns i gruppintervjuerna där en student beskriver 
svårigheterna med att anta ett ensidigt yrkesorienterande perspektiv på sin 
utbildning: 
 
 
SL:  Vad vill du jobba med sen när du är klar? 
J:  mm nej det är fortfarande ganska luddigt. Det är många som frågar sådär familjen och 

kompisar och sådär men man vet inte riktigt vad man ska säga 
SL:  Det är ett område som… 
J:  Ja det är oerhört brett som sociolog. Man kanske rent av blir kvar inom den här världen 

inom högskolan universitet eller sådär: Jag är inte alls främmande för att jobba inom 
kommunal förvaltning och hamna eller jobba på socialförvaltningen eller något sådant där 
heller. Utvecklingen verkar vara så där att jag inte vet riktigt än, jag vet bara att jag tycker att 
det är intressant.  

 
 
På frågan: ”Vad vill du uppnå genom att studera det utbildningsprogram som du 
har valt?” (Enkät F – fråga 9) fanns de fyra svarsalternativ som redovisas i anslutning 
till Tabell 5. Studenterna ombads välja ett av dessa. Två av svarsalternativen 
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relaterade snävt till arbetslivet (där det ena antydde en instrumentell och det andra 
en möjliggörande hållning) och två till livet och framtiden i vidare mening (där det 
ena antydde en instrumentell och det andra en möjliggörande hållning). 
Studenternas svar på denna fråga åskådliggörs i Tabell 5. 
 
 
Tabell 5.  Studenternas syfte med att studera valt utbildningsprogram, sorterade i två 

dimensioner; Arbetsliv/Liv-framtid samt Instrumentell/Möjliggörande, % 
 

             
 Arbetsliv Liv/framtid Totalt 
 
Instrumentell  56 11 67 
Möjliggörande              13 20 33 
 
Totalt 69 31 100 
       

 
Svarsalternativens exakta formuleringar: (1) Jag vill förbättra mina möjligheter i arbetslivet genom 
att ta chansen när den kommer = Möjliggörande/Arbetsliv (13 %), (2) Min utbildning är en del i 
min planering för mitt framtida arbetsliv = Instrumentell/Arbetsliv (56 %), (3) Jag vill vara öppen 
för att kunna använda de möjligheter som ges på ett för mitt liv positivt sätt = Möjliggörande/Liv-
framtid (20 %), (4) Jag vill försäkra mig om en trygg framtid = Instrumentell/Liv-framtid (11 %) 
 
 
 
En majoritet (56 %) av studenterna intog en instrumentell position som relaterar till 
föreställningen om utbildning som arbetslivsorienterad (Liedman, 2006). Detta 
utfall kan betraktas som en av två ytterligheter, d.v.s. mest instrumentellt. Den näst 
största gruppen av studenter (20 %) angav att de vill vara öppna för att kunna 
använda de möjligheter som ges på ett för deras liv positivt sätt. Utifrån en 
traditionell och polariserad föreställning om utbildning och bildning utgör detta den 
andra ytterligheten d.v.s. mest bildningsfokuserat syfte. I bildningsidealet lyfts 
livsprojektet fram som komplement till den snäva arbetslivsorienteringen (Liedman, 
2006).  En mindre andel (13 %) av studenterna angav att de vill förbättra sina 
möjligheter i arbetslivet genom att ta chansen när den kommer och 11 % att de vill 
försäkra sig om en trygg framtid (se vidare Tabell 5).  
 
Vi fann samband mellan faktorerna ålder, kön och var studenterna är födda var och 
vad de angav att de vill uppnå genom studierna på respektive program.    De studenter 
som svarade att de ville försäkra sig om en trygg framtid hade lägst medelålder (m = 
21.1 år), den kategori som svarade att de vara öppna för att använda de möjligheter 
som erbjuds på ett för deras liv positivt sätt hade något högre medelålder (m = 22.3 
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år). Den kategori studenter som svarade att de vill förbättra sina möjligheter i 
arbetslivet genom att ta chansen när den kommer hade ännu lite högre medelålder 
(m = 22.6 år) och den kategori som såg utbildningen som en del i planeringen inför 
deras framtida arbetsliv hade högst medelålder (m = 22.8 år)15.  
 
Även könsvariabeln visade sig ha signifikans. En större andel av kvinnorna såg 
utbildningen som en del i planeringen inför deras framtida arbetsliv. Kvinnorna 
svarade också i högre utsträckning än männen att de genom utbildningen vill 
försäkra sig om en trygg framtid. Männen valde i högre utsträckning de 
svarsalternativ som var formulerade som öppna och möjliggörande, snarare än som 
planerande och försäkrande16 (se Tabell 6). 
 
 
Tabell 6.  Studenternas syfte med att studera valt utbildningsprogram, sorterade i två 

dimensioner; Arbetsliv/Liv-framtid samt Instrumentell/Möjliggörande, fördelat på 
kvinnor och män, % 

 

 
    KvinnorKvinnorKvinnorKvinnor    MänMänMänMän    
 
 Yrkesliv Liv/Framtid Yrkesliv Liv/Framtid 
     
Instrumentell 62 12 46 11 
Möjliggörande 11 15 16 27 
     
Totalt 100 100 
     

 
 
Studenterna förväntade sig att högskolestudierna både ska bidra till personlig 
utveckling och till att de blir någonting. I utdragen nedan uttrycker sig två kvinnliga 
studenter, den första (V) läser ett yrkesprogram och den andra (J) läser ett program 
som ger en generell examen, om sin syn på studierna.  
 
 
SL:  Vad är det för skillnad på högskolan och gymnasiet? 
V:  Alltså jag tänker ju mer att här blir jag någonting. Det blev jag inte på gymnasiet men det blir 

jag nu. Nu läser jag för min framtid. Det gjorde man på gymnasiet med men inte på samma 
sätt. Jag läste en bred jag läste samhälle och där blir du ju ingenting. Utan det är för att få 
utvecklas. 
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SL:  Vad är det för sätt som man har på högskolan jämfört med gymnasiet tycker du om du skulle 
försöka att dra fram några?  

J:  Eehh…framförallt är det väl, men på gymnasiet har du också valt vad du läser. Men här är 
det ganska unikt, de allra flesta är här för att de läser någonting som de faktiskt är riktigt 
intresserade av och vill utveckla och så. Och ha det i framtiden. Det märker man när man 
jobbar i sina basgrupper och så där, att alla är intresserade och att alla funderar över samma 
saker och så där.  

 
 
Studenter födda i Norden angav i högre utsträckning än de som är födda utom 
Norden att de vill förbättra sina möjligheter i arbetslivet genom att ta chansen när 
den kommer (13 % jämfört med 11 %), att deras utbildning är en del i planeringen 
för ett framtida arbetsliv (57 % jämfört 50 %) och att de vill vara öppna för att 
kunna använda de möjligheter som ges på ett för deras liv positivt sätt (20 % jämfört 
med 19 %). En större andel studenter födda utanför Norden angav att de vill 
försäkra sig om en trygg framtid (20 % jämfört med 10 %)17.  
 
I Under-mätningen i maj 2008 fördelade sig undersökningsgruppens svar på frågan 
om vad de vill uppnå genom sina studier på programmet på annat sätt än vid första 
mätningen i augusti 2007 (Enkät U – fråga 1). Andelen studenter som uttryckte en 
instrumentell arbetslivsinriktning ökade från 56 % till 67 %. Samtidigt minskade 
andelen som angav möjligheter för livet i stort från 20 % till 10 %. Detta kan bero på 
att studenterna vid den andra mätningen är ett år närmare livet efter studierna men 
det kan eventuellt också vara ett uttryck för att diskursen om anställningsbarhet 
vinner mark och präglar studenterna. Just det senare fenomenet har beskrivits av 
European University Association som menar att anställningsbarhet upplevs som 
viktigare och viktigare av utbildningsinstitutionerna själva (European University 
Association, 2007). 
 
En majoritet i undersökningsgruppen, 74 %, angav i Före-mätningen (Enkät F – 
fråga 24) att de kommer att planera sina studier så att de så snabbt som möjligt 
kommer ut på arbetsmarknaden medan en mindre andel, 26 %, planerade att läsa 
vidare på master/forskarnivå. Efter ett års studier hade en förskjutning vad gäller 
studenternas framtidsplanering skett på så sätt att 82 % snabbt vill komma ut på 
arbetsmarknaden och 18 % planerar för vidare studier. Vi ser alltså en ökning med 8 
procentenheter vad gäller studenternas önskan att komma ut i arbetslivet och en 
minskning med 8 procentenheter vad gäller planer på att läsa vidare på avancerad 
nivå. 
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Även det vi lite trubbigt kallar kulturell bakgrund visade ha betydelse för syftet med 
studierna. I Före-mätningen framgick att studenter födda i Norden i större 
utsträckning, 76 %, avsåg att planera sina studier så att de så snabbt som möjligt 
kommer ut på arbetsmarknaden än studenter födda utanför Norden bland vilka 62 
% angav en sådan plan.  Bland studenter födda i Norden angav 24 % följaktligen att 
de hade planera på att läsa vidare på master/forskarnivå. Jämförelsetalet bland 
utomnordiskt födda var 18 % 18. Skillnaden mellan de studenter som huvudsakligen 
taklade svenska under uppväxten, och de som inte gjorde det, följde samma mönster 
som ovan. 
    
Alla de fyra variablerna kring social bakgrund var signifikant relaterade till frågan om 
huruvida studenterna planerar sina grundstudier med tanke på arbetsmarknaden 
respektive för vidare studier. Grovt generaliserat kan vi säga att de studenter vars 
föräldrar är högutbildade respektive tjänstemän/företagare angav i högre 
utsträckning att de planerade sina studier så att de kan läsa vidare på master eller 
forskarnivå jämfört med de studenter vars föräldrar är lägre utbildade respektive 
arbetare. I Tabell 7 och Tabell 8 beskrivs dessa skillnader i sin helhet. 
 
 
 
Tabell 7.  Andel studenter som planerar för vidare studier eller arbetsmarknad relaterat till 

föräldrarnas yrkeskategorier, % 
 

             
    ArbetsmarknadArbetsmarknadArbetsmarknadArbetsmarknad    Master/forskarutbildninMaster/forskarutbildninMaster/forskarutbildninMaster/forskarutbildnin  
             
Moderns yrke19         Totalt 
             
Tjänsteman  71 29 100 
Arbetare  80 20 100 
Egen företagare           67 33 100 
Övrigt  65 35 100 
          
faderns yrke20          
          
Tjänsteman 72 28 100 
Arbetare 78 22 100 
Egen företagare 61 39 100 
Övrigt 78 22 100 
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Tabell 8.  Andel studenter som planerar för vidare studier eller arbetsmarknad relaterat till deras 
föräldrars utbildningsnivå, % 

 

             
    ArbetsmarknadArbetsmarknadArbetsmarknadArbetsmarknad    Master/forskarutbildningMaster/forskarutbildningMaster/forskarutbildningMaster/forskarutbildning     
          
Moderns högsta utbildning21         Totalt 
          
Grundskola  81 19 100 
Gymnasium  77 23 100 
Universitet/högskola 67 33 100 
          
Faderns högsta utbildning22          
          
Grundskola 82 18 100 
Gymnasium  77 23 100 
Universitet/högskola 66 34 100 
          

    

 
    
Studenters aktörskap Studenters aktörskap Studenters aktörskap Studenters aktörskap     
 
I detta avsnitt beskrivs hur studenterna i undersökningsgruppen svarade på de frågor 
i enkäterna som sorterats in under temat aktörskap. Svaren på dessa frågor i Före-
mätningen analyseras mot bakgrundsfrågorna: kön, ålder, social- och kulturell 
bakgrund. 
 
Drygt hälften av studenterna i före-mätningen, 57 %, instämde helt eller delvis i 
påståendet ”Jag kommer aktivt att försöka påverka utbildningens innehåll och 
undervisningsformer.” (Enkät F – fråga 20). En tredjedel av studenterna, 33 %, tog 
helt eller delvis avstånd från påståendet. Den senare kategorins intentioner kan 
betraktas som problematiska i relation till en konstruktionistisk kunskapssyn (Säljö, 
2000; Lea, Stephenson och Troy, 2003) som förutsätter aktivitet och där kunskap 
blir verklig och meningsfull först då den knyter an till de lärandes egna 
utgångspunkter, identiteter och livsprojekt. Bristen på intention att försöka påverka 
utbildningen kan vara ett hinder för en utforskande studentroll (Emsheimer, 2000) 
och för ett djupinriktad och meningsorienterat lärande (Prosser & Trigwell, 1999). 
Om intention att påverka utbildningen fattas motverkas också en subjektivering av 
studenten vilket kan ses som ett uttryck att vilja bli ”omhändertagen” (Persson, 
1996). Detta riskerar att reducera studenten till en kunskapskonsument 
(Emsheimer, 2000).  
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Studenter födda utanför Norden instämde i signifikant högre grad än övriga i att de 
avser att försöka påverka utbildningens innehåll och undervisningsformer23. De som 
under sin uppväxt huvudsakligen talade annat språk än svenska angav också i högre 
grad än andra grupper att de kommer att försöka påverka utbildningens innehåll och 
arbetsformer24.  
 
I de gruppintervjuer som genomfördes ett par veckor in på studenternas första 
termin framkom att de inte föreställer sig att det i särskilt hög grad går att påverka 
utbildningen. I intervjuerna ombads studenterna att diskutera påståendet ”Jag är 
själv med och aktivt påverkar innehåll och utformning i utbildningen”. Nedan 
beskrivs ett utdrag ur ett samtal mellan två studenter. Deras resonemang bedömdes 
som relativt representativa för diskussionerna i de flesta gruppintervjuer: 
 
 
C:  Nej, jag tycker att det verkar som det redan är bestämt alltihopa från lärarens håll. Alltså 
 schemaaktigt så tror inte jag att vi kan ändra så mycket.  
L:  Ändå kanske när vi har de ordningar… jag vet inte om man har några frågor eller nåt. De 

brukar fråga alltid också. Vill ni veta någonting mer eller något om ni undrar om. Vill ni att 
vi går igenom och så. 

C:  Det i och för sig där kan vi också lägga in våra ord men… 
L:  Men man kanske hinner inte 
C:  Men det mesta är fast 
L:  Man hinner inte för den är fullproppad schema och man hinner inte eller de hinner inte 

heller  
 
 
Detta ”problem” blir ännu tydligare vid en betraktelse av hur studenternas 
föreställningar om att påverka utbildningen såg ut efter det första årets studier på 
programmen. I Under-mätningen var andelen studenter som instämde helt eller 
delvis i att de att försöker att påverka utbildningen (Enkät U – fråga 25) betydligt 
lägre än vid uppropet, den hade sjunkit med 28 procentenheter till 29 %. De 
studenter som helt tog avstånd från påståendet var betydligt högre, det hade stigit 
med 15 procentenheter till 18 %. Studenterna var således i mindre omfattning 
inställda på att påverka utbildningen efter ett års studier25. Det finns anledning att 
kommentera detta med utgångspunkt i de perspektiv på aktörskap som presenterats 
tidigare. Aktörskap skall förstås kontextuellt. Med utgångspunkt i Säljö (2000), 
Wenger (1998) och Anderson och Day (2005) har vi pekat på att studenternas 
förehavanden och kunskapsutveckling i vid mening har en individuell dimension 
men att den kommer till uttryck på olika sätt beroende på hur den konkreta 
sociokulturella praktik, i detta fall högskolan, ser ut. Med utgångspunkt i det vi 
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tidigare refererat från Persson (1996, 1998) och Emsheimer (2000) kan man anta att 
den konkreta utbildningen/studiepraktiken konstruerar studenterna som mer eller 
mindre ”aktiva”. Det finns anledning att fråga sig hur de studiemiljöer (organisation, 
kultur etc) som högskolan erbjuder ”leder till” att studenternas ambitioner att 
påverka sin utbildning minskar så kraftigt under det första studieåret. Kan det vara 
så som Persson (1998) resonerar att dagens massutbildning inte skapar 
förutsättningar för delaktighet och att detta kommer till uttryck som upplevelser av 
brist på inflytande? 
 
Studenterna i undersökningsgruppen ombads att bedöma huruvida lärarnas insatser 
eller deras egna insatser var viktiga för framgångsrika studieresultat (Enkät F – fråga 
17). Lärarnas insatser i utbildningen tillskrevs i genomsnitt 41 % betydelse och 
studenternas insatser tillskrevs 59 % betydelse. I mätningen efter ett års studier 
fördelade sig svaren närmast identiskt (Enkät U – fråga 22).  
 
Männen tillskrev studenternas egna insatser större betydelse än vad kvinnorna gjorde 
(m = 61 % respektive m = 58 %)26. I utdraget från en gruppintervju nedan uttrycker 
sig en manlig student om betydelsen av de egna insatserna i studierna. 

 
 

T:  Det blir mycket vad man gör det till. Vi fick ju redan första dan reda på att vi inte har så 
många föreläsningar men vi har ett antal böcker. Det är en del text vi har så att säga. Så det är 
mycket till vad man gör det till och så vidare. Han säger ju inte så att det är bra om ni har läst 
det här eller till nästa vecka ska ni läsa det här utan det är på ens eget ansvar. Man får ta sig i 
kragen och lära sig så att säga. Helt enkelt och det är ett ansvar som har lagts mer och mer på 
en ju högre upp. I gymnasiet var det fortfarande lite berättade ändå vad man skulle göra. 
Men nu har det blivit mycket mera att det är upp till en själv. Vi är inga barnungar som det 
skall daltas med alltför mycket utan det är lite mer upp till dig att klara det här, på gott och 
ont så klart. Jag tycker väl att det är relativt bra att man får en liten hård dunst de ska ju ändå 
förbereda en på det verkliga livet, det verkliga arbetslivet och så. Det är kanske inte alltid så 
där jättesnällt.  

 
 
Resultaten visade också att studenterna i Före-mätningen (Enkät F – fråga 14), 
värderade betydelsen av att fokusera på eget arbete högre, 58 %, än att fokusera på 
arbete tillsammans med andra studenter, 42 %. Männen angav det som något 
viktigare att fokusera på sitt eget arbete än vad kvinnorna gjorde (m = 59 % 
respektive 57 %)27. I viss utsträckning tenderade också studenternas fokus på eget 
arbete att öka med deras ålder28. Gruppen studenter som huvudsakligen talade 
svenska under uppväxten värderade betydelsen av att arbeta själv högre än gruppen 
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studenter som huvudsakligen talade något annat språk än svenska (58 % respektive 
54 %)29. Gruppen studenter födda i Norden värderade också eget arbete högre än 
gruppen studenter födda utanför Norden (58 % respektive 55 %)30. Studenternas 
fäders yrken visade sig också ha ett visst samband hur studenterna svarade på frågan 
om fokus på eget arbete eller på arbete tillsammans med andra. Betydelsen av 
studentens eget arbete värderades till 57 % i kategorin med fäder som var arbetare, 
till 58 % i gruppen där fadern var tjänsteman, till 60 % där fadern var egen 
företagare och till 52 % i kategorin övrigt31.  
 
Ett av de påståenden som studenterna diskuterade i gruppintervjuerna, och som 
knyter an till frågan om att arbeta själv eller tillsammans med studiekamrater, var 
”Kurskamrater är en resurs för mitt lärande”. 
 
 
C:  Absolut 
E:  Ja verkligen, du menar typ vänner och så det ger väldigt mycket. Det är lättare att liksom 

sitta och läsa när någon annan hjälper till och förklara för varandra. Det är väldigt stor, alltså 
det hjälper jättemycket. 

C:  Mmm Jag håller med också framförallt med basgrupper och sådant. Det är väldigt bra särskilt 
efter föreläsningar och sådant att vi sitter och pratar igenom vad vi har gått igenom om det är 
någon som har missuppfattat någonting eller någon som har missat något att man reder ut 
vissa begrepp och så där. Ja pratar igenom. 

E:  Det är väldigt bra att ha de där basgrupperna annars hade man nog inte gått in för det så. 
Och samlats så, så många och liksom gått igenom. Det hade man inte. 

C:  Precis  
E:  Vi har en tid varje vecka som vi ska samlas och prata om det här som vi har gått igenom i 

veckan i gruppen och så. Om man har några frågor. 
C:  Ja det är positivt. 
 
 
Mot bakgrund av resonemang som dessa kunde det kanske förväntas att studenterna 
efter ett års studier skulle betona samarbete med andra studenter högre än vad de 
gjorde på uppropsdagen. Någon sådan förändring syns inte i studiens data (Enkät U 
– fråga 19). Tvärtom angav studenterna betydelsen av eget arbete något högre, 60 
%, efter ett års studier, jämfört med i genomsnitt 58 % på uppropsdagen32. 
 
Utdraget ovan kan tolkas som att studenterna inte med nödvändighet ser någon 
motsättning mellan att arbeta själv och tillsammans med andra (vilket kan ställas 
mot vår dualistiska frågekonstruktion där studenterna ”tvingades” att ställa det ena 
mot det andra). När utbildningskontextens betydelse för studenternas 
förhållningssätt och lärande kommenterades tidigare, med anknytning till 
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konstruktionistiska idéer utifrån t ex Wenger (1998), Anderson och Day (2005) m 
fl, var det med hänvisning till den kontext som utbildningsanordnaren har ansvar 
för att iscensätta. Här kan man, med utgångspunkt i samma författare, poängtera 
vikten av att studenterna utgör kontext i relation till varandra, som möjliggörande 
och begränsande för både gemensamma och individuella processer.      
 
En aspekt av aktörskap i utbildningen är den tid man planerar att använda till sina 
studier och den tid man faktiskt lägger ner i sina studier. Nedan beskriver en student 
hur hennes första studietid sett ut och hur hon föreställer sig att det kommer att se 
ut i den kommande utbildningen: 
 
 
SL:  Det känns som om du berättar att du ska ha en aktiv roll hela tiden. 
S:  Ja 
SL:  Inte bara till tentorna utan du är med hela tiden. 
S:  Ja det är nästan så faktiskt. Det låter som man inte har ett liv nu, men ibland är det så för det 

är jättemycket nu i början. Och man måste hänga med i början för att förstå senare. Man får 
ta det här stressandet och plugga i början och kanske slappna av lite mer i andra terminen 
eller tredje och framåt. 

 
 
I Före-mätningen (Enkät F – fråga 23) var medelvärdet för antal timmar/vecka som 
studenterna i undersökningsgruppen räknade med att lägga ner på sina studier 33,7. 
Studenter födda i Norden planerade i genomsnitt att använda 34 timmar per vecka 
till sina studier; studenter födda utanför Norden 31 timmar33. Studenter vars fader 
hade högst gymnasieutbildning planerade att använda något färre timmar per vecka 
till sina studier (32 timmar), jämfört med studenter vars fäder hade som högst 
grundskoleutbildning (35 timmar) respektive högskoleutbildning (35 timmar)34. I 
Under-mätningen (Enkät U – fråga 28) var medelvärdet för antal timmar som 
studenterna angav att de faktiskt lägger ner på sina studier 28.5 timmar per vecka. 
Detta är något högre än för studenter i riket i genomsnitt där den nationella 
Studentspegeln 2007 visade att helfartsstudenter i genomsnitt lägger ner 21-25 
timmar på sina studier varje vecka (Högskoleverkets rapport 2007:20 R). 
 
 
Studenternas prestationStudenternas prestationStudenternas prestationStudenternas prestationer År 1 er År 1 er År 1 er År 1     
 
För att kunna mäta studenternas studieresultat efter första året har vi hämtat data i 
LADOK om hur många högskolepoäng respektive student som började studera 
HT07 hade tagit fram till 1 oktober 2008. Dessa data berör 618 av de 624 studenter 
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som medverkade i Före-mätningen. Det fanns 61 studieavbrott registrerade i 
undersökningsgruppen. De flesta avbrotten gjordes under de två första månaderna 
(september-oktober 2007). Ett fåtal studenter (16) hade gjort studieuppehåll under 
en termin, antingen HT07 eller VT08 och fem studenter hade gjort studieuppehåll 
under både HT07 och VT08.  
 
De 618 studenterna hade i genomsnitt tagit 44 högskolepoäng (hp) inom 
programmet under det första året. Spridningen var relativt stor (S = 21 hp). Cirka 
10 % av studenterna (65 st) hade inga registrerade hp. Flertalet av dessa hade gjort 
avbrott eller uppehåll i sina studier. Nästan hälften av studenterna (272 st) hade 
tagit det som förväntas, d.v.s. maximalt antal hp (60). Av de 618 studenterna hade 
ungefär var tionde student läst kurser utanför programmet som hade renderat hp 
under det första studieåret. Dessa poäng, fördelade på hela undersökningsgruppen, 
motsvarar i genomsnitt en (1) högskolepoäng. Dessa hp ingår inte i analyserna.  
 
I det följande jämförs olika studentgruppers prestationer under det första studieåret, 
först utifrån kön, ålder, social och kulturell bakgrund, därefter utifrån de tidigare i 
denna rapport beskrivna föreställningarna och intentionerna (avseende bildning, 
yrkesorientering och aktörskap) och slutligen utifrån ett antal andra 
bakgrundsvariabler som bygger på frågor i Enkät F.  
 
 
 
Prestation i relation till kön, ålder, social och kulturell bakgrundPrestation i relation till kön, ålder, social och kulturell bakgrundPrestation i relation till kön, ålder, social och kulturell bakgrundPrestation i relation till kön, ålder, social och kulturell bakgrund    
 
Under första året på högskolan tog kvinnorna i genomsnitt betydligt fler hp (m = 
47) än männen (m = 39)35. Det kan noteras att kvinnor och män inte hade gjort 
studieuppehåll36 eller studieavbrott37 i olika utsträckning. Ålder visade sig inte vara 
relaterad till hur många hp studenterna registrerades för under år 138. En analys av 
sambandet mellan ålder och studieprestation inom grupperna män och kvinnor 
visade dock att det fanns ett tydligt samband inom gruppen män. Ju äldre männen 
var, desto fler hp registrerades de för under det första studieåret39. Hur 
prestationerna för män och kvinnor i olika åldersgrupper fördelade sig framgår av 
tabell 9. De unga männens lägre antal hp kan delvis förklaras av att de i högre 
utsträckning har gjort studieavbrott under år 1.  
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Tabell 9.  Antal högskolepoäng (hp) kvinnorna och männen i genomsnitt tog under det första 
studieåret, fördelat på ålder 

 

            
    Medelvärde hpMedelvärde hpMedelvärde hpMedelvärde hp    

(Män)(Män)(Män)(Män)    
Medelvärde hpMedelvärde hpMedelvärde hpMedelvärde hp    

(Kvinnor)(Kvinnor)(Kvinnor)(Kvinnor)    
         
- 19 år 30 45 
20 – 24 år 39 49 
25 – 29 år 42 45 
30 år –  48 45 
         

 
 
Studieprestationerna visade sig också ha samband med studenternas kulturella 
bakgrund. Studenter födda i Norden hade efter det första studieåret presterat 
signifikant fler hp (m = 45) än studenter som är födda utanför Norden (m = 34)40. 
Analysen visade också, vilket är naturligt då det rör sig om i huvudsak samma 
studenter, en skillnad i antal registrerade hp under år 1 mellan grupperna där det 
huvudsakliga språket i familjen under uppväxten var svenska eller inte svenska41. För 
de studenter som växte upp i familjer där det huvudsakliga språket var svenska var 
det genomsnittliga antalet registrerade hp högre (m = 45) än för de studenter där det 
huvudsakligen talades ett annat språk (m = 34).  
 
Det visade sig också att den kulturella bakgrundens relation till studieprestationen 
samvarierade med kön (se Tabell 10). Skillnaden mellan de manliga och de 
kvinnliga studenternas prestationer var betydligt större inom den grupp studenter 
som inte var födda i Norden jämfört med den grupp av studenter som var födda i 
Norden. En tvåvägs variansanalys med Kön och Födelseland som oberoende 
variabler och Antal registrerade hp under det första studieåret som beroende 
variabel, visade en interaktionseffekt42. Slutsatsen vi kan dra är att kvinnor födda i 
Norden presterade bättre än män födda utanför Norden. 
 
 
Tabell 10. Antal högskolepoäng (hp) kvinnorna och männen i genomsnitt tog under det första 

studieåret, relaterat till kulturell bakgrund  
 
         
 Medelvärde hpMedelvärde hpMedelvärde hpMedelvärde hp    

(Män)(Män)(Män)(Män)    
Medelvärde hpMedelvärde hpMedelvärde hpMedelvärde hp    

(Kvinnor)(Kvinnor)(Kvinnor)(Kvinnor)    
         
Födda i Norden 40 48 
Födda utanför Norden              24 41 
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Betydelsen av studenternas sociala bakgrund relaterad till första årets prestationer är 
tvetydig. Det fanns inga skillnader i studenternas prestationer under år 1 som har 
samband med föräldrarnas yrken när studenterna var i 15-årsåldern, varken vad 
gäller moderns43 eller för faderns44 yrke. Inte heller påvisades någon relation mellan 
moderns högsta utbildning och studenternas antal registrerade hp45. Vad gäller 
faderns utbildning fanns dock en tydlig och kanske oväntad relation. Ju högre 
utbildning studenternas fader hade, desto färre hp hade de registrerade efter år 146. 
Tabell 11 visar studenternas prestationer under år 1 fördelade i grupper utifrån 
faderns utbildningsnivå. 
 
 
Tabell 11.  Studenternas genomsnittliga studieresultat (hp under första studieåret) relaterat till 

deras faders högsta utbildning 
 

     
Faderns högsta utbildningFaderns högsta utbildningFaderns högsta utbildningFaderns högsta utbildning    Studentens medelvärdeStudentens medelvärdeStudentens medelvärdeStudentens medelvärde    
     
Grundskola 48 hp 
Gymnasium 44 hp 
Universitet/Högskola           42 hp 
     

 
    
    
Prestation i Prestation i Prestation i Prestation i relationrelationrelationrelation till övriga bakgrundsvariabler till övriga bakgrundsvariabler till övriga bakgrundsvariabler till övriga bakgrundsvariabler    
 
I detta avsnitt beskrivs först de ”övriga bakgrundsvariabler” som vid analysen visat 
sig vara signifikant relaterade till studenternas studieprestation under det första året. 
Därefter redovisas de bakgrundsvariabler där det inte finns några signifikanta 
samband med deras studieprestationer.  
 
De studenter som i före-mätningen (Enkät F – fråga 21) instämde helt i påståendet 
att det är troligt att de fullföljer sina studier på programmet tog fler poäng (45 hp) 
jämfört med de studenter som inte instämde helt i påståendet (39 hp)47. En annan 
skillnad som kunde påvisas var att sambo/gifta studenter i genomsnitt hade tagit fler 
hp (48 hp) än studenter med annan boendeform (45 hp), ensamboende (43 hp) och 
hemmaboende hos föräldrar (40 hp)48. Det fanns även en skillnad mellan de som 
gjorde minst ett års uppehåll efter gymnasiet (45 hp) och de som påbörjade 
studierna på högskolan direkt efter gymnasiet (39 hp)49. 
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Även om studenternas medelålder enligt de tidigare presenterade analyserna inte 
visade sig vara relaterad till prestation under år 1, så får vi genom resultaten ovan en 
indikation på att det ändå finns skillnader i prestationer mellan olika åldergrupper i 
de nedre åldersintervallen. Ungefär 90 % av de studenter som bor hemma hos 
föräldrarna och av de som inte gjorde något studieuppehåll efter gymnasiet var 22 år 
eller yngre. Båda dessa kategorier studenter presterade sämre än gruppen som helhet. 
 
För att kunna studera betydelser av familjens och vännernas inställning till (Enkät F 
– frågorna 10 och 11) studenternas prestationer, konstruerades ett vännerstöd-index 
och ett familjestöd-index. Dessa bygger på summan av studenternas närståendes 
intresse, kunnighet, förståelse och inställning (negativ/positiv) till deras studier. 
Analysen visade att det fanns ett positivt samband mellan vännerstöd-index och 
prestation50. 
 
Studenternas upplevelse av familjestöd visade sig inte vara signifikant relaterat till 
antalet registrerade hp som studenten hade efter år 151. Inte heller fann vi någon 
skillnad i studieprestationen mellan de studenter som valt sitt program i första hand 
och de som inte gjort det52. Vi fann inte heller några skillnader i studenternas 
studieresultat utifrån huruvida någon person haft särskilt stor betydelse för deras val 
att läsa på högskola53; huruvida de vid uppropet kände sig säkra på vad som 
förväntas av dem under utbildningen54; huruvida de hade hemmavarande barn eller 
inte55; eller huruvida de vid terminsstart sedan tidigare bodde i Halmstad, hade 
flyttat till Halmstad på grund av studierna, avsåg att pendla till Halmstad eller avsåg 
att flytta till Halmstad56. Vi fann heller inga skillnader i studieprestationer som 
kunde härledas till den typ av område som studenterna vuxit upp i (Storstad, 
Mellanstor stad, Småstad, Tätort/landsbygd, Växlat)57. Det fanns inte heller något 
samband mellan det antal tidigare lästa poäng på universitet/högskola som 
studenterna hade och deras prestationer under år 1 på det nuvarande programmet58. 
Slutligen fann vi inte heller skillnader i studieprestationer under år 1 som kunde 
relateras till svaren på de två frågorna om engagemang i världen59 respektive 
huruvida de regelbundet följer nyhetsbevakningen i media60.  
 
 
Prestation i relation till föreställningar och intentionerPrestation i relation till föreställningar och intentionerPrestation i relation till föreställningar och intentionerPrestation i relation till föreställningar och intentioner    
 
Här kommer studenternas prestationer mätt i antal registrerade hp efter det första 
studieåret att sättas i förhållande till deras initiala föreställningar om vad som 
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påverkar utbildningsframgång och deras eget aktörskap i rollen som studenter att 
behandlas. 
 
Temat Yrke/Bildning: Resultaten visade att de studenter som i före-mätningen angav 
att de inte skulle (tog helt eller delvis avstånd från påståendet) avbryta sina studier 
direkt om de fick ett arbete presterade fler poäng under första året (45 hp) än de 
som varken instämde eller tog avstånd (39 hp) och de som instämde helt eller delvis 
(25 hp)61. Inga andra föreställningar och intentioner inom temat yrke/bildning 
visade sig ha samband med studenternas studieprestationer under år 1. 
 
Temat Aktörskap: Resultaten visade också att de studenter som i före-mätningen lade 
större vikt vid lärarnas än på sin egen insats för framgång i studierna presterade färre 
poäng jämfört med de studenter som lade större vikt vid studenternas insats eller 
som värderade insatserna som lika betydelsefulla62. I Tabell 12 redovisas hur 
genomsnittligt antal hp under det första studieåret ser ut inom dessa tre grupper. 
Inga andra föreställningar och intentioner inom temat aktörskap visade sig vara 
relaterade till studenternas studieprestationer under år 1. 
 
 
Tabell 12.  Föreställningar om betydelsen av lärarnas och studenternas egna insatser för 

studieresultat, relaterat till genomsnittligt antal hp under första studieåret  
 
     
Studenternas föreställningarStudenternas föreställningarStudenternas föreställningarStudenternas föreställningar    Medelvärde hpMedelvärde hpMedelvärde hpMedelvärde hp    
 
Studenternas insatser viktigast 45 
Lärarnas insatser viktigast 37 
Insatserna är lika viktiga 45 
 

    
    
    
Sammanfattning av resultatSammanfattning av resultatSammanfattning av resultatSammanfattning av resultat    
 
I det följande sammanfattar vi de resultat som framstår som mest centrala i studien. 
Det första vi vill lyfta fram är att studenterna som läser ett grundutbildningsprogram 
på Högskolan har gjort ett positivt val i den bemärkelsen att de inte har valt högre 
utbildning för att slippa vara arbetslösa. Studenterna på högskolan värderar både 
utbildningarnas bildande som yrkesorienterade aspekter som viktiga. I de data som 
analyserats har vi dock sett att utbildningens betydelse för det kommande yrkeslivet 
ges allt större betydelse efter hand som de studerar. En annan betydelsefull 
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förändring som skett mellan det första och andra mättillfället är att intresset för och 
den upplevda möjligheten att påverka sin egen utbildning sjunker avsevärt. När det 
gäller studenternas prestationer efter det första studieåret kan vi konstatera att de 
varierar, och att faktorerna kön och kulturell bakgrund har betydelse. Kvinnor och 
studenter med nordisk bakgrund presterar betydligt bättre än män och studenter 
med utomnordisk bakgrund. Traditionella sociala bakgrundsfaktorer som 
föräldrarnas utbildning och yrke visade sig inte han den betydelse för prestationerna 
som man kan förvänta sig utifrån tidigare studier. 
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DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion    
 
I resultatkapitlet kommenterades studiens resultat, utifrån de tre temana 
yrkesorientering, bildning och aktörskap, med utgångspunkt i ett urval av de källor, 
huvudsakligen relativt empirinära, som lyftes fram i teorikapitlets avslutande avsnitt. 
I detta kapitel skall våra data anknytas till teori på en annan nivå. Här skall vi 
diskutera de centrala dragen i de mer övergripande samhällsteoretiska perspektiv 
som presenterats i teorikapitlets inledande avsnitt; om det senmoderna samhället, 
om individualisering, reflexivitet, upplösning av samhällsstrukturer etc. och 
kommentera dessa med utgångspunkt i vissa av de data som presenterats.  
 
    
Föränderlighet eller stabilitet?Föränderlighet eller stabilitet?Föränderlighet eller stabilitet?Föränderlighet eller stabilitet?    
 
Idén om den senmoderna, ”reflexiva”, samhällsepoken bygger på tanken att 
människor oavbrutet ställs inför nya intryck, nya livsvillkor och nya förutsättningar. 
Drivet till sin spets skulle det innebära att det som var sant igår kan vara lögn idag 
och glömt imorgon. Detta ”flytande” tillstånd kräver, enligt den här uppfattningen, 
att även individerna ”flyter med” och således kontinuerligt ändrar sitt sätt att 
beskriva sig själva och sin syn på livet och världen. Om man utgår från 
uppfattningen om vår tids samhälle som präglat av snabb och ständigt pågående 
förändring, vilken enskilda individer hela tiden fordras att anpassa sig efter 
(Olofsson, 1997), så borde man också kunna förvänta sig att resultaten från de båda 
mätningar som genomförts (FÖRE och UNDER) skulle visa på betydligt större 
variation vad gäller studenternas föreställningar och intentioner, i den meningen att 
studenterna i större utsträckning borde svara annorlunda då de har avverkat nästan 
hela det första året av sitt utbildningsprogram jämfört med hur man svarade på 
uppropet. 
 
De data som har redovisats i denna delrapport visar dock att för en stor del av de 
frågor som ställts i de båda enkäterna så är svaren på gruppnivå relativt likartade vid 
de två tillfällena. Det betyder dock inte att de enskilda studenterna i 
undersökningsgruppen uttryckte samma föreställningar och intentioner vid de båda 
mätningarna. Den individuella rörligheten mellan före- och under-mätningen kan 
uttryckas på olika sätt. När det gäller frågor/påståenden med få svarsalternativ (t ex 
5-gradiga likertskalor) kan det vara relevant att fråga sig hur stor andel av 
studenterna som angivit ett annat svarsalternativ vid andra mätningen jämfört med 
den första, oavsett i vilken riktning på skalan som förflyttningen skett. Som exempel 
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på detta kan två påståenden lyftas fram; För mig är det viktigaste med studierna att de 
ökar mina möjligheter att få ett bra arbete, samt För mig är det viktigaste med studierna 
att de ökar mina möjligheter att få ett bra liv. På gruppnivå visade sig fördelningen 
mellan de olika svarsalternativen vara likartad vid de båda mätningarna. Analyser på 
individnivå visade dock att drygt var fjärde student angivit ett annat svarsalternativ 
vid andra mätningen jämfört med den första (bra arbete 43 % och bra liv 41 %).  
 
Ett annat sätt att uttrycka individuell rörlighet, som är relevant för de 
frågor/påståenden som har betydligt fler svarsmöjligheter, är att analysera hur stora 
förflyttningar på skalan som de medverkande studenterna i genomsnitt har gjort 
mellan mätningarna. Exempel på en sådan fråga är; I vilken utsträckning anser du att 
framgång studierna beror på lärarnas respektive studenternas insatser i 
utbildningen/studierna? På denna och liknande frågor angavs svar som procentuella 
fördelningar mellan de två svarsalternativen (lärarnas respektive studenternas 
insatser). Även om svaren på denna fråga, på gruppnivå, fördelade sig lika vid de två 
mätningarna så fanns det betydande individuell rörlighet mellan mätningarna. Den 
genomsnittliga förändringen i svaren mellan mätningarna var 12 %. Var tredje 
student (33 %) angav vid det andra mättillfället ett svar som låg 20 eller fler skalsteg 
från det svar som de angav vid den första mätningen. Vad dessa exempel visar är att 
det finns en individuell rörlighet som inte kommit till fullständigt uttryck i de 
analyser som presenterats i rapportens resultatavsnitt. Det leder vidare mot 
reflektioner kring vilka typer av analyser som bör genomföras i det vidare arbetet 
med att belysa studenters föreställningar och intentioner i spänningsfältet mellan det 
individuella och det strukturella. 
 
Vi tycker oss även kunna se sådant i materialet som kan tolkas som ”reflexivitet” och 
som tecken på skapande och utveckling av självidentiteten (Giddens, 1991). Även 
om de flesta utbildningsprogram på Högskolan i Halmstad inte ger en yrkesexamen 
så påbörjar många av studenterna redan från början formandet av en tänkt 
yrkesidentitet; åtminstone som ett försök att placera in utbildningens innehåll i 
tänkbara användningsområden för det arbetsliv som de hoppas kommer att följa 
efter examen. 
 
I de resultat från de båda mätningarna där vi, även på gruppnivå, ser en tydlig och 
faktisk förändring kan vi notera att antalet studenter som under utbildningens gång 
tycks närma sig en mer uttalat yrkesorienterad inställning ökar. På frågan om vad de 
vill uppnå med sina studier på programmet svarar fler i andra mätningen att man 
faktiskt planerar för det framtida arbetslivet (och således bör ha en mer eller mindre 
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konkret uppfattning om vad kopplingen mellan utbildningsprogrammet och det 
framtida arbetslivet består i), medan andelen som säger sig studera för att öka 
möjligheterna i livet, sett i ett större perspektiv, minskar (Sid. 40-42). Om vi utgår 
från de båda traditionella motpolerna bildning och utbildning (t ex Liedman, 2006; 
von Wright, 2007) så skulle detta således kunna tolkas som en förskjutning hos 
flertalet studenter i undersökningen från en mera öppen bildningsambition till en 
mera snäv yrkesorientering. 
 
 
Högre utbildning som marknadsvaraHögre utbildning som marknadsvaraHögre utbildning som marknadsvaraHögre utbildning som marknadsvara???? 
 
Till bilden av det senmoderna marknadssamhället hör kravet på arbetstagarna att 
kunna marknadsföra sig själv; att integrera valet av utbildning i formulerandet av sitt 
livsprojekt för att få så vis skapa sig ett personligt och attraktivt ”varumärke” på 
arbetsmarknaden (Karlsson, 2005). Som vi kunde se i utdragen från intervjustudien 
finns det även en upplevelse av att omgivningen förväntar sig ett någorlunda klart 
definierat mål med studierna på programmet (Sid. 39). Studenterna verkar överlag 
tycka att de får stöd och uppmuntran från sin familj och närmaste vänner när det 
gäller valet att studera, även om de närmaste kanske inte alltid fullt ut förstår sig på 
utbildningens faktiska innehåll (Sid. 37). Däremot förefaller det bli allt viktigare att 
kunna ge ett godtagbart svar på frågan om vad man ”blir” efter de tre åren på 
programmet. 
 
Vi ser alltså en relativt tydlig yrkesorientering hos flertalet av studenterna på 
programmen i undersökningen; en yrkesorientering som på sina håll tycks förstärkas 
ytterligare under utbildningens gång. Däremot går det inte att reducera denna 
”yrkesorientering” till att enbart handla om strikt avgränsat fokus på ett redan 
bestämt, efter utbildningen väntande arbete. Målet för så gott som alla studenterna 
är förvisso ett arbete, men inte vilket arbete som helst. Endast 2 % sade ju sig på 
uppropsdagen vara beredda att genast hoppa av utbildningsprogrammet om de 
erbjöds ett jobb istället (Sid. 37). 
 
Medvetenheten om de hårda villkoren på arbetsmarknaden (vilka i det s.k. 
”postindustriella” samhället är kärva även i en högkonjunktur) gör att det är svårt att 
kunna ta för givet att ett arbetstillfälle väntar direkt efter avslutad utbildning (Beck, 
1998; Gorz, 2001). Det gäller för yrkesutbildningarna, men kanske ännu mer för de 
utbildningsprogram som ”enbart” ger generell (om än ämnesinriktad) 
kandidatexamen, vilket gäller huvuddelen av utbildningsprogrammen på Högskolan 
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i Halmstad. Utifrån dessa förutsättningar skulle man kunna tänka sig att ett lyckat 
förhållningssätt för den enskilde studenten bygger på att från första dagen försöka 
kombinera en mot arbetsmarknaden öppen och ”flexibel” hållning med en något så 
när klart formulerad målsättning med studierna, vilken på ett väl avvägt sätt 
harmonierar med utbildningens innehåll och som är begriplig och 
uppskattningsgenererande i relation till omgivningen samt som också passar väl in i 
det högst personliga livsprojektet. Att huvuddelen av studenterna i undersökningen 
instämde helt eller delvis i de två likartat formulerade frågorna om att det viktigaste 
med studierna är att de ger möjligheter till ett bra arbete/ett bra liv, antyder att de 
har en sådan flexibel hållning (Sid. 39). Det pekar också på att snäva definitioner av 
yrkesorienterade och bildande synsätt som motpoler inte särskilt väl speglar 
studenternas föreställningar. 
 
När vi diskuterar studenternas föreställningar om och intentioner till utbildningen 
kan det finnas en poäng med att skilja på två saker (utan att förneka att dessa hänger 
ihop); å ena sidan idén om utbildningen och dess plats i samhället, i de individuella 
livsprojekten samt i relation till arbetsmarknaden, och å andra sidan individernas 
möte med och genomförande av den faktiska utbildningen. Till det senare hör 
relationerna till lärare, andra programstudenter, kurskamrater på enskilda kurser, 
administrativ personal, studentkåren osv. De övergripande idéer om utbildning(en) 
som studenten inledningsvis har påverkar sannolikt dessa relationer och genererar 
idéer om dem. Hur de faktiska utbildningsrelationerna och idéerna om dessa 
utvecklas kan sedan tänkas påverka studenternas allmänna idéer om utbildningen 
och dess funktion i deras egna liv. 
 
Som vi tidigare har beskrivit finns det forskare i olika länder som har hävdat att 
marknadsanpassningen och ekonomiseringen av samhället såväl som 
utbildningssystemet medför att allt fler studenter börjar betrakta sig själva som 
kunder, vilka ”köper”/investerar i en utbildning och därmed anser sig ha kundens 
rätt att konsumera en färdig produkt som sedan bedöms efter vilken grad av 
användbarhet och personlig tillfredställelse den kunde ge (Ritzer, 1998). Det, sett 
utifrån idén om kraven på ”flexibilitet” och ”personlig reflexivitet”, något paradoxala 
faktum att studenter i allt högre utsträckning väljer att läsa färdigkomponerade 
utbildningsprogram hellre än att själva välja och sätta samman en utbildning av 
fristående kurser skulle kunna ses som ett led i utvecklingen mot kundperspektiv och 
tillit till ”experter”. 
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Eftersom studenter inte är någon enhetlig grupp kan vissa av dem tänkas gå in i sin 
utbildning med en mer aktiv inställning och syn på utbildningen som en 
medskapande process, medan andra kan ha ett kundperspektiv som rimligen är mera 
passivt. Den enskilde studentens grad av aktörskap kan man förmoda har inverkan 
på utbildningsprocessens genomförande samt även på studieresultaten. Vi kan här 
återknyta till tidigare presenterade data som visar att de studenter som påbörjade 
utbildningen med uppfattningen att framgång i studierna i högre utsträckning beror 
på lärarnas insatser än studenternas presterade sämre (i betydelsen hade färre poäng 
registrerade efter ett år) än de som lade större vikt vid studenternas insatser (Sid. 53). 
 
En annan aspekt av studenternas aktörskap är frågan om hur de studenter som 
påbörjar programmet med mer aktiva intentioner ifråga om genomförandet av själva 
utbildningen kommer att uppleva den faktiska utbildningssituationen och -
processen. Också här kan vi återkoppla till intressanta data från 
undersökningsmaterialet; nämligen att uppemot 60 % av studenterna vid tiden för 
uppropet sade sig ha ambitionen att försöka påverka utbildningen, medan denna 
andel hade sjunkit till mindre än 30 % efter ett års studier (Sid. 45). Det är svårt att 
i detta läge veta hur långtgående slutsatser det är möjligt att dra på grundval av detta 
resultat, men om det finns en upplevelse bland studenterna av brist på inflytande och 
möjlighet att påverka utbildningen, så skulle en fråga att undersöka vidare vara: 
skapar studenterna själva denna uppfattning genom sina egna initiala föreställningar 
om och förväntningar på högre utbildning eller uppstår denna 
”alienationsupplevelse” i mötet med det faktiska utbildningsprogrammet? 
 
    
Rörlig stratifiering och upplösning av strukturer?Rörlig stratifiering och upplösning av strukturer?Rörlig stratifiering och upplösning av strukturer?Rörlig stratifiering och upplösning av strukturer?    
 
En ytterligare aspekt av uppfattningen om det senmoderna samhället är idén om 
”klassernas försvinnande”. Denna idé kan tolkas på två sätt. Det mer långtgående av 
dessa två är att indelningen av människor i sociala klasser, främst baserat på 
arbetsdelningen, i sig själv är på väg att upplösas och ersättas av i stort sett gränslöst 
rörliga individer som oavbrutet förflyttar sig mellan flyktiga positioner (Svallfors, 
2004). Det andra går ut på att indelningen kvarstår, men att idén om klasser och 
yrken som grund för identiteter och sociala gemenskaper är på tillbakagång i det 
allmänna medvetandet; inte minst eftersom den politiska artikuleringen av ”klass” 
och ”klassintressen” också har minskat i betydelse (Svallfors, 2004). Den senare 
tolkningen fokuserar på individualiseringen som en hegemonisk idé eller diskurs 
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som istället får samhällets sociala skiktning att framstå som mera tillfälliga positioner 
i ett rörligt stratifieringsmönster. 
 
Vi tolkar undersökningsresultatet som snarast överensstämmande med den senare 
bilden. Den sociala bakgrunden verkar ha liten betydelse för studenternas 
föreställningar om studier på högskolan; åtminstone visar inte resultaten ifråga om 
föreställningar och intentioner på betydande variationer mellan studenter med olika 
social bakgrund. En av förklaringarna till att den sociala bakgrunden förefaller ha en 
liten betydelse för studiens resultat kan vara karaktären på utbildningsutbudet på 
Högskolan i Halmstad, där det inte finns några starkt selekterande s k 
prestigeutbildningar som i tidigare studier visat sig rekrytera studenter från övre 
medelklass (Eriksson, 2009). Utbildningsutbudet på Högskolan i Halmstad kan 
därför beskrivas som socialt homogeniserande. Ett förväntat resultat, utifrån 
studenternas sociala bakgrund, var dock att studenternas intentioner att studera 
vidare efter grundutbildningen var betydligt mer uttalat hos de studenter som har 
föräldrar med högskoleutbildning och tjänstemannayrken (Sid. 43-44). Däremot 
kunde vi också se ett ”klassrelaterat” samband mellan studenternas studieresultat 
under första året och pappans utbildningsnivå; på motsatt sätt än vad som vanligtvis 
förväntas (Sid. 51). Det är svårt att veta hur långt man kan göra tolkningar av att 
studenter från mindre ”studievana” hemmiljöer i genomsnitt hade fler poäng 
registrerade efter ett år, men möjligen kan man tänka sig att studenter från 
akademikerfamiljer kan tillåta sig en mera ”avslappnad” attityd gentemot studierna 
under det första året eftersom man i högre grad har kännedom om den högre 
utbildningens villkor. 
 
Liksom idén om ”klassernas försvinnande” finns det en uppfattning om att vår tids 
samhälle kännetecknas av ”strukturernas upplösning”. Till detta hör vad man 
uppfattar som allt mer diffusa gränser mellan ”offentligt” (arbetsliv/yrke) och 
”privat” (fritid/livet i allmänhet). Den senmoderna människan har fler sociala roller 
än tidigare, men å andra sidan har det blivit svårare att placera in dessa roller som 
tillhörande enbart en specifik sfär (Touraine, 2003). Vårt material visar ju t.ex. att 
studenterna i undersökningen inte tycks göra någon skillnad på studiernas betydelse 
för möjligheterna till ett bra arbete och dess betydelse för möjligheterna till ett bra 
liv (Sid. 39). 
 
Samtidigt som social bakgrund i traditionell bemärkelse framstår som mindre 
betydelsefullt för studenternas svar i enkätundersökningen så kan vi se resultat där 
andra sociala kategorier som kön, ålder och kulturell bakgrund tycks ha desto större 
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betydelse. Särskilt tydligt märks detta när det gäller studenternas studieprestationer; 
dvs. hur många poäng de tog under det första året på programmet. Som vi har sett 
tog de yngre männen i undersökningsgruppen i genomsnitt färre poäng under första 
året än de äldre (Sid. 50). De tog också i genomsnitt betydligt färre poäng än sina 
kvinnliga jämnåriga (Sid. 50). Vi kunde även se att män med icke-nordisk bakgrund 
i genomsnitt tog avsevärt färre poäng än både män med nordisk bakgrund och 
kvinnor oavsett kulturell bakgrund (Sid. 50). 
 
Frågan är: när vi här talar om ”kulturell bakgrund” kopplat till prestation – talar vi 
kanske då snarare om minoritetskulturell bakgrund? Om det går att identifiera en 
grupp av unga män med icke-nordisk (eller icke-västeuropeisk) bakgrund som visar 
sig prestera sämre är det kanske rimligare att tänka sig att deras studieresultat inte så 
mycket hänger samman med deras etniska bakgrund/tillhörighet i sig som med deras 
underordnade position i det svenska samhället just på grund av deras etniska 
bakgrund och tillhörighet. En grundläggande utgångspunkt för projektet är 
uppfattningen att strukturella ramar påverkar villkoren för individerna, men inte för 
den sakens skull verkar determinerande. Det innebär dels att vi inte kan placera in 
alla personer som stämmer in på definitionen ”ung man med icke-nordisk 
bakgrund” i en kategori av ”lågpresterande studenter”, och dels att framtida studier 
kring det här temat måste komma runt föreställningen om ”studenter med annan 
kulturell bakgrund” (än nordisk/västeuropeisk) som i sig själva väsensskilda från 
övriga studenter och på grund av sin kulturella/etniska bakgrund ”icke-kompatibla” 
med det svenska utbildningssystemet. Vi bör också notera genusaspekten; de unga 
kvinnliga studenterna med icke-nordisk bakgrund hade bättre resultat än de unga 
männen i samma ”kulturella kategori”. (Sid. 50) Agerar kvinnorna i så fall 
annorlunda utifrån sin samhälleliga position? 
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Praxisanknytning och projektets framtidsplanerPraxisanknytning och projektets framtidsplanerPraxisanknytning och projektets framtidsplanerPraxisanknytning och projektets framtidsplaner    
 
    
Potential för lokal utvecklingPotential för lokal utvecklingPotential för lokal utvecklingPotential för lokal utveckling 

 
Som tidigare antytts ger data och analyser av det slag som presenterats i denna 
rapport, även om projektet i sin helhet har ambitionen att vara utvärderande, inte 
automatiskt en handlingsplan för den studerade verksamhetens vidare utveckling. 
Snarare menar vi att denna delrapport kan komma till användning som ett bidrag 
till diskussion inom det som vuxit fram som Högskolan i Halmstads (HH) form för 
kvalitetsarbete, nämligen kvalitetsdialoger. Materialet kan användas som underlag i 
kvalitetsdialoger mellan ledningen och sektionerna, mellan sektionsledning och olika 
program och ämnesgrupper, men också inom program och ämnesgrupper. För de 
senare kan denna delrapport med fördel kompletteras med de deskriptiva rapporter 
på programnivå som projektgruppen publicerar löpande på www.hh.se/solur.  
 
I de flesta av högskolans verksamheter, på central nivå, på sektioner och inom olika 
program pågår olika former av dokumentation, egna studier av företeelser inom 
utbildningarna, utvecklingsarbeten etc. Material från projektet, såväl föreliggande 
delrapport som de ovan nämnda programspecifika rapporterna, kan bilda 
kontextuella beskrivningar som kan bidra till att ge mening åt de enskilda studier 
som görs inom olika utbildningar på högskolan. Kunskaper från sådana analyser kan 
vara användbara för programgruppernas interna arbete men också utgöra innehåll i 
kommunikationen mellan olika samverkande utbildningsprogram på lärosätet och 
motsvarande program på andra lärosäten. Vilka delar av projektmaterialet som 
distribueras för sådana ändamål skall dock alltid övervägas i relation till de 
forskningsetiska utfästelser som gjorts.  
 
De resultat som presenterats i denna delrapport som visar att det finns betydande 
skillnader mellan olika grupper av studenter gällande deras prestationer under det 
första studieåret manar till reflektion kring hur HH kan förhålla sig till detta. Det 
har inte legat inom projektets ram att försöka förklara hur det kommer sig att 
skillnaderna mellan olika gruppers reella prestationer är så stora. Även om det finns 
en variation vad gäller olika studentgruppers föreställningar, intentioner, tidigare 
erfarenheter, stöd och förkunskaper, som visar sig vara relaterade till prestationerna 
under det första studieåret, så samspelar de senare också med de villkor som olika 
undervisnings- och examinationsformer utgör, och som kan gynna respektive 
missgynna olika grupper av studenter. Som lärosäte har HH liten möjlighet att 
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påverka de förutsättningar med vilka studenterna kommer till den högre 
utbildningen. Det man däremot kan påverka är karaktären på den egna 
verksamheten och vilka möjligheter och hinder denna genererar.  
 
Med utgångspunkt i Högskolelagen har HH, i sin Policy för lika villkor samt lika 
rättigheter och möjligheter, formulerat att ”alla människor ska ha samma rättigheter 
oberoende av kön, etniskt ursprung, social bakgrund, tro, funktionshinder, sexuell 
läggning, ålder osv”. I HHs policy framgår att alla skall ges jämlika förutsättningar 
till utveckling och att ansvaret för detta är delat och gäller personal och studenter. I 
projektets Före-mätning (Enkät F), som genomfördes i samband med de 
medverkande studenternas upprop, fanns ett påstående med följande lydelse: Det är 
viktigt att utbildningens innehåll och former är anpassade så att de ger alla lika stor 
möjlighet att prestera bra, oavsett kön, ålder, social och kulturell bakgrund, eventuella 
funktionshinder etc. Av de 621 studenter som tog ställning till detta påstående 
svarade 615 (99 %) att de instämde helt eller delvis i detta. Mot bakgrund av detta 
resultat känns det angeläget att föreslå högskolans ledning att, särskilt inom ramen 
för arbetet med jämställdhet och mångfald, satsa resurser och vidta åtgärder så att 
olika bakgrunder inte blir ett hinder utan en resurs såväl för de enskilda studenterna 
som för lärosätet i stort. Högskolan skriver själv på sin hemsida63 att ”Högskolan i 
Halmstads grundidé är att medarbetarnas och studenternas olika bakgrund, 
kunskaper och erfarenheter utgör kvalitetshöjande faktorer som både påverkar och 
berikar kunskapsutvecklingen i samhället.” 
 
Det finns också anledning för HH att se över hur den mångfald nya 
utbildningsprogram, som i de flesta fall ger en generell examen, skall kunna möta 
studenternas förväntningar på utbildningens yrkesinriktning, förväntningar som 
enligt föreliggande undersökning blir tydligare när studenterna gått ett år på 
utbildningen. Hur beskrivs högskolans grundutbildningsprogram i marknadsföring 
och i utbildnings- och kursplaner? Speglar dessa beskrivningar den bild som lärarna 
och kursinnehållet sedan uttrycker? Det förefaller också angeläget att högskolans 
ledning funderar på vad man kan göra åt studenternas över tid minskade intresse för 
att påverka innehåll och utformning av de utbildningsprogram de studerar på. 
    
    
Professionaliseringen av högskolelärarenProfessionaliseringen av högskolelärarenProfessionaliseringen av högskolelärarenProfessionaliseringen av högskoleläraren 
 
Från projektgruppens sida finns det en förhoppning om att projektet och de analyser 
som redovisats i denna rapport skall vara användbara även för våra kollegor, de 



64 

 

enskilda undervisande lärarna såväl inom som utanför vårt eget lärosäte. Att bedriva 
undervisning av hög kvalitet kräver en god kännedom om de studenter man möter 
på föreläsningar, seminarier och i andra undervisningssammanhang, inte minst mot 
bakgrund av den variation som kommer av att bredare grupper än tidigare söker sig 
till högre utbildning. Det material som presenterats ger ingen djupare bild av 
enskilda studenters föreställningar och intentioner, vilket inte heller har varit syftet. 
Analyserna ger däremot en övergripande bild av faktorer som har med studenterna 
att göra och som antas ha betydelse för deras förhållningssätt i konkreta 
lärsituationer.  
 
Det är förhoppningsvis inte bara de presenterade undersökningarnas resultat som 
kan vara användbara för lärare. Vår utgångspunkt är att de frågor som projektets 
enkäter bygger på kan inspirera till diskussioner mellan lärare och studenter om de 
förväntningar som finns, från såväl lärarnas som studenternas sida. Exempel på 
sådana frågor kan vara frågorna 15 och 17 i Enkät F som handlar om betydelsen av 
lärarnas och studenternas insatser och om karaktären på den kunskap som 
studenterna förväntar sig att få tillgång till på utbildningen. Att införa en metanivå i 
kommunikationen mellan lärare och studenter, som inte bara handlar om att 
informera om mål, kurskrav, arbetsformer etc. utan att också diskutera och 
problematisera lärares och studenters kunskapssyn med utgångspunkt i frågor som 
knyter an till yrkesorientering, bildning och aktörskap, kan bli en del av det 
professionella förhållningssätt som lärare på högskolan förväntas uppvisa (se t ex 
Persson, 1996; Prosser & Trigwell, 1999).  
 
Projektmedarbetarnas egna erfarenheter som lärare och från möten med kollegor är 
dock inte att lärare generellt sett saknar uppfattningar om de studenter som 
medverkar i den undervisning de bedriver. Det finns som vi ser det en mängd 
uppfattningar och förförståelse i omlopp som i många fall svarar väl mot 
”verkligheten” men det finns också, menar vi, stereotypa föreställningar som i högre 
grad hämtar sin näring från relativt oreflekterade ”lärardiskurser” om studenter. I de 
fall lärare har en schablonmässig bild om hur studenter ”är”, och hur de tänker och 
agerar, så kan projektets material användas för att skapa en mer nyanserad bild. I 
rapporten har det framgått att det finns en stor variation vad gäller studenternas 
bakgrund, föreställningar och intentioner. Denna kunskap torde kunna bilda 
utgångspunkt för mer nyanserade och problematiserande synsätt kring studenter 
som är betydelsefulla för undervisning och examination i det senmoderna samhällets 
massutbildande högskola. 
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Insikten om den variation som dagens studenter uppvisar vad gäller bakgrund, 
föreställningar och intentioner torde också få betydelse för hur lärosätet i stort 
konstruerar sitt utbildningsutbud och möjligheten att hitta flexibla och individuellt 
motiverande vägar mot olika typer av kunskap, förståelse, färdighet, förmåga, 
värderingsförmåga och förhållningssätt.   
 
    
Projektets framtida planerProjektets framtida planerProjektets framtida planerProjektets framtida planer 
 
Hösten 2008 inleddes arbetet med att följa ytterligare en grupp studenter på HH 
(Panel 2) som påbörjade studier på något av de medverkande programmen, och som 
kommer att besvara samma enkäter som panel 1 gjorde. Hösten 2009 påbörjas 
arbetet med att följa ytterligare en studentgrupp (Panel 3). Genom denna panel är 
förhoppningen att kunna studera den eventuella betydelse som finanskrisen hösten 
2008 och den allmänna ekonomiska recessionen inneburit för studenters 
föreställningar om utbildningens yrkesorientering, och dess betydelse för den egna 
bildningen. 
 
På den studentgrupp som påbörjade sina studier HT2007 (Panel 1) och som 
föreliggande delrapport bygger på görs kontinuerligt nya mätningar och 
datainsamlingar. Under hösten 2009 genomförs en enkätstudie (Enkät U2) som 
följer upp de frågor som ställts i Enkät F och Enkät U(1). Genom denna kommer vi 
att få ytterligare en mätpunkt för studenternas föreställningar och intentioner kring 
temana yrkesorientering, bildning och aktörskap. Samtidigt görs ytterligare en 
resultatuppföljning för denna studentgrupp, Panel 1, där de samlade resultaten efter 
2 års studier dokumenteras. För denna grupp har också datainsamlingar om 
studiemönster under utbildningen genomförts. Avsikten var att studera om och i så 
fall hur de faktorer som studerats hittills i projektet, d.v.s. studenternas 
föreställningar, intentioner och prestationer knyter an till frågor på mer kurs- och 
undervisningsnära nivåer. Till skillnad från de mätinstrument som använts för att 
studera studenternas föreställningar och intentioner, som har utvecklats lokalt av 
SOLUR-gruppen, så bygger studierna av studiemönster på tidigare forskning och väl 
beprövade instrument. Här har vi använt en översatt och anpassad version av det av 
John Biggs utvecklade instrumentet Study Process Questionnaire (SPQ). Vi har 
utgått från Watkins och Dahlins (1997) översättning som har modifierats av Olsson 
(2007). Vi har gjort några mindre justeringar i terminologin för att passa in den i 
det sammanhang studien har genomförts i. Instrumentet mäter tre dimensioner (yt, 
djup och prestation) av både studiestrategi och studiemotiv. Genom denna mätning 
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närmar vi oss också frågan om lärande i högre utbildning så som detta har beforskats 
tidigare (se den introduktion via Prosser och Trigwell (1999) som vi redogjorde för i 
introduktionen. 
 
Inom projektet planeras även ett antal fördjupningsstudier där olika grupper av 
studenter kommer att intervjuas. Syftet med dessa studier är att få en fördjupad bild 
av hur studenterna själva föreställer sig sin studiesituation utifrån den egna 
bakgrunden, de erfarenheter de gjort i utbildningen och den framtid som 
utbildningen är en del i planeringen av. Intervjustudierna kommer att ha ett mindre 
styrt upplägg då målet är att bättre förstå studenternas egna perspektiv och 
uppfattningar, detta sett i kontrast till den bild vi hittills har fått av studenternas 
föreställningar och intentioner som redan vid datainsamlingen varit styrd av 
projektets teoretiska utgångspunkter. Mot bakgrund av de mycket olika 
studieresultat som olika grupper av studenter uppnått så kommer 
fördjupningsstudierna inledningsvis att koncentreras kring grupper som presterat 
sämre än genomsnittet. En sådan studie, med studenter som har invandrarbakgrund, 
har påbörjats. Målet är att få en mer kvalitativ och djupare insikt i hur denna grupp 
av studenter upplever sina studier, med utgångspunkt såväl i sin egen bakgrund och 
tidigare erfarenheter, hur utbildningarna är upplagda och relationen mellan dessa 
aspekter. 
 
En annan typ av delstudier som har påbörjats fyller samma syfte, att vara 
kontrasterande och öppna upp för reflektion. Det fokus på studenternas 
föreställningar och intentioner som genomsyrat projektet kompletteras nu med 
studier av de utbildningar som medverkar i projektet. I en första fas genomförs 
textanalyser av texter som producerats för att beskriva programmen. Det handlar i 
första hand om styrdokument som utbildnings- och kursplaner samt om 
katalogtexter (där programmen presenterar sig för presumtiva studenter). I 
förlängningen av detta kan intervjustudier med företrädare för de olika programmen 
komma att genomföras. Tematiken i dessa studier är desamma som i de 
datainsamlingar som fokuserar på studenternas föreställningar och intentioner. 
Syftet är att få syn på hur programmen kommunicerar innehåll och arbetsformer i 
ljuset av diskussionen kring yrkesorientering, bildning och aktörskap. 
    
I projektets fortsättning ligger också en vidareutveckling av de 
kommunikationskanaler som byggts upp mellan projektgruppen och de intressenter 
på högskolan (central ledning, utbildningsnämnd, sektionschefer, programansvariga 
och lärargrupper) som är intresserade av fördjupade kunskaper om högskolans 
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studenter. I detta ligger särskilt att komma närmare de på högskolan undervisande 
lärarna för att diskutera betydelsen av projektets resultat i relation till 
undervisningsvardagen. 
    
Studenterna i undersökningsgruppen (Panel 1) närmar sig i skrivande stund 
slutfasen av sina studier på grundutbildningen. I denna slutfas och inför 
studenternas väg ut på arbetsmarknaden eller vidare studier, kommer fler 
ämneskompetenser att knytas till projektet. De tvärvetenskapliga ambitionerna i 
projektet vidareutvecklas genom att kollegor från t ex Arbetsvetenskap knyts till 
planering och genomförande av de kommande faserna av projektet. 
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Idrottsvetenskapligt program 

Medie- och kommunikationsvetenskapligt program 

Programmet för sociologi och socialt utvecklingsarbete 

Arbetsvetenskapligt program  

Statsvetenskapligt program med inriktning mot politisk kommunikation 

Socialpsykologiskt program   

Sjuksköterskeprogrammet   

Folkhälsovetenskapligt program    

Lärarutbildning – inriktning Lek, idrott, rörelse och hälsa   

Lärarutbildning – inriktning Barn och matematik/naturorienterande ämnen  

Kultur- och kommunikationsprogram 

Data, elektro, mekatronik –ingenjör     

Multimediadesign och valfritt informatikprogram    

Affärssystemprogrammet    

Biomedicin – inriktning fysisk träning   

Utvecklingsingenjörsprogrammet   
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EndnotesEndnotesEndnotesEndnotes    

    
                                                 
1 Sigbrit Franke, universitetskansler och chef på HSV och Stig Forneng, utredare på HSV, 
debattartikel i Dagens Nyheter 2004.06.01 som återfanns på 
hsv.se/omhogskoleverket/pressrum/debattartiklar 2007.11.19) 
2 I denna rapport beskriver och analyserar vi endast de data som samlats in för de studenter som 
påbörjade sina studier HT07 
3 I vissa fall är ett medverkande program ett helt sammanhållet program. I andra fall är det en eller 
flera inriktningar inom ett sammanhållet program som medverkar. I något fall är ett program i 
projektet en konstruktion som består av två eller flera små program. Vi kommer fortsättningsvis att 
använda begreppet ”program” för de i projektet medverkande ”enheterna”, oavsett om de är hela 
sammanhållna program, en inriktning eller en konstruerad sammanslagning. 
4 Under projektets genomförande har studenter som studerar på olika program som ingår i projektet 
hört av sig och uttryckt önskemål om att få använda projektmaterial för utvecklingsarbeten inom 
det egna programmet. Projektgruppen har ställt sig positiva till detta och har beslutat att dela med 
sig att data på sådana sätt att projektets forskningsetiska utgångspunkter inte äventyras. 
5 www.hh.se/samverkan.9.html 2009-03-18 
6 www.hh.se/utbildning.8.html 2009-03-18 
7 t (622) = .642, p = .521 
8 X2 (1) = 3.80, p > .05 
9 Gäller även de studenter som fyllde i enkät 1 på uppropet i augusti 2007 men som aldrig 
registrerades. För dessa anges studieavbrott månad 1. 
10 Den struktur i undersökningsgruppen som redovisas bygger på data från Enkät F som delades ut i samband 
med uppropen på de i projektet medverkande programmen 
11 Till EU15 räknas Belgien, Danmark, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, 
Nederländerna, Portugal, England, Sverige, Finland och Österrike 
12 Denna jämförelse är problematisk, dels då olika tidpunkter i studenternas liv används som mätpunkt men 
också då delvis olika klassificeringsgrunder använts.  Att det är lägre andel av föräldrarna i riket som 
klassificerats som Övrigt beror på att sådana svar som studenterna angav, t ex arbetslös och sjukskriven, inte 
ingår i SCBs yrkesregister. Vad gäller klassen Egna företagare inkl jordbrukare så ingår i siffrorna från SCB 
enbart jordbrukare (fiske, trädgård och skog). Egna företagare är i yrkesregistret kategoriserade som 
ledningsarbete (i vår jämförelse har vi räknat denna grupp i kategorin tjänstemän för riket).  
13 Totalt startade 64218 studenter en programutbildning hösten 2007. Uppgifter om moderns utbildning 
finns endast för 49275 studenter och för faderns utbildning endast 45475.  
14 Man Whitney U = 37693, p = .001 
15 ANOVA, F = 3.169, 3, p = .024 
16 X2 = 18.903, 3, p = .001 
17 X2 = 8.948, 3, p = .030 
18 X2 = 6.530, 1, p = .011 
19 X2 = 8.652, 3, p = .038 
20 X2 = 8.103, 3, p = .044 
21 X2 = 8.943, 2, p = .011 
22 X2 = 13.266, 2, p = .001 
23 Man Whitney U = 17385, p =  .001 
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24 Man Whitney U = 15059, p =  .010 
25 ANOVA, F (1, 433) = 159.124,  p = .001 
26 ANOVA, F(1, 608) = 7.770,  p = .005 
27 ANOVA, F(1, 610) = 4.436,  p = .036 
28 rp = .107, p = .008 
29 ANOVA, F(1, 609) = 4.790,  p = .029 
30 ANOVA, F(1, 602) = 4.166,  p = .042 
31 ANOVA, F(3, 573) = 3.567,  p = .014 
32 ANOVA, F(1, 426) = 17.320, p = .001 
33 ANOVA, F(1, 559) = 4.156, p = .042 
34 ANOVA, F(2, 550) = 3.269, p = .039 
35 ANOVA, F(1, 616) = 28.203, p = .001 
36 ANOVA, F(1, 613) = .399, p = .528 
37 ANOVA, F(1, 613) = 1.694, p = .194 
38 rp = .047, p = .241 
39 rp = .183, p = .006 
40 ANOVA, F(1, 608) = 20.365, p = .001 
41 ANOVA, F(1,615) = 14.700, p = .001 
42 ANOVA, F( 1, 606) = 4.364, p = .037 
43 ANOVA, F(3, 582) = .705, p = .550 
44 ANOVA, F(3, 578) = .212, p = .888 
45 ANOVA, F(2, 608) = .132, p = .876 
46 ANOVA, F(2, 597) = 3.779, p = .023 
47 ANOVA, F(3, 613) = 2.716, p = .044 
48 ANOVA, F(3, 606) = 4.102, p = .007 
49 ANOVA, F(1, 614) = 10.318, p = .001 
50 rp = .131, p = .001 
51 rp = .042, p = .302 
52 ANOVA, F(1, 615) = 3.330, p = .068 
53 ANOVA, F(1, 615) = .765, p = .382 
54 ANOVA, F(2, 614) = .687, p = .504 
55 ANOVA, F(1, 610) = .001, p = .997 
56 ANOVA, F(3, 602) = 2.163, p = .091 
57 ANOVA, F(4, 596) = 1.092, p = .359 
58 rp = .048, p = .246 
59 ANOVA, F(4, 611) = .980, p = .418 
60 ANOVA, F(4, 612) = .613, p = .653 
61 ANOVA, F = 7.752, 2, p = .001 
62 ANOVA, F(2, 602) = 3.778, p = .023 
63 www.hh.se/omhogskolan/jamstalldhetochmangfald.1251.html 2009-03-18 
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