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Studien undersöker hur studenter på fristående kurser formar sin akademiska identitet. För 

att kunna komma fram till det kommer jag att studera vilka deltagarroller dessa studenter tar i 

den akademiska gemenskapen, och vad det är som motiverar dem att delta eller att inte delta i 

densamma. Jag kommer också att undersöka hur de anser sig bli bemötta av andra människor 

som är involverade i den akademiska världen samt av personer utanför den akademiska 

världen, för att undersöka hur detta skiljer sig beroende på vilken omgivning som 

kursstudenten befinner sig i.   

Studien genomfördes med hjälp av sju stycken ostrukturerade intervjuer med 

kursstudenter på två lärosäten i Sverige. Det empiriska materialet analyserades sedan enligt 

fyra stycken vetenskapliga begrepp: Rationalitet, identitetskonstruktion, föreställningsvärld 

och deltagande i sociala praktiker.  
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 Under hela min studietig har jag valt att studera på fristående kurser, och i den rollen har 

jag periodvis känt en sorts utanförskap. Jag har delvis tyckt att det varit jobbigt att samtala 

med andra om min utbildningssituation, då jag i vissa situationer upplevt ett delvis negativt 

bemötande. Jag har också deltagit i sociala aktiviteter inom studentlivet och noterat hur få 

kursstudenter jag mött där. Detta gjorde att ett intresse väcktes för att göra en studie som 

inriktade sig på hur kursstudenterna anser sig bli bemötta, samt hur deltagandet i de sociala 

aktiviteterna inom studentlivet ser ut. Jag har haft en tydlig hypotes att mina huvudsakliga 

upplevelser av detta skulle kunna motsvara den generella bilden hos andra kursstudenter. Jag 

fann att den tidigare forskningen inte gjorde någon skillnad på studenternas villkor, och tyckte 

det fanns ett behov att uppmärksamma detta.   

Bakgrund  

 Den akademiska utbildningen har förändrats på senare år med den uppsjö av 

utbildningspaket som numera dominerar det akademiska utbudet, delvis beroende av den 

nuvarande situationen på arbetsmarknaden. En programinriktad trend är också uppenbar inom 

de flesta utbildningsstadier. Lindh och Fransson (2004), menar att detta är ett mönster som 

också framträder i gymnasieskolan, med den intentionen att studenterna redan på ett tidigt 

stadium ska kunna känna sig delaktiga och att på egen hand kunna konstruera sin utbildning. 

Skolverket (2002), påpekar emellertid att utvecklingen under 1990-talet gått från en relativt 

stor möjlighet att välja olika kurser till mer av fasta kurspaket bestämda av skolorna. På den 

akademiska nivån kan den rådande trenden innebära att de fristående kurserna reduceras. Det 

finns uppenbara skillnader i hur de olika utbildningsalternativen förmedlas. Det räcker med att 

granska de olika utbildningskatalogerna, där det nästan enbart står om vilka möjligheter 

programstudenterna har eller kan få.  

 Den tidigare forskningen visar också att kursstudenters deltagande i studentföreningar och 

kårverksamhet är begränsat vid en jämförelse med programstudenter (Eriksson, 2005). 

Författaren menar vidare att det vid de mer utpräglade kursinstitutionerna finns ett större 

missnöje med mottagandet från studentkår och utbildningsföreningar, samt 

mottagningsaktiviteter, exempelvis Nollningen (Eriksson, 2005). Synen på personer som 

enbart läser fristående kurser kan också variera, och hypotesen är att dessa studenter kan 

betraktas oseriöst emellanåt. Det är något som också kommer till uttryck i Zackariassons 

(2001) avhandling. Författaren menar att det finns en tillräckligt stor osäkerhet för studenterna 

själva, därför kan det också vara svårt att beskriva för andra personer var någonstans studierna 

kan leda. Därmed kan det också vara svårt för individerna att identifiera sig som studenter 

menar författaren. Lidegran (2009) visar också i sin avhandling att även de berörda 

individerna i vissa fall har samma bild, då uttrycket strökurser används av kursstudenterna 

själva för att beskriva sin utbildning. I och med detta kan en viss självreducering uppfattas, 

något som enligt Zackariasson kan orsakas av den allmänna bilden av studentlivet 

En del studenter undviker att lämna studentlivet genom att fortsätta 

läsa olika kurser och försörjer sig med deltidsjobb. Att de då 

riskerar att beskrivas som överliggare och få en negativ stämpel, 

snarare än att hedras för sitt stora kunskapsintresse säger också 

något om hur studenttiden betraktas (Zackariasson, 2001, s 73)  

Syfte och frågeställningar 

 Syftet med studien är att kartlägga hur kursstudenter på två skilda lärosäten uppfattar sig 

bli bemötta samt hur de konstruerar en akademisk identitet. Jag ämnar att till viss del jämföra 

utsagorna från de två olika lärosätena, för att kunna presentera en bild av hur skillnaderna 
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kommer till uttryck. Genom att studera Högskolan i Halmstad, ett mindre lärosäte med ca 150 

utbildningsprogram och ca 500 fristående kurser, och jämföra utsagorna med ett större 

lärosäte kan jag förhoppningsvis upptäcka olika skillnader. För detta ändamål valdes Lunds 

universitet som hyser 315 utbildningsprogram och över 1600 fristående kurser. För att kunna 

komma fram till det formulerades två frågeställningar: 

 Hur deltar kursstudenten i den akademiska gemenskapen? 

 Hur uppfattar sig kursstudenten bli bemött av andra studenter samt av andra personer 

utanför den akademiska världen, angående dennes utbildningssituation? 

Metod 

  Eftersom jag är intresserad av studenternas uppfattningar ansåg jag att intervjuer var det 

mest lämpliga metodologiska alternativet för studien. Jag fann bland annat att en 

intervjustudie skulle kräva färre respondenter än en enkätstudie, och eftersom studenter på 

fristående kurser befinner sig i minoritet i den akademiska världen spelade åtkomligheten en 

avgörande roll för valet av en slutgiltig intervjustudie, vilket enligt Kylén (2004), är av stor 

vikt i valet av metod. Jag genomförde sju ostrukturerade intervjuer, varav fyra var med 

studenter från Lunds universitet, medan de övriga tre studerade på Högskolan i Halmstad. 

Intervjuernas längd uppskattades till mellan 30-45 minuter, och jag bandade samtalen för att 

jag på ett lämpligt sätt skulle kunna återgå till det empiriska materialet i min analys.  

  Urvalet av respondenterna var fokuserat utifrån egna kontakter, vilket motiveras av den 

svåra åtkomligheten. Kursstudenter är färre än programstudenter, och kan därför vara svårare 

att komma i kontakt med. Det fanns heller ingen större avsikt att välja ut studenter beroende 

på sektionstillhörighet, ett flertal respondenter hade exempelvis studerat vid flera olika 

sektioner. Att jag inte lade någon större vikt vid detta motiveras också genom att de båda 

lärosätenas strukturer ser annorlunda ut. Vid Högskolan i Halmstad samlas vanligtvis flera 

ämnen under en sektion, medan hela ämnen oftast upptar hela institutioner på Lunds 

universitet. Dessa skillnader gjorde att jag ansåg att ett sådant projekt inte skulle vara optimalt 

för tillförlitligheten.  

  En viss skepticism måste lyftas mot utsagorna och resultatet i denna studie, då den inte 

kan anses som helt tillförlitlig. Exempelvis kan bandinspelningen ha påverkat respondenterna 

vid intervjutillfällena. Vid flera tillfällen i intervjuerna kunde nämligen en viss anspänning 

märkas hos respondenterna. Före och efter intervjuerna agerade däremot intervjupersonerna 

mer avslappnat. Jag studerar dessutom själv på fristående kurser och har identifierat mig med 

den rollen, något som också kan ha påverkat tolkningen av utsagorna i min roll som forskare. 

Denscombe (2000), menar dock att detta kan ses som en fördel  

Vissa feministiska forskare – och vissa forskare inom området ”raser” – 

pläderar för att deras identitet, värderingar och övertygelser faktiskt 

möjliggör forskningen och bör utnyttjas till fullo för att komma åt 

områden som förblir stängda för forskare med en annan identitet 

(Dencombe, 2000, s 244)   

  Studien är dock personligt förankrad och hypotesprövande, så därför måste en kritisk 

hållning till min roll som forskare betonas, då tolkningen av utsagorna kan ha speglats av 

vilka resultatmässiga förväntningar som tidigare har funnits. Jag anammade därför 

Widerbergs (2002) rekommenderade strategi som bygger på att vara noggrann och fråga om 

allt även om man tror sig veta utfallet.  
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  Vad gäller de etiska aspekterna ville jag i möjligaste mån värna om intervjudeltagarnas 

integritet. Det gör att jag har valt att utelämna detaljer som exempelvis kön, ålder och 

ämnestillhörighet. Detta ser jag som än viktigare med tanke på att jag studerar en grupp som 

befinner sig i minoritet på det studerade området. Wigg (2009) menar att man som forskare då 

måste se upp med att exotisera för mycket med respondenternas utsagor. (Fejes & Thornberg 

(red.), 2009. ) 

Tillvägagångssätt 

 Studien har genomförts genom ett förhållningssätt som Watt Boolsen (2007), benämner 

som analytisk induktion. Enligt författaren innebär detta förhållningssätt att man i huvudsak 

utgår från empirin, däremot kan forskaren samtidigt kombinera detta genom att arbeta 

deduktivt. Den här studiens empiri var i enighet med detta vägledande för vilka teoretiska 

begrepp som senare skulle användas för att analysera studien. Studien var emellertid också 

deduktivt hypotesprövande, om än inte från några redan etablerade teorier. Istället var de 

hypoteserna som framträdde mina egna, då jag som tidigare nämnts har erfarenheter av den 

studerade verksamheten. Bryman (2002) beskriver vidare analytisk induktion enligt följande 

Analytisk induktion är en metod för analys av data där forskaren 

eftersöker universella förklaringar till olika företeelser genom att fortsätta 

med insamlingen av data tills dess inga fall som inte stämmer med en 

hypotetisk förklaring, det vill säga avvikande eller negativa - fall av en 

företeelse hittas (Bryman, 2002, s 374).  

  När allt material samlats in jämfördes de olika utsagorna från respektive institution och 

kom därför att genomföra en delvis tematisk analys som enligt Widerberg (2002) innebär att 

de olika institutionerna är fristående men också kan jämföras med varandra. Mitt 

huvudsakliga intresse i analysen var de olika mönster jag tyckte mig se i empirin, vilket 

gjorde att den förekommande frekvensen i empirin kom att bli betydelsefull. Miles och 

Huberman (1994) betonar att när ett mönster identifieras, isoleras något som skett ett visst 

antal gånger eller är typiskt på ett visst sätt. Under transkriberingsprocessen markerades 

intervjuutskrifterna upp i fyra tematiskt indelade zoner. Det gjordes för att underlätta 

kategoriseringsprocessen och i förlängningen också för att hitta lämpliga teoretiska begrepp. 

Kategoriseringsprocessen och processen att förvandla de skapade kategorierna till teoretiska 

begrepp integrerades också med varandra, de underkategorier som skapades var i huvudsak 

teoretiskt influerade. Urvalet av de slutgiltiga kategoriseringarna avverkades zon för zon, då 

det inte var intressant för mig att utforska de fyra mest framträdande mönstren i intervjuerna 

som helhet. Istället ville jag försöka urskilja det enskilt mest framträdande mönstret i varje 

zon, vilket också var anledningen till att jag gjorde en tematisk indelning i zoner innan 

kategoriseringsprocessen tog vid. Efter transkriberingsprocessen konstruerade jag omedelbart 

underkategorier för varje utsaga som fanns representerade i de respektive zonerna, samtliga 

intervjusvar kom att kategoriseras med en utmärkande etikett. Först därefter följde en 

noggrann genomgång av alla intervjuutskrifternas underkategorier, för att sedan kunna 

komma fram till fyra huvudkategorier. På det sättet var kategoriseringsprocessen en fristående 

process och påverkades inte av de eventuella mönster som intervjun hade som helhet. Watt 

Boolsen (2007) presenterar ett liknande förhållningssätt som gör en uppdelning per avsnitt i 

analysen, med en kategorisering till etiketter i varje segment. På det här sättet kan man som 

forskare hitta mer nyanserade analysenheter och betona den kvalitativa delen av sin forskning, 

istället för att använda de företeelser som är mest frekvent förekommande i hela sin empiri, 

som mer är karaktäristiskt med den kvantitativa forskningstraditionen.  
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  Kategorier  

 Denscombe (2000) menar att man som forskare kan närma sig kategoriseringsprocessen 

på olika sätt. Exempelvis kan forskaren fokusera sitt intresse kring ord, befintliga teorier eller 

respondentkategorier.  Det är dock vanligare att forskaren söker efter speciella idéer eller 

företeelser. Denscombe (2000) menar vidare att det är viktigt att göra en grundläggande 

uppföljning då de ursprungliga kategoriseringarna utvecklas under forskningsprocessens 

framfart . Jag skapade fyra huvudkategorier utifrån de mönster som var framträdande i de 

respektive zonerna. I den här fasen fokuserades det inte på skillnaderna lärosätena emellan, 

istället fokuserade jag här på det generella mönster de fyra zonerna representerade. Eftersom 

jag letade efter mönster var det snarare likheterna mellan de två lärosätena i de respektive 

zonerna som kom att stå i fokus.  

 Intervjuns första zon ger en övergripande bild av studenternas syn på lärosätet, och sin 

roll och sitt deltagande i detsamma. Det som var tydligt i utsagorna var att högskolestudier 

sågs som en väldigt nyttoinriktad tid. För att markera detta valdes följande citat ut: ” För mig 

handlar det om att få ett jobb, det är det som är huvudmålet. Alltså, man gör det man ska för 

att få ett jobb. Det är inget mer än så för mig. Det är liksom inte ett tillfälle att festa och ha 

kul, själva det studentlivet är inte min tanke alls, det handlar bara om att förbereda sig för att 

få ett bra jobb.” 

 Intervjuns andra zon handlade om hur deltagandet i den akademiska gemenskapen ser ut. 

Kategorin konstruerades när en tydlig distansering synliggjordes i intervjuutsagorna: ”Det 

organiserade sociala livet är jag inte engagerad i, det skulle jag inte påstå. Jag var det under 

det första och andra, möjligtvis under det andra året. Resterande tiden, jag menar under den 

första perioden så lärde man känna människor som man sedan fortsätter umgås med, och 

likadant i varje ny kurs så lär man känna nya människor och man behöver inte nationer, man 

behöver inte det organiserade för att lära känna människor.” 

 I intervjuns tredje zon behandlas bemötandet, och mönstret i utsagorna visade att det 

finns uppfattningar av negativt eller ett likgiltigt bemötande: ”Jag tror, enligt min situation så 

upplever jag mycket att det är lite mer negativa reaktioner och hur ska man säga, nedlåtande, 

nedvärderande, alltså när man läser fristående kurser än med program. Just det här att läsa 

program, du har ett mål, du vet vad du ska bli. Du har kommit in på ett program, det är 

svårare att komma in på ett program än att komma in på fristående kurser. Men alltså 

fristående kurser, det är bara någon som liksom slappar på CSN, alltså den bilden hade jag, 

det var min uppfattning.” 

  Ett utanförskap konstruerades som kategorin i den slutgiltiga zonen, då detta har varit en 

av studiens utgångspunkter. Det måste dock påpekas att skillnader har gjorts mellan det 

frivilliga utanförskapet, och den begränsade delaktigheten, här presenterat i en lärorienterad 

situation:”Vissa kurser hänger bara löst i luften, och man vet inte riktigt vad man ska göra, 

och lärare har man så många så man vet inte till vem man ska vända sig till..// Dom är ju 

glada att folk kommer, men omhändertagandet är kanske inte optimalt, dom vill ha folk på 

sina kurser. Sedan ska man helst klara sig själv” 

Teorigenerering 

 Efter att jag utkristalliserat de fyra huvudkategorierna bröts dessa ner till fyra 

vetenskapliga begrepp för att på det sättet försöka förstå värdena i utsagorna. Enligt 

Widerberg (2002) kan det göras på följande sätt:  
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Analystrådarna kan då vara det material utifrån vilket de teman vaskas 

fram som sedan exemplifierar med citat från intervjuerna. Ofta uttrycks 

emellertid vissa teman i mer teoretiska termer, d.v.s. materialet filtreras 

genom de teoretiska perspektiv och intresse man har. (Widerberg, 2002, s 

145) 

 De teoretiska begreppen som valdes motsvarade såväl syfte som frågeställningar och var 

på ett sätt utkristalliserade från början. Det skall dock noga påpekas att det inte var 

förutbestämda begrepp, teorigenereringen ägde rum direkt efter kategoriseringen till teman. 

Tre av kategorierna förvandlades direkt till varsitt teoretiskt begrepp, medan det fjärde och 

sistnämnda begreppet mer motsvarade syftet i studien. Därmed blev de tre övriga kategorierna 

ett verktyg för att komma åt det begreppet som var motsvarande gentemot syftet. Jag har valt 

att inte para ihop kategoriseringarna direkt till de nämnda begreppen, däremot går de valda 

begreppen att kombinera med respektive kategorisering, vilket var ett medvetet val. I och med 

att intervjuutskrifterna delades in i zoner var det relativt enkelt att utkristallisera när den 

teoretiska mättnaden ägde rum. Här följer en kortfattad presentation av de begrepp som valdes 

ut: 

  Generellt sett visade intervjuutsagorna en tämligen nyttoinriktat bild, respondenterna hade 

överlag ett rationellt förhållningssätt till högre utbildning, vilket fick mig att välja rationalitet 

som den inledande zonens teoretiska begrepp. Burke (2005), beskriver rationalitet i termer 

som bland annat beräknande och egenintresse. Burke berättar vidare om RCT (Rational 

choice theory), och beskriver den enligt följande:  

RCT is a form of cost-benefit analysis, based on the assumption that 

people make their decisions in the expectation of rewards or pay-offs of 

some kind. (Burke, 2005, s 117) 

 Vad är det som gör att de kursstudenterna som grupp tenderar att inte röra sig lika mycket 

i det sociala rummet som Eriksson (2004) menar att programstudenterna gör? Jag valde att 

använda begreppet deltagande i praktiken, där Wenger (1998) menar att erfarenheter av ett 

icke deltagande inte nödvändigtvis bygger upp en icke deltagande identitet. Wenger menar att 

vi helt enkelt inte kan identifiera oss med allt vi kommer i kontakt med.  

 När det gäller utsagorna om bemötandet gentemot kursstudenterna, kom dessa att handla 

minst lika mycket om kursstudenternas föreställningar om hur de blev betraktade, som det 

faktiskt uttalade bemötandet. Det gjorde att begreppet föreställningsvärld valdes. Trost och 

Levin (1999) menar att föreställningsvärlden är en social process i ständig förändring, den 

förändras allt eftersom vi gör nya erfarenheter. Genom att vår föreställningsvärld är vår är den 

också en aktivitet som är inblandad i vad vi gör, tänker och säger.  

 Det fjärde och sista begreppet är också det begrepp som är motsvarande gentemot syftet 

och dessutom är det som tjänar som ett sammanfattande begrepp för den här studiens 

intressen och intentioner, nämligen identitetskonstruktion. Identitetskonstruktioner handlar 

enligt Nyberg (2008), om ett ständigt pågående samspel mellan egna kategoriseringar och 

kategoriseringar erbjudna från omgivningen (Molin, Gustavsson och Hermansson (red), 

2008). Det innebär att sociala identifieringskategorier konstrueras, upprätthålls och förändras 

samt får sina innebörder i rådande sociala relationer. 

 Resultat och analys 

En akademisk transportsträcka – högskolan ur ett nyttoperspektiv 
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 Studiens resultat visar på en märkbar skillnad lärosätena emellan. På Lunds universitet 

tenderar definitionen av studentlivet på ett mer och tydligt sätt att handla om de sociala 

sidorna av detsamma. Det ska dock påpekas att det var så studentlivet definierades, själva 

deltagandet i detsamma var inte speciellt omfattande, även om det fanns en viss skillnad 

jämfört mot den utmålade bilden på Högskolan i Halmstad där deltagandet var mindre och 

utsagornas huvudsakliga definition av studentlivet enbart begränsat tar upp anknytningen till 

studentlivets sociala del. Här definieras studentlivet istället väldigt nära den formella och den 

studieorienterade praktiken. 

 Dessa skillnader kan bero på att till mer klassiska lärosäten kommer studenter från alla 

möjliga geografiska håll, medan mindre lärosäten kanske i större utsträckning attraherar 

lokala förmågor. Detta är något som enligt Cotterell (1996) har stor betydelse för hur 

studenten betraktar studentlivet och sitt deltagande i detsamma, då det finns en förväntan att 

nyanlända studenter ska utveckla relationer med andra studenter i samma ålder som de själva.  

  Även om lärosätet ses som både en social och en lärorienterad arena, betraktas den egna 

rollen som strikt fokuserat kring studierna. Däremot kan synen på andras livsstilsval vara en 

aning nedvärderande, här uttryckt av en respondent vid Högskolan i Halmstad: ”Det har 

liksom varit att jag vill få det gjort, jag ville inte stanna kvar där, för studentlivet var inte, visst 

det kunde vara kul emellanåt, men det var inte en ”slappeperiod” för mig på det sättet. Jag var 

inte ute och festade på det sättet som många kanske gör, utan jag var där för mina studier” 

Resultatet i just den här frågan skiljer sig inte mellan lärosätena, då en av intervjupersonerna i 

Lund funderar på vilken som egentligen är den primära sysselsättningen:” Jag har absolut 

ingenting emot när folk festar och har roligt, men många här nere kommer ner för festernas 

skull och har plugget som en bisak. Det borde vara tvärtom.”. För även om de allra flesta är 

överrens om att universitetet och högskolan inte är mer lärmiljö än mötesplats, menar de att 

kombinationen dem emellan inte alltid slår väl ut och att detta kan ge ett obildat intryck: ”Jag 

tycker inte att det ger så seriöst intryck liksom, att dem dricker och håller på liksom, det känns 

inte riktigt akademiskt om man säger så, jag tycker att det passar inte riktigt ihop.” 

Intervjuutsagorna talar om en tid, väldigt inriktad på den formella praktiken, men också en tid 

som på vissa sätt ses som något som ska klaras av, hur det ska gå till verkar vara mindre 

betydelsefullt. Jag har valt att kalla detta för en akademisk transportsträcka, något som 

definieras ytterligare av följande utsaga:” Jag var nog ganska, vad ska jag säga, jag kunde ha 

gjort mer i skolan om man säger så. Det känns som jag bara gjorde det jag behövde göra för 

att få mitt godkänt, och sen var jag nöjd liksom. Jag satsade inte så jättemycket på att få 

jättehöga betyg. För mig handlade det om att lära mig så mycket som möjligt av själva 

jobbprocessen på nåt sätt, och betygen var inte det viktiga, utan att få poängen och gå hem 

och få mitt jobb.” Här uttrycks studietiden som ett verktyg för att kunna nå dit studenten 

siktar. Det finns andra dimensioner av en akademisk transportsträcka, en dimension som 

handlar om att själva studietiden ses som sekundär, likväl är synen på studierna ändå 

nyttoorienterad: ”Jag har ett långsiktigt projekt i mitt liv som inte har med de här studierna att 

göra och därför ser jag väldigt mycket den här tiden som en transportsträcka mer eller mindre, 

fram till den punkten till att jag ägnar mig åt det som jag på längre sikt vill ägna mig åt. 

Därför kan jag inte riktigt gå in för studierna med en identitet att vara den student som nu ska 

plugga för att sen få ett jobb inom det jag pluggar till” Dessa utsagor visar på en inte alltid 

uteslutande flitig bild av kursstudenten. Generellt sett är det emellertid just på det sättet som 

intervjupersonerna har framställt sig, en målmedveten individ med höga ambitioner.  

Utanförskapet i gemenskapen – den anonyma kursstudenten 
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  Via utsagorna har jag fått intrycket om att det råder ett visst utanförskap bland 

kursstudenterna gentemot den akademiska gemenskapen, här uttryckt av en respondent på 

Lunds universitet:” Jag trodde att alla skulle komma in i den här gemenskapen automatiskt, 

men det gör man inte. Det är inte någonting som finns för alla”. Den ingången är däremot helt 

annorlunda i de formella arenorna menar Thornberg (2008), som menar att studenterna blir 

utlämnad till den grupp de socialiseras in i vid kursintroduktionen. Respondenterna i den här 

studien vittnar om en begränsad erfarenhet av Nollningen och andra introduktionsrelaterade 

aktiviteter, vilket innebär att det deltagande som äger rum, vilar på kursstudenternas eget 

initiativtagande: ”I och med att jag läste fristående kurser så har jag fått engagera mig på egen 

hand så att säga, och det har gjort att jag har provat på många olika saker”. Det verkar inte 

heller vara så att det alltid beror på en brist på engagemang hos studenten, istället verkar inte 

den akademiska gemenskapen alltid vara speciellt inkluderande:” Jag har hållit mig lite 

utanför. Varför jag har gjort det vet jag inte, men förmodligen mest för att aktiviteter inte blir 

av om man till exempel tänker på nationer. Det blir inte av helt enkelt”.  Bilden av att alla 

programstudenter till stor del är en del i en omfattande gemenskap ses också som överdriven, 

här uttryckt av en respondent vid Lunds universitet: ”Av dem jag har hört som har läst 

program så har jag fått bilden att, ja, det är inte nödvändigtvis så mycket bättre utan det blir 

mycket vad man gör det till. Och vad de säger ofta, det är att, ja man går de två första åren 

tillsammans men sen så är det nån som tar uppehåll och gruppen förändras väldigt mycket 

under tiden.”. Det som däremot framhävs i utsagorna är att programstudenterna 

uppmärksammas mer, via introduktionsrelaterade aktiviteter. På det sättet kan en känsla av 

utanförskap konstrueras hos kursstudenterna. Thornberg (2008) menar också att en students 

trivsel under den kommande perioden påverkas starkt av hur de introducerades till praktiken:  

När studenter börjar en ny kurs eller ett nytt utbildningsprogram hamnar de i 

händerna på de grupprocesser som tar form i de grupper som de kommer att ingå 

i. Dessa sociala processer kommer förstås att påverka de enskilda studenternas 

trivsel, känsla av tillhörighet, motivation, deltagande vid till exempel seminarier 

m m (Edvardsson Stivne (red), 2008, s 71)   

 På många kurser sammanförs även kurs- och programstudenter, och av det har 

kursstudenterna olika erfarenheter, och ännu en gång verkar känslan av utanförskapet vara 

något större på Högskolan i Halmstad:” Det känns som att folk, alltså det känns, jag vet inte 

varför men det känns bara som, alltså det kallas ju allmän och det andra, ni programmare och 

ni allmänna. Alltså, det känns lite så här, då får jag en sån här omedveten, du vet en sån här 

tolkning i mig själv, alltså jag tänker jaha liksom, det känns så indelat på nåt sätt.” På Lunds 

universitet visas en motsatt hållning, delaktigheten och bemötandet i interaktionen med lärare 

och programstudenter ansågs som positiv: ”Det gav nästan ett bättre bemötande för att man 

kom in som fristående, för dom ville plocka upp en på något vis..//Kom man in då som 

fristående student så kände man nästan att det var ett större intresse på något sätt, det andra 

var mer skrivet i sten vad dom skulle pyssla med och kom man in som fristående så fanns det 

vägar öppna och dom var intresserade av ens erfarenhet från andra kurser.” 

 Överlag kan ett tydligare utanförskap konstateras på det mindre lärosätet, i det här fallet 

Högskolan i Halmstad. Liknande bilder har även kommit till uttryck i tidigare studier. Till 

exempel menar Hernborg (1999), att studenter och forskare på mindre högskolor har en bild 

liknande lärosätets position i vetenskapssamhället.  

En liten och ny högskola kan således erfara ett utanförskap i 

vetenskapssamhället, men också den enskilde studenten/forskaren kan 
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uppleva känslor av främlingskap och exkludering (Lundgren (red), 2002, 

s 70) 

 Uppfattningar av det akademiska bemötandet. 

 När det gäller bemötandet kan de flesta respondenterna vittna om en okunskap hos 

människor utanför den akademiska världen, om huruvida kursstudenten kan konstruera sin 

egen utbildning. Detta verkar vara en viktig del i respondenternas tolkning av det skeptiska 

bemötandet. Att det finns en skeptisk syn på kursstudenternas utbildning verkar de flesta vara 

överrens om, de som inte själva har upplevt det har på något sätt varit i kontakt med det, 

främst genom vänner och bekanta: ”Visst kan man uppfatta hur andra människor bemöter en 

på det sättet ibland att dom kollar lite, alltså när man säger, då kanske dom tänker lite längre 

och liksom lite mer tysta och så där, och väntar på att man ska säga något mer så där, jaha vad 

ska du mer göra? och jaha liksom är inte det lite? Alltså, det är precis som att det vore en 

jättekrånglig väg man tagit liksom, det känns som om dom tänker: Varför gör du det så svårt 

för dig själv typ?” Vissa bedömningar visar dock på att detta bemötande främst förekommer 

bland flyktiga kontakter: ”Det tycker jag främst rör personer som man inte har så där 

jättemycket kontakt med, alltså personer man inte känner så väl. Då säger dom: ”Jaha, men 

vad blir det av det?” – ”Vad blir det av det liksom?”. Så där finns det verkligen en 

osäkerhetsfaktor då, läser man till jurist, då blir man jurist, eller till läkare, då blir man läkare. 

Då är det ganska givet vad man kommer hålla på med.” Det verkar onekligen viktigt att kunna 

presentera en framtidsvision av sina studier, och inte enbart den nuvarande studiesituationen, 

något som Lundgren (2002) påtalar: 

I en tid där produktivitet, rationalitet och effektivitet har stor betydelse följs en 

disciplinbeskrivning helst av en tjänstepresentation. (Lundgren (red), 2002, s 98-

99) 

 De flesta av utsagorna har mer än någonting annat berört den osäkerheten kring framtiden 

på fristående kurser:” Det är väl ungefär samma reaktioner med andra studenter som med 

många andra – vad ska det bli? Vad planerar du? – det är väl mest det, när man plockar kurser 

själv. Så det är en vanlig fråga.”. I och med den stora osäkerheten kan det vara problematiskt 

för kursstudenten att själva presentera en utbildningsbeskrivning. Utsagorna visar att det 

konstrueras egna historier och berättelser, när osäkerheten blir för stor:” Jag utgick från den 

terminen och den kursen jag läste då och sen på frågan om vad man skulle bli så sa jag efter 

ett tag att jag när jag inte visste och tyckte det var jobbigt att säga att jag har ingen aning, jag 

vet inte, så sa jag att jag är intresserad av forskning, jag kan tänka mig att gå forskarutbildning 

och doktorera inom det här ämnet. Och då kände jag att, nu har jag gett dom vad dom vill ha. 

Så då säger dom: Jaha, vad intressant, och sen så dör diskussionen ut och det gillar vi. Så det 

var min strategi efter ett tag när man var rätt trött på den frågan.” Utsagan bekräftar 

problematiken att varje termin läsa något nytt och på det sättet också variera sig i sina 

berättelser. Zackariasson (2001) menar att just det valet är problematiskt: 

De studenter som väljer nya kurser varje termin tvingas gång på gång 

reflektera över hur de vill att framtiden ska gestalta sig..//Också från 

andra kan de uppleva att det finns förväntningar på att de bör ha ett mål 

med sin utbildning, att det enskilda valet bör ingå i en större helhet” 

(Zackariasson, 2001,s 48)  

    Inte bara andra människor anses ha skeptiska reaktioner. På Högskolan i Halmstad fanns 

även synen att många kursstudenter själva reducerar sin egen utbildning:” Jo, jag har upplevt 

själv att många gör det.  Alltså många ser det ju som - Ja, jag läser en fristående kurs för att 
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känna på det, testa på det, eller bara för att jag tycker det är kul, och så får vi se om jag hoppar 

på ett program sen. Alltså, på det sättet har många sett på det”. På Lunds universitet kommer 

dock raka motsatsen upp i utsagorna, och visar på en intressant och distinkt skillnad i 

intervjusvaren: ”Man blir nog inte lika uppmärksammad som student, det tror jag inte. För att 

programstudenter blir mer organiserade i, eller dom får mer hjälp och veta var dom ska söka 

sig. För att, på fristående kurser så har man oftast den uppfattningen att folk har läst andra 

saker tidigare och dom vet hur systemet fungerar. Så det är inte samma, jag menar börjar du 

på ett program, så är den här introduktionen som det blir, man förs in i ett sammanhang, 

medan som fristående student, det finns liksom inte den möjligheten för en föreläsare att utgå 

ifrån att alla är helt ovetande om studentlivet” Denna tendens skiljer sig från de utsagor och 

den bild som tidigare kommit fram i studien, men den distanserar sig också från tidigare 

forskning. Där är strategin snarare att nya studenter introduceras till högskolestudier genom 

fristående kurser. Här visas en helt motsatt hållning upp och en markant skillnad lärosätena 

emellan framträder. Nya studenter i Halmstad verkar därmed välja kurser för att prova på 

högskolestudier, medan nya studenter i Lund av samma anledning tycks söka sig till 

utbildningsprogram.  

Förhållandet till den organiserade sociala praktiken 

 Studiens resultat visar generellt att det framkommer ett medvetet avståndstagande från den 

sociala delen av studentkulturen. Det uttryckts också som något av en självständig handling, 

här via en informant vid Högskolan i Halmstad:” För mig handlade det inte om att skapa mig 

gemenskap med studenter på samma sätt, på det sättet alltså, det var inte alls mitt mål. Och 

jag visste att jag inte skulle gå med samma personer hela tiden, och de personer som man trivs 

med, som man möter kommer man fortsätta att ha kontakt med framöver ändå, så för mig var 

det inte viktigt, med det här med klassgemenskap” Jag tycker mig se en tendens att 

utbildningsformen är högst avgörande för hur deltagandet i det studiesociala livet ser ut: ”Jag 

visste att jag inte skulle gå med de här personerna hela tiden. Alltså, om jag skulle vara med, 

då skulle jag vara med i ett program ju, och då visste jag att jag inte skulle gå med dem 

framöver hela tiden..// Jag kom ju inte nära någon på det sättet, utan det var ju nya personer på 

varje kurs”. Här uttrycks studentgemenskapen som ett forum att träffa människor som man 

sedan kommer ha kontakt med i ett visst antal år. Men om det är nya studiekamrater på varje 

kurs borde det rimligtvis vara en desto större anledning att delta i den sociala gemenskapen 

för att träffa och lära känna nya människor på en arena utanför den formella praktiken. Det är 

dock tydligt att den nyttocentrerade inställningen till högre studier också i mycket stor grad 

speglar deltagandet i det sociala livet. Bilden är tydlig av att de initiativ som tas ska vara 

gynnsamma för individen själv, de bygger ett formellt och studiecentrerat nätverk, något som 

en student på Lunds universitet uttrycker enligt följande: ”Man hade kunnat ha en annan syn 

på relationerna mellan studenterna på en kurs, och i kursverksamheten. Nu är det mest den här 

nätverkssynen att man bara ska gänga sig och knyta kontakter med folk som man själv tjänar 

på. Det är liksom inte för vänskapens skull. Men sen träffar man ju trevliga människor också. 

Men det är väl dem som är mest framgångsrika på kurser tror jag”  

 Andra beskriver deltagandet i studentlivet som en ”fas”, och framhåller istället 

grupparbeten och studiegrupper som en kontaktskapande aktivitet. Det verkar finnas en 

medveten strategi för deltagandet i det organiserade sociala livet, vilket innebär att när 

studenterna skapat sig ett visst antal kontakter som de känner sig nöjda med så drar dem sig 

mer och mer undan från det organiserade sociala sammanhanget. Trots att dessa studenter 

generellt verkar ha hamnat i ett visst utanförskap anses formella kursaktiviteter som ett bra 

tillfälle att knyta ytterligare kontakter. Det finns fog för att säga att kursstudenterna i den här 

aspekten handlar annorlunda jämfört med den bild programstudenterna som framkommit i 
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tidigare studier, till exempel Eriksson (2004), framförallt angående inställningen till det 

sociala livet. Samma klassgemenskap som programstudenter skapar sig i exempelvis 

Nollningen använder sig kursstudenterna av i de nämnda studierelaterade sammanhangen, 

med den skillnaden att ett deltagande i organiserade studiesociala aktiviteter sker på eget 

bevåg. Strategierna som används för att skapa detta är dock liknande. Undantag finns dock, 

gällande deltagandet i studentlivet, här uttryckt via en respondent på Lunds universitet, där 

mönstret var tydligast:” Jag kände att man fick ytterligare en dimension till studentlivet, så att 

det inte bara är ett lärande och sitta och läsa igenom böcker och litteratur. Man behöver 

någonting annat, och då är det optimalt att gå in i olika studentföreningar ”  

Diskussion 

  Resultatet i studien visar att kursstudenterna generellt inte verkar ha något större behov 

av att tillhöra någon organiserad studentgemenskap. Återigen refereras det till nyttan i 

diskussioner kring varför kursstudenterna valt att avskärma sig från den sociala gemenskapen. 

Vinsel (1980), visade i sin studie att de mest framgångsrika studenterna på ett skickligt sätt 

lärde sig att både söka och undvika kontakter beroende på situationen, det fokuserades inte 

enbart på en sak som utsagorna i denna studie tenderar att göra. Sanderoth, Werner och Båth 

(2009) menar att människan har ett grundläggande behov av att tillhöra en viss gemenskap. I 

det här fallet handlar det möjligtvis om att kursstudenterna inte vill eller får möjlighet att 

tillhöra den gemenskapen som faktiskt erbjuds. Lundberg (2005) menar att den typen av 

gemenskap är pragmatisk, att de enskilda individerna tillfälligt träder ut ur massan och blir till 

konkreta individer bland andra individer. Författaren utvecklar detta vidare genom en 

beskrivning av ett mötet med en yrkesman: 

För en stund är jag inte bara kund bland andra kunder. Anonymiteten 

upphör tillfälligt, och jag gläds över att bli behandlad som en konkret 

människa av en annan konkret människa. I övrigt har jag inget behov av 

att uppsöka bageriägaren i hans hem eller på hans fritid. Den relation om 

uppstår oss emellan är affektiv till sin art, baserad på en stämning och på 

deltagande i nuet (Lundberg, 2005, s 132).  

  Samma nyttoorienterade syn har många av de utfrågade angående socialiseringen med 

övriga individer, det är inte det primära i situationen: ”Det är mest för att lära sig, och för att 

utvecklas och lära sig det man är ämnad för att lära sig. Alltså komma dit, och ja, lära sig just 

det man läser liksom. Och sen folket är ju bara en bonus typ” Istället ses utbildningstiden som 

en period där nyttan är central, vilket den också är i andra utbildningssituationer. Dock verkar 

den i de flesta fall vara i fokus vid inträdet till studierna. Paldanius (2002) menar att 

utbildning ofta ses som enbart en genomfart och något att uthärda för att nå en eftertraktad 

position. Således är det vinsten som hamnar i fokus istället för vägen dit. Samma 

uppfattningar kan ses i den här studien, där kursstudenter ofta har tankarna i framtidens 

arbetsmarknad istället för det som händer här och nu 

Det utbildningsval som elever och deras föräldrar gör beror på den 

förväntade kortsiktiga nyttan, de förväntade kostnaderna samt 

sannolikheten att lyckas med olika utbildningsalternativ. (Angelov, 

Johansson & Kennerberg, 2008, s 10) 

 Det som visas upp en väldigt motsägelsefull inställning. Det ska gå så fort som möjligt 

och spenderas så lite tid som möjligt på både studier och sociala aktiviteter, men samtidigt ska 

man som individ prova på det, och försöka hitta en livsväg och konstruera sin egen utbildning.  
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 När det gäller bemötandet är det inte det verbala och uttalade bemötandet som skiner 

igenom, snarare är det de känslor studenterna upplever eller har kommit i kontakt med, deras 

betraktelser av bemötandet. Just det som uppfattas, det icke-verbala är i det här fallet 

svårtolkat. Det socialkonstruktionistiska perspektivet inriktar sig mot det här fältet, hur vi 

konstruerar en egen sanning utifrån det vi uppfattar. Det är inte något som går att förkasta 

menar Jenkins (2004):  

They are real – because we think they are and behave as if they are. The 

logic which institutions appears to possess derives not (only) from their 

own organisation, but is imposed by the reflexive consciousness of 

actors. We know that they are logical and integrated and therefore de 

facto they are. (Jenkins, 2004, s 135).  

 Johansson (1999) menar å sin sida att bara för att vi kan tolka andra människors reaktioner 

av någonting, kan vi inte på ett tillfredsställande sätt förstå andra människor. Vi förstår den 

andre via dennes reaktioner. Ansiktsuttryck, gester och ord bildar tillsammans dennes vara i 

världen. Det är likväl inte tillräckligt för att förstå andra människor, eftersom vi inte kan kliva 

ur vår egen kropp och in i den andres (Bengtsson (red) (1999)  

 Utsagorna talar vidare om en krokig väg mot ett obestämt mål, det finns en önskan att bli 

något, men detta något verkar i många fall vara relativt odefinierat under resans gång.  

Identitetsskonstruktionen som begrepp är ett väldigt diskursberoende och handlingsorienterat 

begrepp menar Widding (2008). Det handlar om att göra sig till och framställa sig som någon 

menar författaren. Det görs genom att konstruera berättelser. Genom att skapa berättelser för 

att undkomma en negativ eller skeptisk reaktion, kan kursstudenten konstruera en identitet 

som möjligtvis inte reflekterar denne som student eller dennes egentliga identitet: 

It is in narrative that we construct identities. Narrative theorists claim that 

lives coherent and meaningful through the biographical work that people 

do. Narrative discourse organizes life – social relations, interpretations of 

the past, and plans for the future (Benwell & Stokoe, 2006, s 130 

  Kursstudenternas identitetskonstruktion måste, utan att generalisera alltför mycket, vara 

en problematisk process. Jenkins (2004) tar upp den sociala identiteten och poängterar att vi 

som individer måste veta vad vi gör och vad vi kommer att göra i den närmaste framtiden för 

att kunna konstruera vår identitet. Trots ett delvis negativt bemötande, reducerar inte 

studenterna i fråga sin utbildning, utan ser det som en värdefull investering, hur oklar dess 

riktning än tycks vara. Emellertid belyser utsagorna en så pass tydlig osäkerhet, vilket gör 

identifikationen av studenternas roll och position än svårare, något som motiverar valet att 

presentera Bells (2005) alternativa syn på identitetsbegreppet: 

The element of being is inherent in identity, and becoming is what 

identification signifies. However, in addition to these, be-longing also 

comprise the aspect of longing. Longing signifies what we are not, what 

we are not becoming, but what we wish to become and be. (Sicakkan & 

Lithman (red), 2005, s 25)  

  Det är dock något som respondenterna verkar ha stora svårigheter med att göra: ”Jag läste 

de kurser som jag tyckte var kul och som jag trodde skulle gynna mitt jobbsökande sen när jag 

skulle jobba inom den branschen, och det var inte alls specifikt vad jag ville jobba med exakt, 

jag visste i alla vilket område, att jag ville jobba med människor. Men det är liksom ganska 

flummigt för dem flesta som frågar vill ju veta exakt - vad ska du jobba med liksom? Det ville 
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jag också veta, men det visste jag inte”. Utsagor som denna beskriver osäkerheten, men också 

en ambition att prova sig fram genom utbildningsutbudet, något som Wenger anser är verkligt 

essentiellt i en utbildningspraktik:” 

Students must be enabled to explore who they are, who they are not, who 

they could be. They must be able to understand where they come from 

and where they can go (Wenger, 1998, s 272)  

 Men alla utsagor berättar om att det inte är det som är och nu som är det viktigaste, utan 

ser det istället som en fas i livet:” Om jag hade sett framför mig, en mer akademisk karriär 

som bottnar i de här studierna som jag nu ägnar mig åt eller om jag hade sett att jag hade fått 

ett jobb så småningom som också hade bottnat i att jag hade pluggat nu – Hade jag sett det 

mer så, då hade jag kanske mer identifierat mig som en student, då är studieperioden en 

förberedelse till det som kommer sen. Men eftersom jag nu istället, ser en annan framtid 

framför mig, på längre sikt i alla fall än dom här färdigheterna som dom här studierna ger 

mig, så innebär det därmed att jag inte riktigt kan identifiera mig som en typisk student. En 

sådan har nog sin framtid mer i åtanke från det som han/hon ägnar sig åt här och nu.” Den 

identifieringen kan vara betydande, och den påverkar också vår tillhörighet i sociala grupper 

menar Wenger (1998) 

”Our membership constitute our identity, not just through reified markets of 

membership, but more fundamentally through the forms of competence that it 

entails” (Wenger, 1998, s 152) 

Konklusion och slutsatser 

 I enighet med tidigare forskning visade studien att kursstudenterna rör sig på ett begränsat 

sätt i den sociala delen av studentlivet. Studenttiden ses inte alls som de tre-fyra bästa åren i 

livet som tidigare studier har visat. Istället ses den mer enligt ett rationellt förhållningssätt. 

Det är framförallt synligt på det mindre lärosätet, där definitionen av studentlivet är väldigt 

pragmatiskt och nyttoorienterat. Vad gäller deltagandet i den sociala gemenskapen finns det 

också ett större avståndstagande vid Högskolan i Halmstad.  

 Ett negativt eller skeptiskt bemötande har de flesta respondenterna kommit i kontakt med, 

framförallt upplevs svårigheter att beskriva sin utbildning. Det är däremot inget som påverkar 

dem alltför mycket när det gäller deltagandet i detsamma. Det negativa eller skeptiska 

bemötandet är mer synligt på Högskolan i Halmstad, något som kan kopplas till dess tydliga 

och nyttoorienterade syn, som rimligtvis måste innebära att förväntningarna på att studierna 

leder till ett yrke är höga hos de berörda individerna. Vad gäller bemötandet kan det 

konstateras att det främst rör personer som studenterna inte känner så väl. Som jag tidigare 

nämnt så verkar det som studenterna vid Lunds universitet orienterar sig mer i det sociala 

rummet, och kan på det viset knyta fler kontakter, medan studenterna på Högskolan i 

Halmstad mer har distanserat sig från den typen av gemenskap. Därför borde rimligtvis 

kontakterna också bli mer sporadiska, vilket kan påverka hur de anser sig bli sedda och 

bemötta   

 Syftet med studien var att se hur kursstudenternas identitetskonstruktion kunde komma till 

uttryck. Studien visade att studenterna mer eller mindre distanserar sig från den sociala 

praktiken. Efter ett tag uttrycktes en mättnad på studentlivet bland dem som på något sätt varit 

delaktiga i det. Konstruktionen av den akademiska identiteten kan då ses som att studenterna 

identifierar sig med de tidigare handlingar och investeringar som gjorts i studentlivet. De som 

valt att avskärma sig helt från studentlivet har istället identifierat sig med den roll och det yrke 
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som studierna i framtiden kan komma att ge. Detta är ingen okomplicerad process. Eftersom 

en tydlig osäkerhet råder kan vi se att identifieringen med sig själv som student inriktar sig på 

processen att försöka konstruera en utbildningssituation som i slutändan leder till något att 

identifiera sig med. Studierna är därmed inte bara en plats att konstruera en utbildning och en 

identitet på, utan kan också ses som ett medel för att skaffa de verktyg för att i framtiden 

skapa en icke-akademisk identitet.  

 Studien har gett mig de redskap jag behöver för att förstå mina egna reflektioner av min 

utbildningssituation. Min hypotes bekräftades men på ett annorlunda sätt än jag förväntat mig. 

Det mest intressanta resultatet som framträdde var att studenter på det mindre lärosätet 

försvann mer ”i mängden”, och distanserade sig mer från det sociala livet än vad som kunde 

observeras på det större lärosätet. Detta var något som helt kontrasterade sig från mina egna 

erfarenheter.   

 Implikation 

 Som jag tidigare har varit inne på har det inte bedrivits någon omfattande tidigare 

forskning som enbart koncentrerar sig kring kursstudenters utbildningssituationer. Eftersom 

jag anser att forskningsområdet är relativt obeforskat skulle en större och mer omfattande 

studie vara till stor nytta, för att på ett mer tydligt sätt se hur kursstudenternas villkor kommer 

till uttryck på en mer generell nivå.   
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