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Abstract 

Open flexible learning – for whom?  

Predictors of academic success in a university course 
Open and flexible learning is an approach in which distance education and on-

campus learning converge. The shift of emphasis to the individual student’s 

needs and preferences enables students to choose there own learning paths and 

thus stimulates active and independent learning. The goal is to enable more 

effective management of learning by the learner. Open and flexible learning is 

often mentioned as a way for non-traditional students to access higher 

education. There is a large body of research, with a wide variety of theoretical 

frameworks and models, that try to explain, describe or predict students’ 

success. The research points to the fact that there is no one simple explanation 

or solution to help students towards degree completion or fulfilment of their 

goals.  

 

Open and flexible learning can offer the prospective student a smorgasbord of 

possible learning activities.  This study investigates whether this form of 

education really suits all students  through an examination of relevant factors 

such as learning process expectations, attendance motives, study approaches (as 

measured by Biggs SPQ), communication initiative, expectation-based study 

and, finally, background variables such as socioeconomic status. Are there any 

variables that have positive correlations with academic performance? If so, what 

are these variables and which are most important? This case study is an analysis 

of academic success involving 174 students in a Business Administration course 

in higher education.  

 

A statistical correlation analysis is conducted in this study and a binary logistic 

regression is used to construct three models of the most important variables. 

The first model is based on data about the students that is known before a 

course starts. The second model includes variables that can be collected at the 

course start. The third model includes variables that can be collected when the 

students have attended the course. The result shows that the most important 

predictor of academic success in the course is an achievement-oriented 

approach to learning. The second most important predictor is expectation of 

the learning process as an individual activity. Other variables such as 

socioeconomic status and other background variables have less impact. The 

possibility of predicting academic success is 81% for the 70 students included in 
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the third model and it explains 46-64% of the variance of the academic 

outcome.  

 

The main conclusion of this study is that an achievement-oriented approach to 

learning and expectation of the learning process as an individual activity are the 

most important predictors for study success in the Business Administration 

course. Students with lower socioeconomic status and students who are 

university entrants obtain results equal to, if not better than, the other students 

in the course. 
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Förord 
Det började med två aha-upplevelser. Den första upplevelsen fick jag när en 

student utryckte sin glädje över att ha fått klasskompisar på sin webbaserade 

kvartsfartskurs. Tidigare hade hon läst på campus en kväll i veckan och då var 

det bara komprimerad föreläsning som gällde – inte någon diskussion eller 

något samarbete. Nu när hon deltog i en webbaserad kurs var inte de 

individuella studierna allt utan kursen innebar även gemenskap med andra 

studerande i kursen. Den andra aha-upplevelsen var när jag arrangerade en 

kursstart i en distansutbildning. En av studenterna ville skriva ut allt material 

från lärplattformen, jobba enskilt och återkomma om en månad när det var 

dags för första uppgiftsinlämningen. En annan student skrev redan samma kväll 

som kursstarten var, i lärplattformen om sig själv, sina intressen och 

förväntningar på kursen. Samma kurs, men så olika förväntningar och sätt att 

studera! Sedan aha-upplevelserna har mycket hänt och intresset för 

distansutbildning och flexibel utbildning som moderna utbildningsformer har 

ökat. Jag tycker det är intressant med kombinationen lärande och informations- 

och kommunikationsteknik och ser stora förändringar komma. 

 

Den största fördelen med avhandlingsprojektet var möjligheterna att ge sig i 

kast med områden som jag ansåg vara intressanta och som jag ville lära mig 

mera om. Förstudiens modellbyggande av studiestrategier gav idéer till 

huvudstudiens design där de studerandes åsikter jämförs med deras faktiska 

beteende. Dessa samvariationer krävde en statistisk analys för att få de allra 

viktigaste faktorerna för studieframgång att framträda.  

 

Avhandlingsarbetet har inneburit mycket självständigt arbete framför datorn -

vissa perioder alltför mycket eget arbete. Det är trots detta många personer som 

bidragit på ett värdefullt sätt som jag vill nämna och tacka; De studerande som 

ingick i min studie, Stig Malm och övriga på Växjö universitet som gjort 

undersökningsgruppen tillgänglig och hjälpt till med information från kursen 

och LADOK. Patrik Gustavsson, Falvir AB, skapade tekniska möjligheter för 

loggning av aktiviteter i lärplattformen. På Karlstads universitet har Anette 

Norberg haft svar på LADOK-frågor. Ann Dyrman, expert inom information 

literacy, har kommit med goda förslag. AnnBritt Enochsson och Christian 

Tallberg har läst och gett idéer till förbättringar. Tack även Greg Stauffeneker 

och Jeanne Sturmhoefel för språklig hjälp. Tack Mats Ekholm för granskning 

och värdefulla kommentarer på min text i samband med slutseminariet.  
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Huvudhandledare Bo Dahlin och bihandledare Hugo Wikström har fått svettas 

åtskilliga gånger med mina oklara texter. Tack för intressanta diskussioner om 

signifikanser, percentiler och annat spännande. Jag tror att ni också är glada att 

manuset är färdigt.  

 

Stor betydelse för givande akademiska och ickeakademiska diskussioner kring 

fikaborden har kollegor på avdelningen för utbildningsvetenskap och på 

universitetsbiblioteket haft genom Björn Eliasson, Martin Kristiansson och alla 

andra icke nämnda men ej glömda. 

 

Slutligen kommer det viktigaste tacket som går till min sambo Maud och dotter 

Vanja som fått stå ut med att ofta se mig med datorn i knät och med ett paper 

på gång att läsa vid alla möjliga och omöjliga tillfällen. Nu sätter jag punkt för 

detta projekt där ett djupinriktat studiemönster har gått före ett 

prestationsinriktat studiemönster. 

 

Karlstad Juli 2007 

Ulf Olsson 
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1  Inledning  

Denna studie intresserar sig för flexibel utbildning inom högre utbildning. 

Passar den flexibla formen alla studerande eller är det några faktorer hos 

studerande som ökar sannolikheten att studierna fullföljs? Finns det faktorer 

som skiljer studerande som lyckas bra i sina studier från dem som lyckas sämre? 

Vilka är de viktigaste faktorerna i så fall? 

 

Frågeställningarna är intressanta mot bakgrund av den utbildningspolitiska 

enighet och de förhoppningar som tycks finnas när det gäller flexibla 

utbildningars möjlighet att öka tillgängligheten och bredda rekryteringen till 

högre utbildning. De nya utbildningsformerna väcker förhoppningar att 

använda både nya pedagogiska och informationstekniska former och metoder. 

 

Mitt intresse grundar sig dels på egna erfarenheter från praktisk verksamhet 

inom distansutbildning och dels på befintliga forskningsresultat inom distans- 

och flexibel utbildning. Innevarande studie kompletterar befintlig forskning 

inom högre utbildning med faktorer som samvarierar med studieframgång i en 

flexibel grundkurs i ekonomi.  
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2  Bakgrund  

2. 1  Informations- och kommunikationsteknik 

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) innebär förändrade 

möjligheter för studier och är ett inslag i satsningar på distansutbildning, flexibel 

utbildning och livslångt lärande. Tack vare IKT kan information lagras i 

databaser, förmedlas via intranät och Internet och bearbetas på nya sätt i 

persondatorer. IKT har förbättrat möjligheterna till kommunikation inom 

utbildningsverksamhet genom olika typer av asynkrona webbaserade 

diskussionsforum, synkrona webbmöten och olika typer av nätverk. IKT 

möjliggör även datorbaserade simuleringar och nya typer av nätbaserade rollspel 

(Laurillard, 2006; Rovai & Jordan, 2004). Användningen av webbaserade 

utbildningsplattformar ökar för närvarande i många utbildningsformer, inte 

minst inom högre utbildning. 

 

Formerna på utbildning där IKT utnyttjas varierar stort. En utveckling som 

skett, framför allt inom det område som ofta kallas e-learning, är inom 

instructional design där utbildningsmiljön ska vara standardiserad och anpassad i 

den betydelsen att den studerande ska styras i sitt lärande så att lärandet går 

snabbt och effektivt. Utbildningsmaterialet ska vara anpassat så att den 

studerande inte ska behöva möta och ta tid i anspråk för frågeställningar som 

inte är relevanta för det aktuella utbildningsbehovet. I förväntningarna på 

e-learning har den pedagogiska grundsynen ibland utgått från lärande som 

överföring av information (Wallin, 2005) och ofta är det klassrummens 

förmedlingspedagogik som stått modell. Även i högskoleutbildningar har denna 

pedagogiska grundsyn fått visst gehör i IKT-användningen. Ofta har det varit 

optimistiska förhoppningar att bedriva utbildning med större grupper till en 

lägre kostnad per student som drivit på utvecklingen eller andra mer eller 

mindre optimistiska förväntningar på förbättrat lärande. Otto Peters jämför 

synen på potentialen på den tidiga distansutbildningen med industrialismens 

försök att rationalisera processer genom både en specialisering och 

massproduktion (1993). Kopplingen till det övriga samhällets ideal och 

teknikutveckling är tydlig. Diana Laurillard beskriver utmaningen för dem som 

försöker förbättra utbildning som att de ”have to ride each new wave of 

technological innovation in an attempt to divert it from its more natural course 

of techno-hype, and drive it towards the quality agenda” (Laurillard, 2006, s. 1). 
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I en annan pedagogisk inriktning än instructional design, används metoder och 

miljöer för lärandet som är annorlunda än klassrummets. Ökade möjligheter för 

reflektion och olika typer av kursmaterial eftersträvas och IKT innefattar, som 

förkortningen indikerar, både information och kommunikation. Istället för att 

hitta en optimal väg för överföring av information eftersträvar kursutvecklarna 

en öppen miljö för lärandet som ska kunna erbjuda alternativa men också 

parallella vägar för studierna. Det tekniska systemet är inte ”ansvarigt” för att 

styra informationsöverföringen och studierna. Den studerande själv har ”alla” 

alternativ att lära tillgängliga (Diaz, 2000) även om vägen inte är given. 

”Teaching and learning, like navigating, is about finding a way - and sometimes 

making a way - in an ill-structured domain” (Burbules, 2004, s. 4). 

 

Det är den senare typen av utbildningar som denna studie handlar om. Den typ 

av utbildning där den studerande själv måste finna vägar i en inte alltför 

tillrättalagd miljö. En studie av Schutte (1996), med en experimentdesign, 

jämförde slumpmässigt utvalda studenter som läste on-line med slumpmässigt 

utvalda studenter som läste på campus. Studenternas bakgrund och preferenser 

kontrollerades och visade sig vara liknande. On-linestudenternas studieresultat 

visade sig vara signifikant bättre i kursen ”Social statistics” som användes som 

testmiljö. Förklaringen var ökat samarbete mellan de studerande i on-

linegruppen då de inte hade samma möjligheter att ställa frågor till läraren 

(Diaz, 2000).  Schuttes resultat har emellertid senare blivit ifrågasatt på grund av 

tveksam metod där undervisningsmetod och media blandats ihop (Neal, 1998). 

Oberoende av hur tillförlitlig Schuttes studie är utnyttjas IKT olika beroende på 

pedagogisk inriktning. 

 

Entwistle (1981) liksom Beckwith (1991) urskiljer två olika inriktningar inom 

utbildningens praktik. Den ena, som bygger på behavioristiska idéer förklarade 

av Skinner och Bandura, har bidragit till perspektivet där läraren ska förmedla 

kunskap till den studerande. Lärarens uppgift är att forma den studerandes 

lärande och ordna kunskapsfältets strukturer. Det är lärarens uppgift att se till 

att lärandet sker planerat. Det som kallas programmerat lärande och 

datorbaserat lärande är inriktningar som hämtar perspektivet härifrån. Diaz 

(2000) benämner inriktningen som instruktivistisk i jämförelse med 

konstruktivistisk och menar att skiljelinjen bestäms av vilka preferenser som 

bestämmer studieaktiviteterna, lärarens preferenser eller den studerandes 

preferenser. Den konstruktivistiska inriktningen betonar den studerandes 

nyfikenhet, aktivitet och vikten av att skapa en miljö som uppmuntrar detta. 
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Den studerande får ett större ansvar att planera sitt eget lärande än i den 

instruktivistiska inriktningen. Self directed learning och problembaserat lärande är 

begrepp inom denna inriktning. Rogers och Bruner har bidragit till 

perspektivets inriktning som även har kopplingar till piagetiansk teori 

(Beckwith, 1991). Lärarens roll blir att guida och underlätta lärandet för den 

studerande och den förmedlande rollen tonas ner (Diaz, 2000). Det handlar om 

valmöjligheter för den studerande som möjliggörs både genom kursdesign och 

genom att använda flera kommunikationsformer. 

 

Jag förenklar och polariserar inriktningarna ovan med speciellt syfte. Hur man 

använder IKT är en fråga som är relevant i innevarande studie. I detta kapitel 

beskriver jag flexibel utbildning och berör den högre utbildningens förändring 

och de ökade möjligheter för de studerande som framtonar men även nya krav 

som jag anser därmed ställs på de studerande. Eftersom denna studie fokuserar 

på faktorer som samvarierar med studieframgång i högre utbildning är sättet 

som IKT används centralt. Dessutom finns två underliggande frågor; Hur 

mycket ska man anpassa en utbildning till den studerandes individuella 

preferenser? Hur mycket ska man anpassa den studerande till utbildningens 

innehåll och form? Svaren på dessa frågor hänger intimt ihop med synen på 

människans kognitiva strukturer, lärstilar, studiemönster och studiernas miljö.  

 

2.2  Flexibel utbildning 

IKT har utökat antal möjliga former för utbildningar och ingår idag, mer eller 

mindre, i alla utbildningssammanhang. IKT är en ingrediens i de utbildningar 

som innevarande studie intresserar sig för. Ytterligare ett återkommande 

begrepp i studien är flexibel utbildning. För att förstå detta begrepps innebörd 

kan det vara lämpligt att utgå från tre förutsättningar som antas vara 

nödvändiga vid utbildningssituationen på campus: 

 

• Utbildning kan enbart ske genom direkta möten mellan lärare och 

studerande. 

• Lärande kan enbart ske på vissa specifika platser. 

• Lärare måste närvara  

 

En campusförlagd utbildning uppfyller dessa förutsättningar medan flexibel 

utbildning inte uppfyller dem. Det finns ett antal olika beskrivningar och 

definitioner av begreppen flexibel utbildning och flexibelt lärande.  
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Dabbagh och Bannan-Ritland refererar till flera källor för att beskriva 

begreppet:  

 

Open (or flexible) learning, is a new approach to describing 

distance education in which the emphasis shifts from delivering a 

preestablished curriculum to focusing on individual and local 

needs and requirements, and creating open learning places based 

on the here and now (Edwards, 1995). Key principles of open 

learning are student centeredness and focus on learning rather than 

on teaching (The Open University, 2002). Open learning provides 

students with flexibility and choice in meeting their educational 

goals. It can include a variety of non-traditional learning 

opportunities, such as short courses (University of Guelp, 2003). 

(Dabbagh & Bannan-Ritland, 2005, s. 12) 

 

Distansutbildningsmyndigheten i Sverige, Distum1, hade följande definition på 

flexibel utbildning på distans: ”Flexibel utbildning på distans möjliggör för 

studerande att välja plats, tidpunkt, tempo och arbetssätt för sina studier. 

Utbildningsanordnare organiserar, planerar och genomför undervisning med 

syftet att stödja den studerandes kommunikation och lärande” (Holmberg, 

2000).  

 

Distums definition beskriver formerna för utbildningen genom att utgå från 

utbildningssituationen i distansutbildning. Arten av flexibilitet anges och krav 

finns på att det ska finnas en utbildningsanordnare som organiserar lärandet.  

Flexibel utbildning och flexibelt lärande är dock inte enbart nya former för 

utbildning och studier. Flexibel utbildning och flexibelt lärande 2 är inte enbart 

flexibla medier i undervisningen utan innefattar även effektivitetsaspekter inom 

lärosätet och förändrade konkurrensvillkor (Laurillard, 2006). 

 

                                                 
1 Distansutbildningsmyndigheten har ersatts av Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet som i sin tur 
har övergått i NSHU, Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning. Namnen kan 
sägas spegla den förändring som sker på utbildningsmarknaden.  
2 Flexibel utbildning, flexibelt lärande, flexible education, flexible learning nämns på olika platser i 
denna studie. Jag föredrar flexibel utbildning eftersom utbildning innefattar både undervisning och 
lärande och därmed inbegriper både den studerande och lärosätet.  Lärande innefattar individuellt, 
kollektivt och organisationers lärande. Huruvida ett lärande är flexibelt kan diskuteras. Hur är ett icke 
flexibelt lärande? Eftersom det lärande som jag beskriver är ett lärande som finns ”i par” med 
undervisning har jag valt att använda flexibel utbildning i de flesta fall. När jag refererar till andra 
källor använder jag det begrepp som författaren har använt.  
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Konkurrensfördel vid breddad rekrytering och specialiserade 
utbildningar 

Flexibel utbildning innebär även att krav, framför allt inom näringslivet, på att 

utbildning on demand eller just in time i ökad grad kan tillfredsställas. Nätbaserat 

kursutbud innebär att kursmaterialet alltid är tillgängligt. Kursmaterial kan 

finnas på ett företags intranät eller på en webbaserad plats tillhandahållen av en 

utbildningsorganisation. Avsikten är att lärandet ska kunna ske i den miljö där 

kunskaperna ska användas och att kursmaterial alltid ska vara tillgängligt vilket 

ökar faktisk tillgång på utbildningsmaterial och kan innebära fördelar för 

lärandet. Studierna ska kunna ske i stort sett i fas med utbildningsbehovet. 

Studierna ska kunna bedrivas vid de tillfällen då annan verksamhet tillåter detta.  

 

Presumtiva studerande kan lockas till ett lärosäte som tillhandahåller former på 

utbildningen som upplevs som moderna och möjliga att anpassa till egna 

preferenser för studierna (Diaz, 2000; Saba, 1998). Fler flexibla kurser innebär 

även att en kurs med dåligt rykte som ges av ett lärosäte oftare kan bytas ut mot 

en kurs med ett bättre rykte som ges från ett annat lärosäte. Vi ser även en 

utökad information om studier på Internet (Högskoleverket, 2005b). En 

motvikt till lärosätenas marknadsföring finns i olika webbaserade forum, t.ex. 

nyhetsgrupper och bloggar. Lärosäten och enskilda kurser kan behandlas på 

samma sätt som företag eller enskilda produkter som orsakar missnöje.  

 

Relationen mellan lärare och studerande 

Fler möjligheter för den studerande att lära sig genom att välja de former som 

av olika anledningar passar bäst innebär också en ökad möjlighet till kontroll 

över sitt studerande. Läraren bestämmer inte i samma omfattning vilken 

aktivitet som ska göras och när. I flexibel utbildning ska inte läraren längre vara 

den huvudsakliga kunskapskällan och styra informationsflödet till de 

studerande. Läraren anses istället vara den person som stödjer den studerandes 

lärande genom konsultativa handlingar (Diaz, 2000). 

 

Tillträde till högre utbildning 

Undersökningar visar att olika socialgrupper inte har samma möjlighet till 

utbildning. Detta uppmärksammas återkommande i rapporter och gäller både 

för Sverige och för andra jämförbara länder (Andersson & Grysell, 2002; SOU  

2004:29). En tidig och sedermera också frekvent citerad rapport är the Coleman 



 

 16 

report3 (1966) som menade att den viktigaste faktorn för framgångsrika studier 

var familjebakgrunden, mätt med socioekonomiska variabler som familjens 

inkomst, föräldrarnas utbildning och yrke. Coleman menade att skolan och 

skolans innehåll hade lite med skolframgången att göra. Andra forskare menade 

att skolsystemet påtvingade alla ett dominerande medelklassperspektiv som till 

exempel återspeglade sig i skolans språkbruk. Detta missgynnade elever från 

arbetarklassen som, delvis som en följd, valde utbildningsvägar efter sin sociala 

hemvist (Hargreaves, 1967). Bourdieu såg denna process som ett sätt att 

reproducera sociala och kulturella mönster. Han ansåg att skolan själv kunde 

bidra till att skapa sociala orättvisor (Yang, 2003). Yang menar att:  

 

Besides the  interpersonal differences in ability and intelligence, 

individual differences in academic achievement is due partly to the 

differences in SES [socioeconomic status] and it’s sub-dimensions, 

such as cultural and educative resources and atmosphere at home; 

partly to the differences in the institutional and systematic factors 

in education, such as instruction, school features and education 

policies.  (2003, ss. 2-3). 

 

Även om en växande mängd forskning visar på att det är en kombination av 

faktorer som samvarierar med studieresultat förklaras cirka 10 % av variationen 

av individuella socioekonomiska faktorer (Yang, 2003). 

 

Flera svenska undersökningar och utredningar under senare tid är i huvudsak 

samstämmiga angående snedrekrytering till högre studier. (Högskoleverket, 

2000b; SOU 2000:39; SOU 2000:47). Det finns både en rättviseaspekt och en 

samhällsekonomisk aspekt på detta. Alla ska ha rätt att utnyttja sin potential och 

väl utbildade personer anses vara en förutsättning för fortsatt välståndsökning i 

landet. Den viktigaste faktorn för vilken socialgrupp en person kommer att 

tillhöra är vilken utbildningsnivå hon eller han har (Högskoleverket, 2004, 

2005a; Ranehill, 2002). Det är den sociala snedrekryteringen som anges som det 

största bekymret. Det finns politiska ambitioner att höja utbildningsnivån i 

Sverige och övriga EU för personer som inte räknas in i traditionella 

studerandegrupper. Ett sätt att bidra till detta är att göra utbildning tillgänglig 

även i glesbygd och för andra som av olika orsaker har svårt att delta i 

campusförlagd utbildning. ”Alla” ska ha möjlighet att studera oberoende av 

                                                 
3 Coleman report är vanligen använt namn för Equality of educational opportunity skriven av 
Coleman 1966. 
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bostadsort och socioekonomisk status. Det finns en politisk konsensus att 

utbildning är till gagn för både enskilda individer, Sverige som nation och för 

EU. Motiven för utbildning överensstämmer med ambitionerna att bli en 

framstående och välmående del av världen. Det framtida välståndet är enligt 

meddelandet från Europakommissionen (2000) beroende av hur väl vi lyckas 

med att utbilda medborgarna. Det finns även en socioekonomisk utmaning i att 

sprida IKT till alla befolkningsgrupper. Den nya tekniken beskrivs som både 

drivkraft och nyckel till det nya samhället, ofta benämnt kunskapssamhället och 

informationssamhället. Spridningen är en förutsättning för att de långsiktiga 

målen för EU ska uppnås. Distansutbildning, just-in-time-utbildning och 

livslångt lärande är intimt förknippat med det framtida kunskapssamhället i den 

politiska debatten. Att bli framgångsrik som nation eller region kräver 

investeringar i dessa områden (Europeiska Gemenskapernas Kommission, 

2000). I det refererade EU-dokumentet och andra liknande dokument betonas 

också vikten av att alla medborgare är delaktiga i utvecklingen. De sociala 

värdena betonas även om ambitionen om en bildad befolkning ibland tycks 

sammanfalla med ambitionen om en befolkning som är anställningsbar enligt 

företagens önskemål. 

 

Den sociala snedrekryteringen minskar i Sverige men är ändå tydlig 

(Högskoleverket, 2005a). Flera reformer inom det svenska skolsystemet har 

syftat till att minska skillnaderna, men barn från högre samhällsklasser tenderar 

att prestera bättre och går vidare till högre utbildning i större utsträckning och 

de väljer en mer teoretisk inriktning. Ju högre utbildning föräldrarna har desto 

större andel av barnen går vidare till högre utbildning. Ju högre disponibel 

inkomst som föräldrarna har desto högre betyg har barnen. Detta gäller alla 

nivåer i utbildningssystemet. Även inom vuxenutbildning och 

personalutbildning finns liknande mönster (Ranehill, 2002). Studerar vi enskilda 

lärosäten med utbildningar med hög status domineras studerandegruppen helt 

av studerande från högre samhällsklasser. Ranehill menar att det finns 

huvudsakligen två orsaker, dels individuella kopplade till familj och bakgrund, 

och dels institutionella kopplade till tillträdesregler etcetera.  

 

Utbyggnaden av högre utbildning har medfört att nya samhällsgrupper har getts 

möjlighet att studera och en väg till socialt ansvar går genom distansutbildning 

eftersom den ger ökad access till utbildning. Mellan läsåren 1993/94 – 2002/03 

har antalet studerande i distansutbildning tredubblats från 21 500 till 63 900 på 

svenska lärosäten. Tillkomsten av Nätuniversitetet våren 2002 innebar en stor 
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ökning under de senare åren under perioden. 2002/03 läste 37 000 personer 

inom Nätuniversitetets utbud. Eftersom många distanskurser är relativt korta så 

motsvarar det 5 % av helårsstudenterna (Högskoleverket, 2004). Syftet med 

Nätuniversitetet var att bidra till breddad rekrytering och ökad tillgänglighet till 

IT-stödd distansutbildning inom högre utbildning. Nätuniversitetet har ökat 

utbudet genom att nya flexibla kurser har skapats och erbjuds via 

Nätuniversitetets internetportal. När det gäller rekrytering avser den 

”högskolenybörjare, och breddad rekrytering avser studenter från mindre 

studievana miljöer med särskild vikt på social och utländsk bakgrund” 

(Högskoleverket, 2004, s. 5). Nätuniversitetet har breddat rekryteringen 

eftersom en större andel personer med arbetarbakgrund än tidigare har deltagit i 

utbildningarna. Andra skillnader jämfört med övriga studentgrupper är att de 

studerande i Nätuniversitetets utbud är äldre, bor i glesbygd, bor längre ifrån 

lärosätet, förvärvsarbetar i större utsträckning, har barn och mer sällan har 

studiestöd. 

 

Faktorer som i varierande grad är hinder för att delta i högre utbildning är flera. 

Historiskt sett har kvinnor varit en eftersatt grupp när det gäller utbildning, men 

här har traditionsmönstren kastats om så att kvinnor deltar i större utsträckning 

i högre utbildning än män. Familjeförhållanden och olika typer av handikapp 

kan vara hinder för att delta i campusförlagd utbildning. Tillgången till 

utbildning är också sammankopplad med glesbygdspolitik. I områden med lång 

väg till närmsta lärosäte har utbildningsnivån varit lägre än i områden med 

närhet till ett lärosäte. Även åldersperspektivet är relevant inom 

regionalpolitiken eftersom utbildning har anförts som en möjlighet att skapa 

nya sysselsättningar som ska komma äldre till nytta. Åldersperspektivet har även 

blivit aktuellt tack vare att kompetenskraven i arbetslivet förändras fortlöpande. 

För att upprätthålla både en individuell kompetens och en kompetens bland 

olika befolkningsgrupper används begreppet livslångt lärande.   

 

Kritiska röster har dock nyanserat debatten och varit skeptiska till den tilltro 

som getts den tekniska utvecklingen och den ofta förenklade synen på 

utbildning och lärande. "The hype about the potential of ‘borderless education’ 

is not new, although the prophetic statements of its transformative potential 

seemed to first garner serious consideration in the mid-1990s” (Tapsall, 2001, s. 

36). Kritiska röster finns angående möjligheter för de förut marginaliserade 

studerandegrupperna att delta i utbildningen (Gaskell, 2006). Alltför höga krav 

på tekniskt kunnande kan vara ett sådant hinder. För att kunna hantera 
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multimedialt material och delta i webbaserade seminarier och föreläsningar där 

både rörlig bild och ljud hanteras krävs inte bara teknisk utrustning utan även 

en kunskap om hur olika datorprogram hanteras (Kirkpatrick & Jakupec, 1999; 

O´Rourke, 1999). 

 

För att motverka de ökande kraven på teknisk kompetens och för att underlätta 

kursdeltagande för studerande utan tillgång till internetansluten dator och 

datorvana finns lokala mötesplatser. 2003 fanns enligt Glesbygdsverket så 

kallade lärcentra i 86 % av landets kommuner. På lärcentra ska studerande 

kunna använda ny kommunikationsteknik och även kunna få assistans i 

användandet. Ofta finns även lokaler för både individuella studier och 

grupparbete. 

 

Den teknik som krävs för att delta i distansutbildning kan inkluderas i skolans 

miljö och kultur i ett större sammanhang. Resultat och teorier om hur olika 

studerandegruppers studieresultat påverkas är omstridda (Ranehill, 2002). Det 

språk som används i skolan anses vara medelklassens språk och uppförande 

eftersom en stor andel av lärarna själva kommer från denna. Studerande från 

medelklassen skulle därmed ha lättare att finna sig tillrätta.  Enligt Ranehill finns 

det statistik från gymnasieskolan som visar att ”elever som riskerar att 

marginaliseras inte tillhör den grupp som är i majoritet inom respektive 

program” (s. 18). För övrigt är resultaten inte entydiga. Vilka kommer att 

gynnas av den flexibla utbildningen som utnyttjar informationsteknikens 

möjligheter? 

 

2.3  Flexibel utbildning som konvergens mellan campus- och 
distansutbildning 

Utbildningar har, med några få undantag, klassificerats endera som 

campusutbildningar eller som distansutbildningar. Formerna har emellertid 

varierat stort. Både utbildningar med frekventa obligatoriska fysiska träffar på 

lärosätet och utbildningar i form av helt nätbaserade kurser utan fysiska träffar 

har kunnat återfinnas inom kategorin distansutbildning.  

 

Distansutbildning på högskolenivå har ökat i omfattning. 2003 deltog 10 % av 

de studerande i Sverige i distansutbildning som erbjöds via Nätuniversitetet 

eller i ”traditionell” distansutbildning (Högskoleverket, 2004). Den 

huvudsakliga formen är därmed campusutbildning men formerna är enligt flera 
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studier konvergerande både när det gäller undervisningsmaterial och 

utbildningsformer och en kombination av de två formerna blir allt mer vanlig 

(Berge & Huang, 2004; Garrison & Kanuka, 2004; King, 2001; Whyte, 2001). 

Tait och Mills (1999) nämner flera konsekvenser av konvergensen mellan 

distansutbildning och konventionell utbildning. Möjligheterna till utbildning 

ökar genom livets olika faser som en konsekvens av att studierna kan bedrivas 

heltid eller deltid, på lärosätet eller i bostaden, kombineras med förvärvsarbete 

eller anpassas till aktuellt familjeförhållande. Större möjligheter att studera 

innebär även att heterogeniteten inom studerandegruppen ökar (Richardson, 

2004).  

 

Sedan mitten på 1990-talet har begreppet flexibel utbildning använts alltmer. 

Lärosäten både i Sverige och övriga västvärlden har, framför allt i sina 

strategidiskussioner, alltmer lyft fram konvergensen mellan campusförlagd 

utbildning och distansutbildning. Det finns flera orsaker till denna diskussion 

om former.  

 

Powell och McGuire (1999) nämner sex orsaker till förändringar av formerna 

inom högre utbildning: 

1. Andelen livslånga anställningar minskar 

2. Fler familjer med två inkomster, men med behov av ytterligare 

utbildning för ena parten 

3. Utveckling av informationstekniken 

4. Behov av en välutbildad och flexibel arbetsstyrka för att möta den 

alltmer globala konkurrensen 

5. Krav på formella studiemeriter ökar på arbetsmarknaden 

6. Ökade reella kostnader för de studerande att delta i högre studier 

 

Powell och McGuire nämner framför allt faktorer utanför själva lärosätet vilket 

kan tyckas självklart eftersom utbildningsväsendet är en integrerad del av 

samhällsekonomin och finns med på den politiska dagordningen. Vi kan även 

anta att acceptansen inom lärosätet för förändringar mot ökad flexibilitet har 

blivit större tack vare att övriga samhället önskar möjliggöra individuella val 

inom allt fler verksamheter. Introduktion av flexibilitet i produktion, 

distribution och kommunikation kan gälla både för högre utbildning och för 

andra verksamheter. Ekonomiska faktorer driver på denna utveckling. 

Universiteten ser en möjlighet att utöka antalet studerande nationellt, men några 

ser även flexibla former som ett sätt att delta i den konkurrens som följer i 
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utbildningsglobaliseringens spår. År 2003 fanns det drygt två miljoner studenter 

som bedrev högre utbildning i ett annat land än sitt eget. Ett exempel på 

omfattningen är att utbildning är Australiens tredje största tjänsteexportsektor 

(OECD, 2003). Den ökande konkurrensen kan även innebära att universitet 

som inte lyckas i konkurrensen och examinerar tillräckligt många studenter får 

se sin verksamhet minska (Yorke, 2004) vilket torde innebära ett reellt 

förändringstryck på lärosätena. 

 

Optimistiska uttalanden om lärande i samarbete med andra studerande i 

”excellenta nätbaserade miljöer” kan delvis hänföras till den retorik och 

utveckling som övrig IKT-utveckling bidragit till. Även om överord används 

alltför ofta när nyttan med ny teknik diskuteras kan vi inte underskatta de 

förändringar som IKT möjliggör i termer av informationstillgång, 

kommunikationsmöjligheter och som datorstöd för lärande. Tekniska system 

används för att lagra och förmedla både kursmaterial och material producerat 

av studenter. Kommunikation av varierande slag möjliggörs både i 

campusförlagd utbildning och i distansutbildning. Information och kursmaterial 

publiceras allt oftare på webbsidor som inte är lösenordsskyddade. 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) deklarerade 2001 att man skulle 

publicera sitt kursmaterial på Internet, tillgängligt utan skydd av lösenord. Detta 

kan, förutom marknadsföring, vara ett exempel på ett förändrat synsätt på 

kursmaterial och information inom utbildningsområdet.  

 

Den nya informationstekniken bidrar inte alltid till nya flexibla möjligheter till 

studier. Inom den del av utbildningsmarknaden som refererar till e-learning är 

lagring och förmedling av information fundamental. “However, the relevant 

literature reflects a growing emphasis on the delivery aspect of education rather 

than thinking of ways of making student learning more flexible” (Kirkpatrick & 

Jakupec, 1999, s. 52). Det finns många exempel på ”bok på webb” där den 

traditionella bokens innehåll och struktur överförs till digital form utan att 

utnyttja några ytterligare möjligheter som följer med den digitala formen. Å 

andra sidan består en stor del av campusutbildning, framför allt inom lägre 

kursnivåer, av förmedling av information via föreläsningar. Vi kan emellertid 

notera att begreppet e-learning används mer sällan i Sverige. Däremot används 

begrepp med anknytning till olika kommunikationsformer alltmer. Exempel på 

detta är social software och bloggar.  
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2.4  Utbildning blir lärande 

En gradvis övergång från ett utbildningsperspektiv till ett lärandeperspektiv 

pågår inom den utbildningspolitiska debatten (T. Anderson & Elloumi, 2004; T. 

Anderson & Garrison, 2003; Diaz, 2000; Laurillard, 2006; Lin & Hsieh, 2001; 

Ramsden, 1992; Rovai & Jordan, 2004; SOU 2001:13). Det informella lärandet, 

utanför planlagda kurser och lärandeaktiviteter erkänns alltmer. För svenska 

förhållanden kanske detta är tydligast i Det livslånga och det livsvida lärandet 

(Skolverket, 2000) och i den Europeiska unionens memorandum för livslångt 

lärande (2000). Texterna om livslång bildning och livslångt lärande är inte en 

teori utan en serie principer som avses styra organisation, innehåll och 

processer. 

 

Tre grundläggande principer kan urskiljas för utbildning enligt Hård (1992): 

vertikal integration (hela livscykeln), horisontell integration (integration av formell, 

icke formell och informell utbildning4) självstyrt lärande (utvecklandet av 

människor som själva är kapabla att initiera och styra sitt lärande ses som en 

grundförutsättning för livslång utbildning). Utbildning behöver inte heller ske i 

speciella undervisningslokaler. Distansutbildning, lära på arbetet och i bostaden 

är alternativ. Det kan innebära att när studenten ska starta sina studier i 

distansutbildning kan de mötas av en helt annan typ av utbildning än den de 

känner till från den tidigare skolgången (Ekins, 1992).  Kravet breddas på den 

kompetens som krävs. Det är inte tillräckligt att kunna söka material i databaser 

utan även strategier för problemlösning och kontakter måste hanteras (Whyte, 

2001). Det är allt viktigare att ha strategier för att kunna söka och hantera 

kunskap jämfört med själva kunskapen (Rovai & Jordan, 2004). 

 

Uppfattningar om vad som är viktigt återkommer i ett flertal källor. Skolverket 

beskriver kompetensen som elevens lärandepotential. Inte bara problemlösande 

är viktigt utan även förhållningssätt och attityder. I skriften Det livslånga och 

livsvida lärandet lyfts individens lärandepotential fram på bekostnad av 

ämnesspecifika kunskaper. 

 

Avgörande är den enskilda individens förhållningssätt till sitt eget 

behov av vidarelärande, förmågan att lära nytt och attityden till 

utbildningsinstitutioner och lärandesituationer. I praktiken innebär 

                                                 
4Formell utbildning - utbildning i det formella utbildningssystemet. 
Icke-formell utbildning - organiserad utbildning vid sidan av det formella utbildningssystemet. 
Informellt lärande - lärande utan tydlig utbildningssituation utanför den organiserade utbildningen. 
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detta att synen på kunskap, på vad skolan skall lära, förskjuts från 

det ämnesspecifika till individers lärandepotential. (Skolverket, 

2000) 

 

Informationssökning anses vara en allt viktigare komponent i utbildning. 

Framför allt är den en följd av de tekniska möjligheter som finns med internet 

och ett stort antal sökbara databaser. En viss ökning av sökande av material kan 

härledas till inslag av problembaserat och problemorienterat lärande i kurser. 

Den största förändringen består av den ökande mängd information i digital 

form som finns tillgänglig. Exemplen där vi i både privatlivet och yrkeslivet har 

nytta av att kunna navigera och ta till oss information är otaliga. Roger Säljö 

(2005) beskriver det som att våra ”färdigheter alltmer kommer att inriktas på 

hur man förstår och hanterar olika typer av artefakter och intellektuella 

redskap” (s. 191).  Dessa färdigheter kräver enligt Säljö andra lärprocesser för 

att utvecklas än de som tidigare dominerade skolan. Ibland används begreppen 

digital literacy och information literacy för att beskriva den färdighet som krävs för 

att kunna hantera både tekniska hjälpmedel men också att kunna bedöma hur 

informationen ska kunna bedömas och sättas in i ett sammanhang. 

 

2.5  Ökade krav på den studerande 

I flexibel utbildning ställs den studerande inför en uppgift som är annorlunda 

jämfört med campusförlagd utbildning (Keegan & Peters, 1994). Det sker en 

ansvarsförskjutning till den studerande att själv välja tid, plats och form för 

studierna (Dabbagh & Bannan-Ritland, 2005; Laurillard, 2006). Den lärande ska 

kunna välja relevant angreppssätt, kunna välja och använda relevanta medier, 

kunna bedöma den typ av kunskap som han eller hon vill ta till sig. Bruce King 

definierar flexibilitet som ”the provision of learning resources and the 

application of technologies to create, store and distribute course content, enrich 

communication, and provide support and service to enable more effective 

management of learning by the learner” (King, 1999, s. 279) (min kursivering). Detta 

innebär att den utbildningsform som ska leda till breddad rekrytering, livslångt 

lärande samtidigt leder till nya ovana miljöer för lärande, krav på IKT 

(-kunskaper) och krav på att själv hitta formerna för ett bra lärande. “In a 

society where such an emphasis is placed on individualisation, there will be a 

great demand for tailormade education wich will enable students to choose 

their own learning routes´ and wich stimulates active and independent learning” 

(van de Westeringh, 2000, s. 56). 



 

 24 

 

Studiemönster är ett sätt att beskriva lärande som tar hänsyn både till personliga 

och kontextuella faktorer och därmed till de förändrade villkor som både den 

studerande och utbildningsorganisatören står inför. Djupinriktat studiemönster, 

ytinriktat studiemönster och andra sätt att fånga det karaktäristiska i 

studerandes sätt att arbeta är centrala i innevarande studie och begreppen 

återkommer och förklaras i kapitel 4. Motiv som förklarar den centrala 

placeringen av studiemönster i innevarande studie omnämns av Duff: 

 

Finding ways of identifying means of teaching and learning that 

promote deep learning within higher education is seen as 

increasingly important. This reflects the higher education sector’s 

need to promote the development of more flexible, selfdirected 

learning methods in respons to declining teaching resources and 

increased student numbers. (Duff, 2002, s. 1008) 

 

Om vi istället för utbildningsorganisationens ansvar och perspektiv tar ett 

individuellt perspektiv förändras även ramarna för lärande. Ramen för lärande 

ur ett individuellt perspektiv är den egna aktiviteten och då kan lärande ske även 

utanför utbildningsorganisationens väggar. Lärande och utveckling är någonting 

som ständigt pågår hos oss. Ibland deltar vi i en organiserad kurs och blir 

påverkad av denna på olika vis. Individen lär sig inte bara det område som 

innefattas av kursinnehållet utan även annat relaterat till situationen som sådan 

och till sina diskussioner med andra studerande och arbetskamrater. Att lära sig 

någonting kan ske på olika vis, inte enbart i organiserad form.  

 

Det livslånga, eller snarare det livsvida, lärandet innebär en 

förskjutning av ansvar för utbildning och lärande från den offentliga 

sfären till den privata och civila. Det offentliga 

utbildningsmonopolet upphör och ersätts av en mångfald av 

lärmiljöer, aktörer och huvudmän. Det livslånga lärandet kan rent 

av sägas ifrågasätta det formella systemets monopol på utbildning, 

och skolplikten är inte längre självklar. Skolplikt kanske måste 

ersättas av lärplikt. (Skolverket, 2000, s. 25) 

 

Förskjutningen mot ett individuellt perspektiv passar bra ihop med tankarna 

om det livsvida lärandet och utnyttjandet av IKT eftersom 

utbildningsorganisationerna idag är organiserade huvudsakligen för att samla 
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yngre människor geografiskt och bedriva utbildning på regelbundna tider i en 

kollektiv studietakt. Livslångt lärande förknippas med utveckling hela livet 

vilket ofta sägs bidra till ökad livskvalité och ökat välstånd. Då är lärande för 

individen det viktiga. Dessutom innebär livslångt lärande även en önskan att alla 

ska vara anställningsbara, sköta sin fortbildning vid sidan av det avlönade 

arbetet och snabbt kunna anpassa sig efter arbetsgivarens krav. En intressant 

motsättning finns därmed inbyggd i de flexibla utbildningsformerna. Å ena 

sidan det fria studerandet som möjliggör studier på valfri plats och tid och en 

kompetens som handlar om att hantera sitt lärande och vara medveten om sitt 

förhållningssätt. Å andra sidan flexibel utbildning som ett sätt att vara 

anställningsbar genom att kunna lära sig exakt det som arbetsgivaren kräver i 

exakt rätt tidpunkt (just-in-time).  

 

Livslångt lärande är till viss del ett modeord och ett ofta använt ord i den 

politiska retoriken och kan tillskrivas olika perspektiv i likhet med ett flertal 

andra begrepp som används även i offentliga dokument (Eliasson, 2005; 

Grepperud & Toska, 2000) och vi kan anta att villkoren för den enskilde 

studeranden förändras av ett antal bakomliggande förändringsfaktorer.  

 

Vi kan konstatera att det finns stora förväntningarna på flexibel utbildning med 

hjälp av IKT att möjliggöra för breddad rekrytering och nå fler presumtiva 

studerandegrupper. Samtidigt kan vi anta att förmågan att hantera sitt eget 

lärande och tänkande över sitt eget lärande är fundamental. För 

utbildningsorganisationen blir det som Lonka, Olkinuora, och Mäkinen 

beskriver centralt att förstå de studerandes villkor och lärprocesser: 

 

The demand for life-long learning in a rapidly changing 

environment calls for developing new practices in higher 

education. To foster optimal learning in our university students, 

there is a need to understand the learning processes that make 

high-quality learning outcomes possible. (Lonka, Olkinuora, & 

Mäkinen, 2004, s. 301) 

 
Om den studerande är medveten om sin egen lärprocess medför detta att 

metalärandet förbättras och därmed själva lärandet (Biggs, 1988). Om 

utbildningsorganisatören är medveten om den lärandes lärprocess och även 

skillnader mellan olika studerande kan utbildning utformas på ett mer relevant 

sätt (McLoughlin, 1999; Vermunt & Vermetten, 2004).  
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3  Syfte 

Formerna för flexibel utbildning och distansutbildning är överlappande och 

studier på distansstuderande visar att de bästa förutsägelserna med avseende på 

studieframgång görs med hjälp av statistiska metoder. Sämre förmåga att 

förutsäga studieframgång hade lärare, de studerande själva och studievägledare. 

En predicerande modell möjliggör även systematiska studier av relationen 

mellan kursdesign och studieframgång (P. Powell, Conway, & Ross, 1990). ”In 

order to adequately prepare to teach distance education classes, there is a need 

to understand the specific characteristics of a given student population” (Diaz, 

2000, s. 15). Möjligheterna att anpassa kursdesign till de studerande utvecklas 

samtidigt som möjligheterna för de studerande att själva anpassa sina studier 

och sitt lärande betonas. Med tanke på de, enligt min mening, ökade kraven på 

de studerande är faktorer som att kunna anpassa sina studier till sina egna 

villkor och studiesätt allt viktigare för att nå studieframgång.  

 

Tidiga studier om studieframgång i högre utbildning hade ofta ambitionen att 

förklara i termer av orsak verkan och gärna med kompletterande råd till läraren 

och institutionen (Berge & Huang, 2004). Innevarande studie har inga 

ambitioner att ge en förklaringsmodell för orsak och verkan utan fokuserar på 

samvariation.  

 

Studien nyttjar forskningsresultat från flexibel utbildning, distansutbildning och 

högre utbildning. Syftet med studien är att belysa hur studerandes motiv, 

förväntningar på lärprocessen och studiemönster samvarierar med 

studieframgång vid flexibel utbildning. Studien skall också belysa hur 

kommunikationsinitiativ och huruvida de studerandes agerande enligt sina 

förväntningar samvarierar med studieframgången. Resultatet relateras till ett 

antal bakgrundsfaktorer för att klargöra vilka faktorer som är viktigast. 

Möjligheter att predicera studieresultatet undersöks. 

 

Studiens resultat kan ha en betydelse för genomförande av flexibel utbildning. 

Bättre metoder för att identifiera studerande som riskerar att bli avhoppare 

behövs för att kunna ge ett adekvat stöd (Parker, 1999; P. Powell, Conway, & 

Ross, 1990). Att grunda sig på lärares bedömning är inte tillräckligt eftersom 

motiven för avhopp är komplexa och att utgå från tidigare studiemeriter är bara 

en del av de förklarande faktorerna (Simpson, 2006).  
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4  Teoretisk ram och tidigare forskning 

I detta kapitel beskriver jag den teoretiska ramen samt forskning relevant för 

innevarande studie. Inledningsvis motiverar jag varför studien tar sin 

utgångspunkt i social konstruktivism och det sociokulturella perspektivet. Jag 

beskriver metalärande, lärstilar och instrument för att mäta lärstilar för att 

närma mig John Biggs arbeten med studiemönster. Därefter redogör jag för 

undersökningar med relevans för innevarande studie och avslutar kapitlet med 

några etiska frågeställningar. 

 

Innevarande studie refererar till ett antal studier även från områden som inte är 

flexibel utbildning eftersom intressanta undersökningar av studiemönster och 

förutsägelser av studieresultat har genomförts inom olika utbildningsformer. 

Dessutom är möjligheterna att avgränsa området flexibel utbildning begränsade. 

Flexibel utbildning, blended learning, distansutbildning, webbbaserad utbildning 

on-line utbildning, open distance learning och e-learning är alla begrepp för 

överlappande utbildningsformer. 

 

4.1  Social konstruktivism och sociokulturellt perspektiv 

Många undersökningar av studerande och lärande kan härledas till den 

kognitiva psykologin och framför allt teorier om informationshantering (Felix, 

2005). Syftet har varit att kartlägga kognitiva strukturer och processer hos 

personer. Studerande är dock en aktivitet som påverkas av ett stort antal 

faktorer utanför de kognitiva strukturerna. Motiv för studier, förväntningar, 

former för undervisning och examination, samarbetsklimat, med flera faktorer 

påverkar det sätt som en person genomför studierna på. Av denna anledning 

utgår jag från studier och lärande som någonting som har sin förklaring i både 

individuella kognitiva strukturer och den kontext som lärandet försiggår i.  

 

En ansenlig mängd forskning inom lärande i olika sammanhang, inte minst 

lärande och IKT, bygger på det konstruktivistiska perspektivet. I innevarande 

studie framhåller jag den socialkonstruktivistiska inriktningen, vilket 

tillsammans med det sociokulturella perspektivet, ger en vetenskaplig ram att 

utgå från. 

 

Kognitiv psykologi ligger till grund för konstruktivism men studier inom den 

kognitiva psykologin har ett begränsat värde utanför en kontrollerad 
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experimentmiljö. För att studera personer som deltar i flexibel utbildning krävs 

det ett perspektiv som tar hänsyn till den situation som den studerande befinner 

sig i. Det sociala konstruktivistiska perspektivet har, trots rötter i kognitiv 

psykologi, en inriktning som omfattar lärandets kontext då det betonar den 

sociala och kulturella miljö där kunskap konstrueras (Felix, 2005). Denna 

sociala inriktning av konstruktivismen ansluter sig John Biggs (1996) till och 

han menar att lärandet är dels en individuell och dels en kollektiv aktivitet. Såväl 

inställningen till lärande, som lärandeaktiviteterna behöver enligt Biggs förstås 

av den som studerar lärprocesser. 

 

Till grund för de teoretiska inriktningarna finns synen på kunskap. 

Objektivismen bygger på en dualism mellan den lärande och det som ska läras. 

Kunskapen existerar enligt denna inriktning oberoende av den lärande, vilket 

innebär att lärande blir att lära sig om det som redan existerar. En konsekvens 

av detta synsätt är att kunskap kan hanteras relativt kontextfritt och lärande kan 

ske genom överföring av befintlig kunskap (Biggs, 1996). En annan inriktning 

avvisar dualismen och menar att kunskap är någonting som skapas av den 

lärande. Inom denna inriktning finns både konstruktivismen och 

fenomenografin som skiljer sig på många vis men båda ser den lärande som 

central i skapande av mening. Kunskap förmedlas inte utan skapas (Biggs, 

1996). Den sociala konstruktivismen är en av flera inriktningar inom 

konstruktivismen och de övriga inriktningarna är bland andra individuell, 

kognitiv, och postmodern kognitiv teori (Biggs, 1996, 1999; Felix, 2005). 

 

But whatever particular constructivist theories may variously 

emphasize, a consensus would be that learners arrive at meaning 

by actively selecting, and cumulatively constructing, their own 

knowledge, through both individual and social activity. The learner 

brings an accumulation of assumptions, motives, intentions, and 

previous knowledge that envelopes every teaching/learning 

situation and determines the course and quality of the learning that 

may take place. (Biggs, 1996, s. 348)  

 

Biggs (1996) differentierar inriktningarna genom att beskriva den kognitiva 

konstruktivismen som refererande till vad som pågår hos den enskilde och den 

sociala konstruktivismen som i större utsträckning refererar till miljön och sättet 

som lärandet sker på.   
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Den sociala konstruktivismen innehåller till stor del tankar från Lev Vygotsky 

(Dysthe, 2003) i och med att han förde en social dimension till den tidigare 

kognitivt inriktade konstruktivismen. Lärandet är en process där den lärande 

inlemmas i den kultur som hon eller han befinner sig i. Språket är centralt hos 

Vygotsky och används som redskap för att organisera tänkandet.  

 

I det sociokulturella perspektivet betonas den sociala interaktionen starkt i 

kunskapsutvecklingen. Det är genom kommunikation som vi kan bli delaktiga i 

kollektiva erfarenheter. Människan är en redskapsanvändande varelse och vi kan 

se en studerande som en person som kommunicerar och använder olika typer 

av medierande redskap för att lära sig. Även om det kollektiva perspektivet på 

kunskap i det sociokulturella perspektivet betonas menar Säljö (2005) även att 

”Individen måste i större utsträckning än tidigare utveckla mentala kartor och 

kognitiva respektive kommunikativa färdigheter som hjälper till att avgöra vad 

som är relevant, intressant och viktigt” (s. 138). Eftersom tydliga kopplingar 

,enligt Säljö, finns mellan redskap, kommunikation och kognitiva färdigheter 

relaterar jag min undersökning till ett sociokulturellt perspektiv. 

Redskapsutveckling och redskapsanvändningen kan inte bara relateras till 

dagens IKT utan är fundamentala för vårt kollektiva minne och stöd för 

lärande. Artefakter eller redskap har, alltsedan elden kunde hanteras och 

röksignalerna sändas, varit en kollektiv kunskapsbas. I flexibel utbildning, där 

nya redskap används, blir detta fortsatt intressant. 

 

4.2  Metalärande och metakognition 

I kapitel 2 beskrev jag den utveckling som vi kan anta medför att vikten av att 

kunna hantera sitt lärande ökar. Denna förmåga att hantera lärandet 

återkommer både i beskrivningen av instrument som mäter studiemönster och 

som motiv för modeller som beskrivs längre fram i kapitlet. Metalärande och 

metakognition är termer som kan användas för att beskriva nyttan med 

modeller av faktorer som samvarierar med studieframgång. Nyttan finns både 

för utbildningsorganisationen och för den studerande.  Innevarande studie ser 

på lärande som en aktivitet där motiv, kontext och kognitiv förmåga samspelar.  

 

Att hantera sitt lärande kan beskrivas som att förstå och kontrollera sin 

lärprocess och sin studiestrategi. Redan de gamla grekerna beskrev vikten av att 

förstå sig själv i utbildningssammanhang. Intresset för begreppet metakognition 

kan även härledas tillbaka till början på förra seklet och John Dewey som 
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använde begreppet reflective self-awareness. Begreppet aktualiserades av John 

Flavell på 1970-talet som beskrev det som kunskapen om de egna kognitiva 

processerna och produkterna genom en aktiv ”monitoring and consequential 

regulation of those processes” (Flavell, 1976, s. 232). Metakognition och andra 

relaterade termer används idag med olika definitioner (Lonka, Olkinuora, & 

Mäkinen, 2004). 

 

Metakognition innebär reflektion över egna strategier, mål, aktiviteter och en 

värdering av dessa. Detta kan beskrivas som ett högre ordningens tänkande.  

Det perspektiv för metakognition som vanligen beskrivs i innevarande studies 

refererade litteratur, är ofta sammankopplad med en önskan att kunna påverka 

andra personers metakognition. Önskan att kunna påverka den studerandes 

angreppssätt och syn på sina studier återkommer i många 

utbildningssammanhang. Ett mätproblem, som uppstår i många studier, som en 

konsekvens av detta intresse, är att veta om genomförda aktiviteter med syfte 

att förbättra metakognitionen faktiskt har haft någon signifikant inverkan 

utöver vad någon annan vald aktivitet skulle ha haft och om aktiviteterna har 

någon varaktig effekt. 

 

Metacognition is, then, a crucial process if students are to cope 

with institutional requirement in terms that are acceptable both to 

them and to the institution. The question now specifically to be 

adressed is whether students can be induced by metacognitive 

oriented interventions to change their approaches to learning so 

that they can produce more satisfactory outcomes. Such 

intervention would need to show, first, that students’ approaches 

to learning had been changed…and, second, that performance was 

enhanced, particulary in the long term. (Biggs, 1988, s. 130) 

 

Ett antal närliggande begrepp till metalärande och metakognition finns. Self-

regulation och executive control är två exempel där self-regulation är det mest 

använda i forskning och ger en beskrivning av den studerandes mål med 

lärandet och den process där den lärande anpassar sitt lärande till detta (Lynch 

& Dembo, 2004). Ett begrepp som tar den lärande som utgångspunkt är self-

directed learning. Det kan jämföras med autodidactic learning där den studerande har 

fullt ansvar över sitt lärande. Independent learning, self-initiated learning, self-planned 

learning, informal adult education och non institutional learning är ytterligare exempel 

på den mängd begrepp som på ett eller annat sätt relaterar till den studerande 
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som subjekt. En mängd olika angreppssätt och normativa hypoteser kan anas 

bakom begreppen. Jag kommer inte att försöka reda ut förhållandet till eller 

mellan dessa begrepp, även om de i och för sig är relevanta för studier och 

lärande i flexibel utbildning. Istället vill jag beskriva förhållandet mellan 

metakognition och metalärande och framför allt hur metalärande definieras. 

 

Jag utgår huvudsakligen från John Biggs´ (1988, 1993, 1999) beskrivning av 

metakognition och metalärande. Biggs utvecklar ett perspektiv i relation till 

skolkontext och relaterar metakognition till lärande, vilket ger en bas för 

inriktningen i innevarande studie. “Metacognitive processes are those that imply 

self-determination, or autonomy, in learning and problem solving” (Biggs, 1993, 

s. 307). 

 

Biggs Study Process Questionnaire (SPQ) är enbart en av flera metoder att 

undersöka studiestrategier och metakognitiva strategier i högre utbildning. 

Begreppen som beskriver de kognitiva och metakognitiva processerna och 

studiemönstrens5 skalor överlappar varandra i betydelse (Entwistle & McCune, 

2004). När metakognitionen äger rum i en lärandesituation i en skolkontext kan 

vi skilja på metakognition och metalärande. Då metakognition är kunskap om 

kunskap, tänkande om tänkande o.s.v., är metalärande i högre grad relaterat till 

miljön och den situation som personen befinner sig. En studerande i skolan 

förväntas förvisso lära sig, mer eller mindre, det kursplanen beskriver, men den 

studerandes situation är inte enbart “den lärandes”. Den studerande befinner 

sig snarare i en skolsituation där det finns en rad olika faktorer som påverkar 

intresset och aktiviteterna. Det är inte enbart lärande av det påbjudna 

kursmaterialet som styr aktiviteterna. Vilka övriga relationer finns med andra 

studerande och lärare? Vilket intresse och vilken motivation finns för 

deltagande i studierna? Vilket mål finns med deltagande i undervisningen? Biggs 

refererar till Marton och Säljös indelning av skolkontexten i två olika nivåer. 

Den första nivån handlar om klassrum, studieplaner och organisation. Den 

andra nivån handlar om vad som faktiskt försiggår i den studerandes huvud. 

Det är denna andra nivå som handlar om tänkande om sina studier och sitt 

lärande som Biggs kallar metalärande. “…that students ask themselves ’What 

do I want out of this?’ (to do with motives); ‘How do I propose going about 

getting there?’ (to do with strategies). This particular application of 

metacognition to student learning may be called ‘metalearning’” (Biggs, 1988, s. 

128). 

                                                 
5 I innevarande studie används approaches to learning och studiemönster synonymt. 
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Strategival och motiv hänger ihop. Om den studerande önskar att förstå ett 

område väljer han eller hon en strategi som uppfyller denna önskan. Om den 

studerande önskar att klara av ett test av faktakunskaper väljs en annan strategi. 

Marton och Säljös (1976) undersökningar av studenters inriktningar vid 

textläsning gav tydliga besked om detta, vilket jag återkommer till nedan. En 

inledande ytlig inriktning följdes av en fokusering på ord och formuleringar. En 

inledande inriktning mot förståelse följdes av ett försök att förstå författarens 

mening. Majoriteten av de undersökningar jag studerat är relaterade till en 

skolkontext där inriktningarna prestation och djup eller motsvarande ses som 

överlägsen den ytliga inriktningen.  

 

Val av studieteknik kan beskrivas som ett taktiskt val. I en skolsituation är det 

dock ytterligare dimensioner som spelar in: Vilka är lärarens förväntningar för 

just den här uppgiften? Hur ska jag angripa den som studerande? Hur stämmer 

mina motiv för studier med utbildningsformen och med examinationsformen? 

Det är inte alltid det lärande som generellt uppmuntras överensstämmer med de 

former som utbildningen har.  

 

Metacognitive processes applied to learning are referred to as 

‘metalearning’, a process schools encourage in large print and 

discourage in the fine print. The institutional and compulsory 

nature of schools creates a ‘learning module’ that causes 

motivational problems which, in turn, lead to metalearning of 

varying adaptiveness. (Biggs, 1993, s. 332) 

 

Det finns enligt Biggs två sätt att underlätta lärandet. Det första är det som vi 

brukar beteckna som studieteknik. Studieteknik är oftast ett antal råd om hur 

man som studerande ska agera för att lära sig bättre, till exempel stryka under 

nyckelbegrepp i en text och repetera. Det andra sättet är att ta den studerandes 

perspektiv. Den studerande kan se på sina egna aktiviteter och kontrollera och 

ändra beteendet vid behov – det överensstämmer bättre med begreppet 

metakognition. Det har visat sig att det första alternativet, studieteknik, kan 

bidra till bättre lärande om det inbäddas i det andra perspektivet. Om 

studieteknik används fristående är påverkan begränsad och av övergående 

karaktär (Biggs, 1988). En fokusering på studieteknik kan till och med resultera 

i ökad ytinriktning på lärandet (Ramsden, 1986). Även tidiga och generella 

insatser kan visa sig vara av begränsat värde (Ramsden, Beswick, & Bowden, 
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1986). Trots detta har ett flertal studier visat att förbättrat metalärande i form av 

förbättrad förmåga att planera sina studier förbättrar lärandet (Hattie, Biggs, & 

Purdie, 1996; Hendrikx, Hoff, & Hardy, 2000; Stewart & Landine, 1995; 

Wagner, 2000). De olika exempel på undersökningar där metalärande ingår är 

dock ofta begränsade till normativa studier där en lärare hoppas kunna förbättra 

de studerandes metalärande och därmed lärande genom någon form av 

intervention.  

 

Analogt med innevarande studies intresse för flexibel utbildning vill jag betona 

att metalärandets kontext innefattar mer än studiematerial och klassrumsmiljö. 

Jag hänvisar till Tabell 1 och Pulkkinens (1991) jämförelse mellan synen på 

kunskap och dess konsekvenser i en lärandemiljö. De kunskapsmetaforer och 

lärmiljöer som innevarande studie relaterar till är de som beskrivs framför allt i 

den 3.e sektionen i tabellen.  

 

 
Tabell 1 Pulkkinens jämförelse mellan synen på kunskap och dess konsekvenser för en 
lärmiljö. Efter Pulkkinen, 1999, s. 79. 

Metaphor about knowledge, knowing Consequence for the learning environment

1 Knowledge is a quantity or packet of 
content waiting to be transmitted

Products that can be distributed via 
different methods, media (Electronic self-
study materials)

2 Knowledge is a cognitive state as 
reflected in a person’s schema and 
procedural skills

Combination of teaching strategies, goals 
and means to change the schemes of 
thought in the individual. (Teaching 
programme)

3 Knowledge is a person’s meanings 
constructed in interaction with one´s 
environment

The student acting and working in an 
environment with plenty of resources and 
stimuli (Collection of tools and resources)

4 Knowledge is enculturation or 
adoption of a group´s ways of seeing 
and acting

Participation in the everyday life and 
activities of the community. (Collaborative 
working environment; can also include the 
above-mentioned items)

 
  

 

Ser man kunskap som konstruerad i interaktion med omgivningen är den 

studerandes aktiviteter i en miljö med olika verktyg och möjligheter viktig. Nås 

kunskap genom att anamma andra personer och gruppers arbetssätt och synsätt 

är deltagande i respektive grupp viktigt. Om vi tillåter oss anamma en 

pragmatisk syn på lärande i flexibel form innebär det att man kan lära sig om ett 
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område genom att läsa och diskutera detta med hjälp av distansteknik. En 

företagsekonomistuderande på en campus-utbildning lär sig om 

företagsekonomi, men hon socialiseras också in i den akademiska 

campusvärlden. Alternativt skulle hon ha befunnit sig på ett företags 

ekonomiavdelning och istället blivit påverkad av denna miljö. Huruvida det ena 

eller det andra sättet att studera är att föredra kan ha betydelse för den enskilde 

studeranden. Att enbart studera “från soffan” i bostaden kan innebära att 

lärmiljön är rik på diskussionsmöjligheter via IKT, handledning och adekvat 

kursmaterial. Däremot är förhållningssätt, kultur och socialisering in i 

branschen svårt att hantera vid individuella studier från bostaden. 

Medvetenheten om miljöns betydelse är viktig för metalärandet. Vilket är 

motivet med studierna och hur ska målet uppnås? Ska jag lära företagsekonomi 

hemma i soffan, i ett klassrum på ett universitet eller i en ekonomiavdelning på 

ett företag? 

 

I flera av de refererade undersökningarna är metakognition och metalärande 

någonting som läraren ansvarar för att lära de studerande. Lärande bör 

beskrivas med kvalitativa termer och som en pågående process och i det 

konstruktivistiska perspektivet är den lärande i centrum genom aktivt skapande 

av mening. I texter med tydlig normativ art betonas ofta den roll som läraren 

har att skapa en miljö där den studerande är aktiv. Biggs sätter dock inte läraren 

”i centrum för lärandet” utan menar att det är den studerande som ska ta ansvar 

för sitt lärande. I och med den förändring som jag antyder i bakgrundskapitlet 

(ökad lärandefokusering och ökade krav på den studerande) vilar ansvaret på 

den studerande både när det gäller lärande och metalärande. Lärarens ansvar är 

att stötta och underlätta detta lärande och metalärande (Diaz, 2000).  

 

4.3  Lärstilar 

Utbildare har under många år noterat att studerande föredrar vissa metoder för 

lärande framför andra. Dessa lärstilar har påverkat de studerandes preferenser 

och varit underlag för lärarens arbete med att utforma undervisningen (Diaz, 

2000). Lärstilarnas inverkan på distansstudier har konstaterats i studier men 

utan att entydiga resultat åstadkommits av hur verkan ser ut (Diaz, 2000). De 

begrepp som ska beskriva de studerandes motiv för studier och deras 

”styrande” strategiska aktiviteter är överlappande. Kognitiv stil, lärstil och 

lärandestrategi används dessutom ofta som utbytbara i litteraturen men lärstil är 

ofta hårdare kopplad till individen än vad strategi är. Om lärstil är en funktion 
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av individen så är strategi en funktion av interaktionen mellan individen och 

situationen. Det innebär att strategier är påverkbara i större omfattning än vad 

lärstilar är. En definition på strategi är ”a conscious, deliberate use of a specific 

method” (Hartman, 2001, s. 33). Harris, Dwyer, & Leeming (2003) definierar 

lärstil med den studerandes konsekventa sätt att svara mot förhållandet i 

lärkontexten. 

 

Innevarande studie intresserar sig för faktorer som samvarierar med 

studieresultat i en flexibel utbildning. En faktor som undersöks är 

studiemönster – approach to learning - som är starkt kopplad till situationen 

och förändras efter examenskrav och motiv för studierna. Lärstilar och 

strategier har emellertid också använts i undersökningar som är relevanta för 

innevarande studie och gränsdragningen mellan studierna kan vara svår att göra, 

trots att den teoretiska bakgrunden går att härleda. Jag återkommer nedan 

angående stabilitet hos studerande när det gäller studiemönster men kan nämna 

redan här att Biggs med tiden har förändrat sin ståndpunkt något när det gäller 

synen på hur stabila studiemönstren är. Han har allt mer tagit avstånd från 

värdet av att försöka hitta individuella lärstilar som är giltiga oberoende av 

kontext och menar bland annat att motivationsfaktorer spelar en stor roll. De 

enskilda studieuppgifterna och utseendet på undervisningen som 

påverkansfaktor har fått en ökad betydelse i hans texter med åren. Detta 

harmonierar väl med hans utveckling av studiemiljöer som ska leda till de 

studerandes ansvarstagande och aktivitet i lärandet (Dart, 1998). Biggs uppfattar 

skillnader mellan lärstil och studiemönster så att: 

 

A learning style is like a cognitive style … in that it is a permanent 

personality characteristic or trait that is displayed over a range of 

tasks and situations and develops independently of schooling. An 

approach to learning, on the other hand, reflects the interaction 

between a student’s current motivation and the teaching context 

and is modifiable. Further, an approach has an affective 

component in the form of motivation, whereas a style is purely 

cognitive. (Biggs, 1993, s. 314) 

 

En lärstil är enligt Biggs därmed inte samma sak som ett studiemönster. 

Studiemönster påverkas av motiv och kontext för lärandet och förändras, 

medan lärstil kan beskrivas som ett personlighetsdrag. Att vår syn på lärande 

förändras beroende på erfarenheter, till och med efter enstaka kurser, och inte 
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är någonting statiskt framhålls även av andra forskare med liknande inriktning, 

till exempel Vermunt och Minnaert som har använt sig av Inventory of 

Learning Styles (ILS) – ett instrument för att studera lärande - föreslår att det är 

dags att ändra den teori som ligger till grund för ILS eftersom learning patterns 

utvecklas och ändrar sig över tid (2003, s. 60). 

 

En orsak till intresse för lärstilar får sin näring från området instructional design. 

Om studerande har olika lärstilar och därmed lär sig bättre på ett sätt framför 

ett annat bör detta utnyttjas i hur kursen utformas (Harris, Dwyer, & Leeming, 

2003). Framför allt då multimedia kan produceras och göras tillgängligt via 

Internet har intresset för området ökat. Man är emellertid inte ense om vilken 

roll lärstilar spelar i lärandet och därmed inte heller vilken roll 

multimediamaterial och annat studiematerial som anpassas till olika lärstilar kan 

ha (Harris, Dwyer, & Leeming, 2003).  

 

Hur mycket ska man anpassa kursmaterialet och formerna för undervisning och 

hur mycket ska man hjälpa den studerande att förstå sitt eget lärande på ett 

mera generellt plan? (Dillon & Greene, 2003). 

 

At issue is the fact that learner styles, cognitive styles (such as field 

dependence/ field independence), and personality constructs are 

described in the literature as relatively ‘constant’, that is, these are 

factors in us that are not subject to change. Therefore, the only 

way to approach the design of instruction when trying to 

accommodate learner differences is to change the instruction 

rather than to change the learner. But the most important goal of 

all education, including distance education, is to help learners learn 

how to learn. Even if the concept of learner styles were a valid 

construct, our ultimate goal should be to help learners learn in a 

variety of situations and under a variety of conditions, because that 

is the nature of the learning society in which we live. (Dillon & 

Greene, 2003, s. 238) 

 

Största värdet, menar Simpson (2002), är att studerande med dåligt 

självförtroende kan se sig själva som lärande av något slag vilket kan stärka 

självkänslan.   
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Även om lärstilarna bygger på teoretiska modeller är inte sambandet mellan 

stilar och studieframgång utrett och eftersom lärstilar ofta är beskrivna som 

preferenser hos de studerande har många forskare antagit att det finns 

relationer mellan preferenserna och studieframgången (Harris, Dwyer, & 

Leeming, 2003) men att dessa inte alltid är vare sig reflekterade eller enkla. En 

jämförelsevis liten mängd forskning är än så länge genomförd på lärstilar i en 

webbaserad utbildningsmiljö (Harris, Dwyer, & Leeming, 2003; Simpson, 2002). 

 

Det kan vara viktigare att rikta uppmärksamheten mot vad den studerande gör 

istället för vad den är (Dillon & Greene, 2003). Det innebär att approaches to 

learning bör studeras framför learner styles eller psychological traits. Ett arbete för 

utbildningsorganisationen blir då att hjälpa de studerande att skaffa sig de 

färdigheter som krävs för att ta sig an studierna på lämpligt sätt. Författarna 

hänvisar till den forskning som bedrivits om approaches to learning som visat sig 

kunna predicera både studiernas inriktning och dess resultat (2003).   

 

Denna fråga har enligt Webb (1997) även relevans för populariteten hos 

begreppen yt- och djupinriktning som återfinns som approaches to learning och i 

studiemönster. Varken det teoretiska perspektivet eller begreppen ifrågasätts i 

tillräcklig omfattning. Webb menar att i den växande utbildningssektorn har det 

varit lämpligt med teorier som påvisar vikten av att utveckla olika typer av 

kurser och kursmaterial eftersom det ger en utkomst åt många personer. De 

instrument som undersöker lärstilar och framför allt studiemönster blir allt mer 

lika varandra och bygger ofta på en kärna av yt- och djupinriktat studiemönster 

(Lonka, Olkinuora, & Mäkinen, 2004). Det är denna forskning och definition av 

studiemönster som fått en alltför dominerande ställning för att vara till gagn för 

utvecklingen inom området enligt Webb. Trots Webbs invändningar anammar 

innevarande studie befintlig forskning som bygger på yt- och djupinriktning.  

 

Lärstilar i studier 

Ett stort antal artiklar6 har beskrivit studier där lärstilar undersökts hos 

studerande i olika typer av utbildningar. Framför allt sedan 1970-talet har 

kognitiva stilar undersökts för att förstå och förklara studerandes uppfattande 

och agerande. Ett flertal perspektiv och frågeställningar för studier och lärande 

återfinns bland ett stort antal arbeten. För att nämna några exempel utvecklade 

Weinstein, Zimmerman och Palmer 1988 skalor för kognitiva processer, 

                                                 
6  En sökning 13 december 2006 i ERIC (Ebsco) gav 3328 träffar på ”learning styles” i abstract. 
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motivation och metakognitiv regulation (Vermunt & Vermetten, 2004). Fyra 

olika lärstilar finns enligt Honey och Mumford (2000): Activists, Reflectors, 

Theorists och Pragmatists.   Alltmedan Reflectors7 kan ses som introverta i en 

klassrumsmiljö kan de i en distanskurs likna extroverta, tack vare möjligheterna 

till information i god tid före seminarier och tack vare möjligheterna till ett 

fortlöpande idéutbyte i diskussionsforum (Downing, 2004), vilket gör 

indelningen intressant även för en flexibel utbildning. 

 

Pask (1976, 1988) gjorde en indelning i serialistisk och holistisk strategi där den 

serialistiska innebar att den studerande lärde sig enskilda delar, en efter en. Den 

holistiska strategin innebar att den studerande förstår med ett bredare 

perspektiv och sätter in det aktuella lärobjektet i ett sammanhang. 

 

I en studie som ingår i Diaz avhandling (2000) använde han demografiska data, 

enkät, lärstilsinstrument och betygsskala för att jämföra en grupp 

distansstudenter med en grupp campusstudenter i en jämförbar kurs, samt en 

större campusgrupp som var studerande i olika ämnen. Endast deskriptiv 

statistik användes vilket medför att de enskilda faktorernas samvariation med 

studieresultatet inte rensas från påverkan från de andra faktorerna. Diaz 

hämtade modellen från en studie genomförd av Dille och Mezack (1991) som 

bland annat visade att intern locus of control korrelerade med studieframgång hos 

studerande på en distanskurs. Författarna kombinerade Rotters Locus of 

Control och de fyra lärstilar som finns i Kolb´s Learning Style Inventory (LSI) 

med andra personliga faktorer för att undersöka vilka studerande som lyckades 

bäst med studierna. I en annan studie med samma lärstilsinstrument fann 

Pugliese (1994) att External Locus of Control predicerade misslyckade studier, 

men utan signifikans. En skillnad mellan dessa studier och Diaz studie var att 

Diaz använde Grasha-Reichmann Student Learning Style Scales (GRSLSS) 

istället för Kolb’s Learning Style Inventory. Kolb’s LSI är för övrigt ett av de 

mer populära instrumenten för att mäta lärstilar. LSI mäter med hjälp av två 

skalor preferenserna dels konkret – abstrakt inriktning och dels aktivt 

experimenterande – reflekterande observation (Diaz, 2000).  

 

Kolb’s LSI användes även av Harris, Dwyer och Leeming (2003) för att 

undersöka om lärstilen samvarierade med studieresultatet i en webbaserad 

universitetsutbildning. De fann ingen signifikant skillnad mellan studerande 

                                                 
7 ”Reflectors” vill samla information och göra en vederhäftig analys. Olika perspektiv bör tas för att få 
en heltäckande bild. 
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med olika lärstilar och hur deras studieframgångar såg ut. Inte heller de 

studerandes ”enjoyment of the online modules” visade någon signifikant 

skillnad. Därmed kunde författarna konstatera att den webbaserade 

utbildningen inte favoriserade studerande med någon speciell lärstil framför 

andra.  

4.4  Instrument för att kartlägga studiemönster 

Framför allt sedan 70-talet har ett stort antal studier genomförts för att förstå 

lärande och vad som kännetecknar framgångsrika studier och ett framgångsrikt 

lärande. Tidig forskning om elever och studenters lärande byggde på 

utbildningspsykologi och intresserade sig ofta för förutsägelse av 

studieframgång. Faktorer som ingick i undersökningarna var ofta intelligens, 

socioekonomisk status, personlighetsdrag och intresse (Biggs, 1987). 

Utmaningen för den psykologiska forskningen var att hitta generella lagar som 

kunde bidra med förklaringar både inom och utanför skolans väggar. Ofta var 

studierna kompletterade med ett antal råd till utbildaren (Berge & Huang, 

2004).  

 

Flera forskare kom att avvika från den psykologiska inriktning och därmed från 

den tidigare mer generella forskningen och sökandet efter allmängiltiga lagar. 

Istället såg man elevers och studenters studerande i en skolmiljö som en 

kontext med egna problem, begrepp och villkor för forskningen (Biggs, 1987). 

Övergången till ett lärandecentrerat intresse kan beskrivas som att forskare 

intresserade sig alltmer för den mångsidiga miljö där lärandet ägde rum och 

istället för intelligens och informationshantering fokuserade på den lärandes 

intentioner och miljön där lärandet ägde rum (McLoughlin, 1999). 

 

Ett av de första instrumenten som skulle mäta effektiva studiemetoder var 

Brown och Holtzmans, 1966, som innehöll fyra skalor: Effective study procedures; 

delay avoidance; teacher approval och educational acceptance (Entwistle & McCune, 

2004, s. 327) och fokus låg på personliga egenskaper hos den studerande. 

Instrumentet utvecklades senare vidare av Entwistle och Entwistle 1970, genom 

att de tillförde academic motivation vid konstruktionen av ytterligare ett 

instrument. 

 

Studier om studerandes lärande fokuserade inledningsvis på motiv för studier, 

studiemetoder och studieframgång enligt Entwistle och McCune (2004) och 

pekar på arbeten av Marton och Säljö, 1976, Biggs 1970, 1976, Brown & 



 

 42 

Holtzman, 1966, Entwistle & Entwistle, 1970, Entwistle & Wilson, 1977, 

Schmeck et al., 1977. Det innebar samtidigt att man ansåg att lärare påverkade 

studiemönster och studieresultat både medvetet och omedvetet genom sättet 

man presenterade information och bedrev undervisning på. Hela 

studiesituationen och framför allt examensformerna ansågs påverka 

studiemönstren och studieresultatet (Entwistle & McCune, 2004; Meyer, 1998). 

Flera instrument, framför allt där den studerande ska ange svar på likertskalor 

användes för att undersöka kvalitativt skilda sätt att studera i en skolmiljö. 

Instrumenten utvecklades allt eftersom och influerades av andra forskares 

resultat. Instrumenten hade sin bakgrund i olika vetenskapliga perspektiv, 

användes i olika sammanhang och använde sig av en förvirrande mängd mer 

eller mindre överlappande begrepp (McLoughlin, 1999). En heltäckande och 

vederhäftig presentation av den forskning och alla de varianter av instrument 

och modeller som utvecklats är en uppgift utöver vad som ryms i innevarande 

studie. En övergripande beskrivning av två perspektiv inklusive deras viktigaste 

skillnader kan emellertid vara lämplig. De två perspektiven är dels students’ 

approaches to learning (SAL) och dels information processing (IP) approach (Pintrich, 

2004). I första hand har forskare i Australien och Europa utvecklat SAL-

perspektivet. IP-perspektivet har i första hand amerikanska forskare utvecklat. 

Pintrich (2004), som är verksam inom IP-perspektivet, menar att en av de 

viktigaste skillnaderna är att SAL-modellerna är så kallade bottom-up-modeller 

då de bygger på intervjuer med studerande som sedan bildar grunden för 

kvantitativa undersökningar av studiemönster. Det amerikanska IP-perspektivet 

har å andra sidan ett så kallat top-down-perspektiv då istället teorier från 

kognitiv psykologi används för att utveckla de kvantitativt inriktade 

undersökningarna. Begreppet IP-perspektivet kan dock vara missvisande då 

fältet utvecklats under många år och idag knappast kännetecknas av de tidigt 

utvecklade IP-modellerna. Idag har sociala, känslomässiga och 

motivationsfaktorer lagts till de tidiga kognitiva faktorerna och en lämpligare 

beteckning är enligt Pintrich Self-Regulated Learning (SRL). Man kan säga att 

SRL-perspektivet försöker hitta generella modeller för lärande, där man 

inkluderar motivation och medvetenhet om sitt lärande genom ett relativt 

detaljerat analytiskt instrument. SAL-perspektivet använder istället ett mindre 

detaljerat instrument för att få resultat som är generella för den undersökta 

gruppen, vilket innebär att det även blir enklare och därmed möjligt att använda 

och analysera för fler personer inom skolvärden. 
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Marton och Säljö (1976) kom att spela en stor roll för bakgrunden till SAL-

perspektivet med sin forskning om inriktning på lärande. I deras 

fenomenografiska forskning vändes intresset bort från hur mycket de studerande 

lärde sig till vad de lärde sig. Det kvantitativa måttet på lärande ersattes i 

studierna av det kvalitativa måttet. Med början under 70-talet genomförde de 

studier där de gav studenter en text att läsa och berättade att de skulle få 

besvara frågor efteråt.  Studenterna reagerade på olika vis. Några koncentrerade 

sig på fakta och detaljer med syfte att kunna svara på frågorna. De hade en ytlig 

inriktning till lärandet och kom ihåg en rad lösryckta fakta utan att förstå 

författarens tanke med texten. De andra försökte förstå vad som författaren 

kunde mena med texten. De hade ett djupinriktat lärande och Marton och Säljö 

kom fram till att den studerandes intention att förstå medförde ett djupinriktat 

lärande och en intention att memorera ett ytinriktat lärande. Kopplingen mellan 

intention och lärprocess kallades approaches to learning och SAL-perspektivet hade 

fått sin inledning. Observera att Marton och Säljös beteckningar på yt- och 

djupinriktat lärande beskrev hur man kan lära ett specifikt lärobjekt (i det här 

fallet en text). Nedan kommer samma beteckningar att få en ändrad betydelse 

till att innefatta lärande mer generellt.  

 

Under samma period konstruerar John Biggs sitt första instrument som byggde 

på motivation och personliga faktorer med inspiration från kognitionspsykologi 

och teorier om informationshantering (Entwistle & McCune, 2004). Redan här 

preciserade Biggs informationshanteringen som dels en ytlig process och dels 

en djup process. Ytterligare en dimension fanns med i den tidiga utformningen 

av instrumentet: test anxiety och academic motivation. De begrepp som Biggs sedan 

använde för att beskriva lärprocesserna blev: utilizing, internalizing och achieving. 

Biggs ändrade begreppen i nästa instrument till surface, deep och achieving för att 

ansluta till de begrepp som Marton och Säljö introducerat. 

 

Entwistle, Ramsden och Biggs var bland de första som utvecklade instrument 

för att undersöka universitetsstuderandes studiemönster (approaches to 

learning). De samlade in data som de analyserade med hjälp av multivariata 

statistiska metoder. Utifrån de erfarenheter som gjorts av användningen av de 

befintliga instrumenten, samt egna intervjustudier, utvecklade Entwistle och 

Ramsden (1983) Approaches to Studying Inventory (ASI) (Lonka, Olkinuora, & 

Mäkinen, 2004). Det nya med detta instrument var framför allt att den 

strategiska inriktningen till studier undersöktes. Lägg märke till att studier 

används som begrepp istället för lärande. Tre delskalor i instrumentet liknar 
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Biggs modell då man har en reproducting orientation (jmf. ytinriktning), en meaning 

orientation (jmf. djupinriktning) och en achieving orientation (jmf. 

prestationinriktning). En fjärde delskala mäter det Entwistle kallar nonacademic 

orientation, som till stor del ska mäta negativa attityder till studierna (Entwistle & 

McCune, 2004).  

 

Här kan det vara på sin plats att differentiera begreppen approaches, strategier 

och orientations. Skillnaden mellan begreppen är att approaches är mer 

detaljerade motiv och strategier och orientations är något mer övergripande och 

kan inrymma approaches. (Schmeck, 1988) Approaches to learning används, 

som tidigare nämnts, synonymt med studiemönster. Orientations, i den mån 

begreppet förekommer, översätts ej.  

 

Learning And Study Strategies Inventory (LASSI) är ett senare instrument av 

Weinstein med kollegor (Entwistle & McCune, 2004), som har haft som syfte 

att använda det i träning av studiefärdigheter. De tre huvudinriktningarna från 

Biggs och Entwistle återkommer även i hennes instrument. Gemensamt för 

instrumenten ovan är indelningen i ytinriktade studier, djupinriktade studier och 

prestationsinriktade studier, dock med olika benämningar. De här instrumenten 

har även använts i försök att predicera studieresultat med begränsad framgång. 

Nyttan har alltmer ansetts vara möjligheterna att studera och betona 

studiestrategierna med en utgångspunkt från metakognitionen (Entwistle & 

McCune, 2004). 

 

Ett stort antal nya och omarbetade instrument för att mäta studiemönster har 

sedan 70-talet använts.  Tait och Entwistle (1996) utvecklade the Revised 

Approaches to Studying Inventory (RASI). Lonka, Olkinuora, & Mäkinen 

(2004, s. 303) rapporterar om ytterligare ett antal: the Approaches and Study 

Skills Inventory for Students (ASSIST), Tait et al (1998), the Approaches to 

Teaching Inventory (ATI) (Trigwell et al 1999), the Inventory of Learning 

Strategies (ILS) (Vermunt and van Rijswijk, 1988), the Inventory of General 

Study Orientations (IGSO) (Mäkinen et al 2002), Reflections on Learning 

Inventory (RoLI) (Meyer et  al).  Lonka, Olkinuora, & Mäkinen konstaterar 

dock att Marton och Säljö’s begrepp, yt och djup, lever kvar. Grundbetydelsen 

finns kvar; ett ytinriktat studiemönster som ofta har en yttre motivation och 

innebär att ”uppgiften” ska läras med minimal tid och minimal ansträngning; ett 

djupinriktat studiemönster som ofta har en intern motivation och handlar om 

att förstå så mycket som möjligt. 
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Ett instrument, som nämndes ovan, har utvecklats med något annorlunda 

fokus. Vermunt har utvecklat Inventory of Learning Styles (ILS) med 

utgångspunkt från tidigare teorier och genom inledande intervjuer med 

universitetsstudenter inklusive fenomenografiska analyser (Vermunt & 

Vermetten, 2004). De studerande tillfrågades om hur de lär sig, deras idéer om 

lärande, studier och undervisning, samt deras motiv och personliga mål med 

studierna. För ytterligare beskrivning hänvisas till Vermunt (1998).   Pintrich 

med kollegor har utvecklat SRL-perspektivet, som nämndes ovan, med 

Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) där alla skalor uttalat 

är anpassade för att undersöka strategier på kursnivå (Pintrich, 2004). 

 

Students Approaches to Learning (SAL) utvecklades som begreppsapparat och 

studerandes inriktning till lärandet återkommer i många undersökningar. SAL 

har med tiden utvecklats i två riktningar, dels en fenomenografisk och dels en 

riktning som grundar sig på konstruktivism och systemteori (Biggs, Kember, & 

Leung, 2001). Det är den senare varianten, representerad av John Biggs med 

flera, som jag använder mig av i innevarande studie. 

  

Vi har därmed konstaterat att det finns ett stort antal modeller, mer eller mindre 

heltäckande, som med olika perspektiv försöker klarlägga vilka variabler som 

samvarierar med studieframgång. Ofta inkluderar de enbart en del av de 

faktorer som kan tänkas påverka studieframgång. Trots Yorkes (2004) uttalande 

”it will be formidably difficult to construct a grand predictive or explanatory 

theory” (s. 25) finns det ambitiösa försök att inkludera alla viktiga faktorer i en 

och samma modell. Mot bakgrund av den omfattande forskning som 

genomförts inom fältet av studieframgångar, studieavhopp, historiska analyser, 

organisatoriska, psykologiska och utbildningsvetenskapliga genomlysningar 

konstruerade Berge och Huang (2004) en, enligt de själva, heltäckande modell. 

Modellens variabler som visas i Tabell 2 är intressant eftersom den inkluderar 

de faktorer som används i innevarande studie och i de studier som nämns i 

forskningsgenomgången. Innevarande studies faktorer har framför allt en stark 

koppling till enskilda studerandes bakgrund, studievillkor och preferenser.  
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Tabell 2 Variabler i Berge & Huang's modell, anpassad från Berge & Huang 2004 

Personal variables Institutional variables Circumstantial 
variables

Demographic variables Bureaucratic variables Institutional interactions
Age, gender, ethnicity, 
residence, family 
income/socioeconomic status, 
parental education level and 
parental education level

Mission & policy, 
budgeting & funding, 
instiutional awareness & 
participation

Bureaucratic interactions, 
academic interactions, 
social interactions

Individual variables Academic variables Interactions external to 
institution

Academic skills and abilities, 
motivation, 
goals and commitment

Structural system, 
normative system

Life circumstances, 
work cirkumstances, 
family/socio-economic 
circumstances

Prior educational
 experiences

Social variables

Record of academic 
achievements, 
prior schooling experiences

Social system, 
mechanisms for social 
integration  

 

Berge och Huang´s faktorer är valda för att innefatta även institutionella och 

andra typer av externa faktorer och ingår i deras Model of Sustainable Student 

Retention. Modellen ska vara så dynamisk att den ska kunna användas av både 

enskilda studerande och en utbildningsorganisation. En begränsning hos de 

tidigare, mer avgränsade modellerna, var att de inte kunde hantera den unika 

kombination av variabler som existerar i en utbildningskontext (Berge & 

Huang, 2004).  

  

4.5  Biggs studiemönster 

Det finns således ett flertal angreppssätt för att undersöka studiestrategier i vid 

mening. Innevarande studie använder sig av Biggs SPQ. Biggs började 

intressera sig för studiemönster 1966 när han blev involverad i frågor om 

förutsägelse av studieresultat hos universitetsstuderande. Han utvecklade då ett 

frågeformulär, Study Behaviour Questionnaire (SBQ), som i slutversionen hade 

10 underskalor (Biggs, 1987). Det relevanta för innevarande studie är att hans 

”results were consistent with the notions that the study behaviour items were 

academic manifestations of certain basic personality characteristics, and that 

these manifestions mediated relationships to performance” (p. 6). Det innebär 

att studiemönster beskriver sätt att lära sig en speciell uppgift, inte att det är 

personliga karaktäristika (Biggs, 1999). Den viktigaste konstruktionen för hans 

senare instrument och innevarande studie är modellen presage – process - product 
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(3P-modell) där processen innehåller både en motiv- och en strategidel. Biggs 

listar tre nivåer i sin 3P-modell, förutsägande-, process- och produktnivå som 

visar på några olika sätt att använda kommande instrument (Dart, 1998; 

Kember, Biggs, & Leung, 2004). 

 

• At the presage level, they may describe how individuals differ within a 

given teaching context (preferred approach) 

• At the process level, they may describe how specific tasks are handled 

(ongoing approach) 

• At the product level, they may describe how teaching contexts differ 

from each other (contextual approach) (Biggs, Kember, & Leung, 2001, 

s. 137).  

 

SPQ täcker inte in hela komplexiteten i 3P-modellen.  

 

…the extent to which an individual differs from other students in 

a similar context. This is the case where norms are appropriate, so 

that a student’s motive, strategy and/or approach scores may be 

compared to the scores of others in the same cohort. That is, we 

are interested in variability between individuals in a given context. 

(Biggs, Kember, & Leung, 2001, s. 137)  

 

Biggs utvecklade utifrån sina erfarenheter från arbetet med SBQ två 

frågeformulär, Learning Process Questionnaire (LPQ) och Study Process 

Questionnaire (SPQ) för australienska studerande. LPQ riktade sig till 

ungdomsskolan (upper secondary) och bestod av 36 frågeställningar. SPQ 

riktade sig till äldre (tertiary) studerande och har i sin ursprungsversion 42 

frågeställningar. Båda frågeformulären har samma uppbyggnad med femgradiga 

likertskalor där studiemönster undersöktes i förhållande till både motiv och 

strategi. Tre inriktningar framträdde, de två inriktningarna yt och djup som till 

stor del liknade Marton och Säljös approaches yt och djup samt en tredje 

inriktning som kallades för achieving, prestationsinriktad. Se Tabell 3 nedan.  

 

 
Tabell 3 Biggs studiemönster 

Surface Deep Achieving
Motive fear of failure intrinsic interest achievement

Strategy
narrow target,        
rote learn maximise meaning

effective use of 
space and time  
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Den modell som Biggs utgår från beskriver han med ”terms of the motives a 

student has for engaging a learning task, and the strategies adopted so that the 

student’s intentions are realized. Motive-strategy combinations comprise the 

common approaches to learning” (Biggs, 1987, s. 2). 

 

Instrumenten bygger på ett antal uppfattningar om studerandes lärande som 

utgår från att varje motiv-strategi har en yt-, djup eller prestationsinriktning. Till 

skillnad från Martons yt- och djupskala som är en dikotom skala menar Biggs 

att varje inriktning är en separat dimension. En studerande kan till exempel ha 

höga värden på både den ytinriktade och den djupinriktade skalan. En ovan 

studerande kan ha en ambivalent hållning till studieinriktningarna (Lonka, 

Olkinuora, & Mäkinen, 2004). Dillon och Greene framställer djup- och 

ytinriktat lärande genom att beskriva djupinriktat läran de som ”processing new 

information in terms of how it relates to existing knowledge” (2003, s. 240) och 

ytinriktat lärande som ”processing new information separate from existing 

knowledge and in the form in which it was originally encountered” (2003, s. 

240). 

 

Biggs menar att det som påverkar studieprocessen är ett flertal faktorer som 

tidigare kunskap, förmåga, inriktning, typ av studieinnehåll, 

undervisningsmetoder, uppgifter och examination. Dessa faktorer, med flera, 

samverkar och avgör hur den studerandes studiemönster ser ut. Resultatet av en 

undersökning med hjälp av SPQ visar studiemönster som en funktion av både 

individuella orienteringar och studiernas kontext. Kember, Biggs och Leung 

betonar att SPQ inte är ett instrument för att kartlägga lärstilar eller andra 

kognitiva stilar utan ska ses som ett sätt att kartlägga studiemönster där hänsyn 

tas till relationer mellan den studerande, studiernas kontext och det som ska 

läras.  

 

De ursprungliga frågeformulären (LPQ och SPQ) har reviderats med tiden. Det 

har åtminstone funnits tre motiv för detta. För det första visar faktoranalyser att 

yt- och djupinriktningarna har tydliga undernivåer med både motiv- och 

strategivariabler. Däremot är prestationsinriktningen inte lika tydlig.  För det 

andra finns ett behov bland lärare att använda ett enkelt mätinstrument i 

klassrummet där färre item i frågeformuläret önskas och där man anser det är 

tillräckligt med att undersöka enbart yt- och djupinriktning. För det tredje har 
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både begreppen och formerna som används inom utbildning förändrats under 

de decennier SPQ har funnits (Biggs, Kember, & Leung, 2001). Den version av 

SPQ som används i denna studie är något reviderad jämfört med Biggs 

originalversion. Min revidering beskrivs ingående i metodkapitlet. Även om 

ursprungsmodellen har funnits flera decennier tyder revideringsarbetet och det 

stora intresset på att grundformen är vetenskapligt ”sund”.  

 

Vi ska undersöka vad Biggs lägger för innebörd i de olika inriktningarna. Det 

ytinriktade studiemönstret innebär en intention att på ett så enkelt vis som 

möjligt klara av uppgiften. Det kan innebära att memorera valda delar istället 

för att försöka förstå, när uppgiften borde innebära att eftersträva förståelse. 

Biggs (1999, s. 15) nämner följande faktorer hos en studerande som bidrar till 

ett ytinriktat studiemönster: 

 

• En intention att enbart klara examinationen med minimal ansträngning 

• Icke-akademiska prioriteringar före akademiska sådana 

• Otillräckligt med tid, för mycket att göra 

• Missförstånd av vad som efterfrågas – ytinriktningen kan tros vara 

adekvat 

• En cynisk uppfattning av utbildning 

• Ängslan 

• En oförmåga att förstå ett speciellt innehåll på en djup nivå 

 

Det djupinriktade studiemönstret innebär en intention att förstå och försöka 

fokusera på en underliggande mening, förstå ”hela bilden”, etc. Biggs (1999, s. 

16) nämner följande faktorer hos en studerande som bidrar till ett djupinriktat 

studiemönster: 

 

• En intention att engagera sig i uppgiften 

• Lämplig bakgrundskunskap, möjligheterna att fokusera på en hög 

kognitiv nivå kräver en kunskapsbas 

• En äkta önskan och förmåga att arbeta övergripande med begreppen 

mer än att arbeta med detaljer 

 

Det prestationsinriktade studiemönstret är inte lika tydligt som de övriga. 

Studiemönstret har en annorlunda relation till yt- och djupinriktningarna då yt- 

och djupinriktningarna beskriver hur de studerande tar sig an själva uppgiften 
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medan prestationsinriktningen handlar om hur den studerande organiserar när, 

var och hur länge uppgiften ska tas an. Oftast visar en faktoranalys på samband 

mellan ett prestationsinriktat och ett djupinriktat studiemönster men beroende 

på undervisningssätt kan ibland det prestationsinriktade studiemönstret istället 

kopplas samman med ett ytinriktat studiemönster (Biggs, Kember, & Leung, 

2001).  

 

Samarbete och kommunikationsaspekter är inte tillräckligt integrerade i dagens 

instrument, med möjligen Vermunt´s Inventory som undantag (Entwistle & 

McCune, 2004; Lonka, Olkinuora, & Mäkinen, 2004). I en finsk studie inom 

olika ämnen på universitetsnivå fann man att: 

 

A collaborative-constructivist view was an important learning 

orientation in university students, and that it developed even 

during traditional university studies. The deep approach may be 

reevaluated in the new learning environments. The classic deep 

approach to learning may prove to be too restricted in the sense 

that it has an individualistic focus. (Lonka, Olkinuora, & Mäkinen, 

2004, s. 308) 

 

Mäkinen, Olkinuora och Lonka (2004) fann vidare att studerande vars motiv 

var arbetslivsorienterade genomförde studierna i snabbare takt än de studerande 

som var mer intresserade av studierna i sig. Studerande som sökte ”meningen 

med livet” blev så intresserade av studier att examination blev mindre 

väsentligt. Lonka, Olkinuora, & Mäkinen menar att ett djupinriktat 

studiemönster ska ses som nödvändigt men inte som tillräckligt för 

framgångsrika studier. Ett prestationsinriktat studiemönster kan vara 

nödvändigt för att genomföra längre studier framför allt inom humaniora. 

Författarna refererar till resultat av Lindblom-Ylänne och Lonka, 1999, där de 

fann att medicinstuderande med en djupinriktad och prestationsinriktad 

studieorientering lyckades bäst med sina studier.  En tidigare studie av samma 

forskare, 1996, fann att i en traditionell medicinutbildning var independent, 

meaning-oriented studerande, som inte var intresserade av samarbete, de mest 

framgångsrika.  
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4.6  Studier som undersökt studiemönster och studieresultat  

En rad studier har genomförts där studiemönster hos vuxna studerande varit i 

fokus. I min genomgång av litteraturen har jag särskilt fastnat för sådana studier 

som varit inriktade på att predicera studieresultat.  

 

DeTure (2004) fann att både kognitiv stil och de studerandes uppskattning av 

”online technologies self-efficacy” var dåliga att predicera studieframgång i en 

distansutbildning på collegenivå. DeTure använde Herman Witkins väl 

beprövade metod som utnyttjar fältberoende och fältoberoende som kognitiv 

stil. Witkins idé är att fältoberoende är mer autonoma än fältberoende. 

Fältoberoende studenter är mer analytiska, logiska och har lättare att hantera 

abstrakta problem. Fätberoende studenter förlitar sig mer än övriga på andra 

personers instruktioner och deras attityder. Det vanligen använda testet för 

fältberoendet är Group Embedded Figure Test (GEFT) (Luk, 1998). DeTure 

fann dock inga signifikanta resultat i sin studie. 

 

Fältberoende beskrivs som socialt orienterade, föredrar samarbete och är 

”utifrån” motiverade medan fältoberoende är mer flexibla, mindre socialt 

beroende och arbetar bäst i en mer opersonlig miljö. Distansutbildning med få 

inslag av kommunikation och samarbete i grupp skulle då passa fältoberoende 

bättre. Huruvida detta stämmer för distansutbildning med ett stort inslag av 

kommunikation och samarbete samt för flexibel utbildning återstår att se.  Även 

om forskningsresultaten inte är entydiga när det gäller fältberoende och 

fältoberoendes lärstilars förhållande till studieresultatet så tycks det råda enighet 

om att de olika lärstilarna innebär olika sätt att studera. (Lu, Yu, & Liu, 2003). 

Liu & Reed (ref. i Lu, Yu, & Liu, 2003) fann att studerande med olika studiestil 

använde de webbaserade resurserna olika mycket för att lösa samma uppgift. 

De studerande med fältberoende inriktning använde resurserna både oftare och 

längre tid. Däremot fanns inga signifikanta skillnader när det gäller 

studieframgången. Shih, Ingebritsen, Pleasants, Flickinger och Brown (1998) 

använder också fältberoende och fältoberoende-begreppen. De undersökte hur 

74 studenter i en kurs delvis baserad på en webbaserad lärplattform klarade av 

sina studier. Syftet var att undersöka om några och i så fall vilka faktorer som 

påverkade resultatet. Inga skillnader i studieframgång med samvarians med 

fältberoende och fältoberoende upptäcktes. Inte heller studiemönster eller 

studentkaraktäristika indikerade några samvariationer i motsats till flera andra 

undersökningar där de studerande med en fältoberoende inriktning har bättre 

studieresultat.  
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Luk (1998) genomförde två studier som undersökte studieresultat hos 

fältberoende och fältoberoende studerande i distansutbildningar. Båda studierna 

visade att fältoberoende studerande erhöll signifikant bättre studieresultat än 

övriga. 

 

Lu, Yu och Liu med (2003) undersökte samvariation hos 96 studenter mellan 

lärstil, studiemönster, några demografiska variabler och studieresultat.  Deras 

motiv för den kvalitativt inriktade explorativa studien var att undersöka om den 

samvariation som uppstår i användningen av en specifik webbaserad 

lärplattform för en specifik kurs överensstämmer med tidigare generella resultat 

för distans och webbaserad utbildning. För att klassificera lärstil använder de sig 

av begreppen fältberoende och fältoberoende. De fann inga signifikanta 

skillnader.  

 

Beishuizen and Stoutjesdijk (1999) undersökte studiemönster i en datorstödd 

utbildning. Studenter med djupinriktat studiemönster hade bättre studieresultat 

än de med ett ytligt studiemönster till och med när det handlade om frågor om 

faktakunskaper (Vermunt & Vermetten, 2004). 

  

Vermunt & Vermetten (2004) beskrev att studerande i Severiens och Ten 

Dam´s undersökning fick högre värde på reproduktion-directed learning när de 

använde ILS. I Vermunts studie 1992 framkom att studerande med relativt låg 

tidigare utbildningsnivå samt studerande i ekonomi-, juridik- och 

naturvetenskapliga kurser hade reproduction-directed learning.  

 

Undirected learning var betydligt mer vanligt hos studerande i campusutbildningar 

än i distansutbildningar. Äldre studerande och studerande med lägre tidigare 

utbildningsnivå hade mer undirected learning. När Open University testade sina 

studerande fann man att framför allt nybörjarna i ekonomifakulteten hade dåligt 

utvecklade självständiga studiestrategier. 

 

Meaning-directed learning hade höga värden bland äldre studerande och hos större 

andel distansstuderande jämfört med campusutbildningarna. Busato, Prins, 

Elshout, & Hamaker (1998) fann att undirected leaning var relaterat till sämre 

studieresultat och meaning-directed var positivt relaterat till studieframgång. 

Vermunt använde ILS i två kurser med olika form och ämnen. Han fann att 

studiemönster förklarade mellan 25 och 55 % av variansen i examensresultatet.  
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(Vermunt & Vermetten, 2004) Han sammanfattar att meaning directed learing 

oftast korrelerar positivt med studieresultatet både inom campuskurser och 

distanskurser likväl inom olika ämnen. (Vermunt & Vermetten, 2004, s. 276) 

reproduction-directed learning korrelerar oftast negativt med studieresultatet. 

Det mest entydiga resultatet är att un-directed learning relaterar negativt till alla 

typer av studieresultat i olika former och alla ämnen.  

 

Diaz har i två undesökningar (Diaz, 2000; Diaz & Cartnal, 1999) funnit att 

deltagare i distansutbildningar är mer självständiga än deltagare i campuskurser. 

Flera studier, Gee 1990, James och Gardner 1995, har också visat att 

självständiga studerande får bättre studieresultat än övriga (Diaz, 2000; Lu, Yu, 

& Liu, 2003).  

 

Demografiska faktorer 

Ålder och kön tillhör de vanligaste demografiska faktorerna som relaterats till 

studieresultat. Flera undersökningar har funnit att personer 25 år eller äldre har 

bättre studieresultat i web-baserade kurser än yngre studerande (Lu, Yu, & Liu, 

2003). Övrig litteratur är dock inte entydig i sina resultat för äldre studeranden 

som ofta har en mer varierande och komplex familje- och arbetssituation.  

 

Kvinnliga studerande tycks vara mindre benägna att hoppa av 

distansutbildningar än manliga studerande (Proost, 1997). 

Forskningsgenomgången visar att trenden hos kvinnor som deltar i 

distansutbildning går mot en ökad andel som erhåller godkänt resultat.  Diaz 

(2000) fann att kvinnorna i den distansutbildning han undersökte var mer 

framgångsrika än männen. Studiens data utnyttjades dock inte för någon 

multivariat analys vilket gör resultatet preliminärt. Lärstilsinstrumentet visade 

däremot inga signifikanta resultat. Barrett och Lally (1999) fann i en kvalitativt 

inriktad studie att kvinnor och män tog olika roller när de studerade i en webb-

baserad miljö.   

 

Etnicitet tycks inte samvariera med studieresultat (Lu, Yu, & Liu, 2003) men ett 

antal studier antyder att etniska minoriteter klarar studierna lika bra eller bättre 

än den etniska majoriteten. Ofta är underlaget för litet för att dra några 

slutsatser. Instrumentens validitet över kulturgränser diskuteras och det kanske 

mest kända exemplet är undersökningar med asiatiska studerandes kombination 
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av memorering och lärande för förståelse som komplicerar dimensionerna 

djupinriktat och ytinriktat studiemönster.  

 

Antalet tidigare godkända distanskurser är en viktig faktor. Detta stöds av 

undersökningar som fann att förstagångsstudenten i distansutbildning ofta 

saknade den självdisciplin för studierna som krävdes (Lu, Yu, & Liu, 2003). 

 

4.7  Studier som använt Study Process Questionnaire, SPQ 

Eftersom olika instrument har använts för att undersöka studiemönster är det 

inte förvånande att resultaten är varierande. Men även då vi studerar resultaten 

från studier som genomförts med ett och samma instrument varierar resultaten. 

 

Ekins genomförde en studie i en distansutbildning med hjälp av SPQ och fann 

att djupmotivation samvarierade med studieframgång hos studerande i East 

Asian Open University. (Ekins, 1992) Men även ”Djup Strategi”, ”Prestation 

Motiv” och ”Prestation Strategi” korrelerade med studieframgång. Hennes 

studie är extra intressant eftersom över 500 studenter ingick i studien och bland 

annat flera variabler i undersökningen överensstämmer med innevarande 

studies sätt att mäta studieframgång med hjälp av både godkänt resultat och 

betyg. Studerar vi resultaten närmare så kan vi konstatera att ”Djup Motiv” 

korrelerade med antalet år inom utbildningssystemet. Det omvända gällde för 

”Yt Motiv”. ”Djup Motiv” och ”Prestation Strategi” samvarierade också med 

studieframgång. När hon använde betyg som mått för studieframgång fann hon 

signifikanta resultat. Djup- och prestationsvariablerna korrelerade positivt med 

betygen. Ytvariablerna korrelerade negativt med betygen.  

 

I samband med att Griffith university öppnade ett nytt campus anpassade man 

utbildningar till en mer flexibel form. Färre föreläsningar och ett större 

utnyttjande av Internet skulle bidra till att fler studerandegrupper skulle få 

möjlighet att studera. En liten studie genomfördes av Gilbert (1999) med syfte 

”to find out how students were approaching their studying at Logan and what 

resources they found to be most and least valuable for their learning” (s. 1). De 

resurser som undersöktes var studieguide, face-to-face workshops, 

diskussionsforum och kursens webb-plats. Undersökningen som genomfördes 

inspirerades av Biggs teori om att matcha lämpliga utbildningsaktiviteter med 

önskat resultat och förståelse hos de studerande. Gilbert konstaterade att 

flexibiliteten inte fanns i tekniken utan i valet av studieaktiviteter. Resultatet av 
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hennes fokusgruppsundersökning visade att de studerande med ett ytinriktat 

studiemönster inte utnyttjade webb-platsen i sina studier. Webb-platsen 

innehöll inte enbart information utan innehöll nya idéer vilka krävde en 

”tankeinsats” enligt författaren. Studieguiden som till stora delar hänvisade till 

webb-platsen kom antagligen till mest användning – resultatbeskrivningen är 

något oklar på denna punkt - hos de studerande som hade ett djup- eller 

prestationsinriktat studiemönster.  

 

Jones & Jones (1996) undersökte relationen mellan studiemönster, mätt med 

SPQ, och studieresultat hos universitetsstudenter som studerade sitt första år i 

Hong Kong. De fann inga signifikanta korrelationer. Inte heller Zeegers (2001) 

fann några signifikanta korrelationer mellan studiemönster, mätt med SPQ, och 

gender när han undersökte studenter i en kurs i kemi vid universitetet i 

Flindern. Däremot hade äldre studenter högre värden på de djup- och 

prestationsinriktade studiemönstren och lägre på ytinriktat studiemönster, 

jämfört med de yngre.  

 

4.8  Förutsägelse av studieresultat  

Motiv för att kunna förutsäga studieresultat kan vara flera. Ett motiv är att 

kunna erbjuda anpassat stöd till de studerande som behöver det mest. Ett annat 

motiv finns hos utbildningsorganisatören som vill anta de personer som har 

störst chanser att klara studierna. Ju bättre antagningssystem, ju färre 

studerande som avbryter studierna vilket leder till mindre slöseri med resurser 

både för utbildningsorganisationen och för den enskilde personen. Framför allt 

i öppna system där personer studerar ”på egen risk” och betalar terminsavgift 

kan detta vara ett problem för den enskilde. För utbildningsorganisationer är 

det viktigt för inkomsterna att anta studerande så att så stor andel som möjligt 

också fullföljer sina påbörjade kurser. Även små förbättringar skulle innebära 

betydande vinster i den omfattande verksamhet som högre utbildning omfattar 

(Högskoleverket, 2000a).  

 

Det finns många exempel på försök att förutsäga studieresultat varav en del är 

mycket enkla. Simpson (2006) nämner bland annat försök där en inledande 

enkel uppgift ges till de blivande studenterna. En större andel av de studenter 

som fullföljer den enkla uppgiften kommer sedan att slutföra studierna. En 

mindre andel av de studenter som inte gör första uppgiften kommer inte heller 

att slutföra studierna. Ett exempel på en variabel som är specifik för 
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distansutbildning är den Nash (Winter 2005) upptäckte när han analyserat data i 

sin studie. Den största orsaken till avhopp var att distanskursen inte var lättare 

än campusutbildning – vilket avhopparna hade hoppats. 

 

Många av de instrument och modeller som utvecklats för att mäta 

studieinriktningar har använts för att predicera studieframgång (Simpson, 2006; 

Wedman, 2000; Woodman, 2001). Ofta har motivet varit att genom att få 

kunskap om den studerandes studieinriktning och studiemönster kunna anpassa 

utbildningen på ett lämpligt sätt. Den studerande skulle då ges större 

möjligheter till framgångsrika studier. I vissa fall har modeller tagits fram för att 

kunna ge presumtiva studerande adekvata råd om utbildning (Wojciechowski & 

Palmer, 2005). De modeller som utvecklats har dock inte varit så framgångsrika 

då studiemiljön påverkar resultatet och andra faktorer gjort att resultaten inte är 

entydiga. Den studerande anpassar sitt beteende efter yttre omständigheter som 

dessutom snabbt kan förändras under studiernas gång (Entwistle & McCune, 

2004; Yorke, 2004). 

 

Bernard, Brauer, Abrami, & Surkes (2004) menar att även om det går att 

förutsäga studieframgång med hjälp av frågeformulär är det den studerandes 

tidigare studiemeriter som är bästa faktorn för förutsägelse. Antalet tidigare 

genomförda kurser med bra resultat indikerar stora möjligheter till godkänd 

kurs vilket även stöds i flera studier (Eisenberg & Dowsett, 1990; Osborn, 

2001; Wojciechowski & Palmer, 2005). Prov som högskoleprovet och betyg är i 

allmänhet de bästa urvalsinstrumenten (Wedman, 2000). Det finns, enligt 

Wedman, en anledning till att prov och betyg används så flitigt världen över 

som urvalsinstrument vid antagning till utbildning.  Den psykometri som under 

1900-talet genererat en mängd resultat pekar på att prov och betyg kan förklara 

cirka 25 % procent av variansen (Wedman, 2000).  

 

De faktorer som näst efter tidigare studiemeriter predicerade studieresultat i 

Bernard, Brauer, Abrami och Surkes (2004) multipla regressionsanalys, var en 

negativ korrelation för desire for interaction och positiva korrelationer för self 

direction i förhållande till studieresultatet. Studien visade även på en signifikant 

skillnad mellan män och kvinnor. Män uttryckte större intresse för interaktion 

med andra, jämfört med kvinnor. Författarna misstänkte dock resultatet vara ett 

överdrivet resultat betingat av analysmetoden. 
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Vanliga orsaker till avhopp från studier är tidsbrist på grund av yrkesarbete, 

personliga och familjeförhållande medan akademiska orsaker (Westerberg & 

Mårald, 2006) och kursens utformning tycks ha mindre betydelse enligt 

Woodman (Woodman, 2001) som refererar till Rickwood 1995, Woodley 1987, 

Phytian 1982 samt Parker 1999. En tidig teoretisk modell om studerandes 

avhopp från studierna, som har varit flitigt använd och diskuterad, utvecklades 

av Tinto (1975). Hans ”Student integration theory” betonade de studerandes 

integration både akademiskt och socialt med utbildningsorganisationen och 

menar att integrationen påverkas av de studerandes bakgrund, förväntningar på 

utbildningen och engagemang. Ett flertal studier som riktats mot campus-

utbildningar har verifierat modellen (Nash, Winter 2005). Tinto’s modell har 

även kompletterats med en variabel om telefonkontakt mellan den 

distansstuderande och läraren/handledaren. Den nya modellen förklarade 32 % 

av totala variansen av studieresultatet (i form av avhopp eller inte) (Sweet, 

1986). Ytterligare en utökad modell utvecklades av Bernard och Amundsen 

(1989). Deras modell byggde både på Tinto’s och Sweet’s men kompletterade 

med ytterligare variabler som individuella kurser och kommunikation med 

studiekamrater. Modellen förklarade så mycket som mellan 40 och 58 % av 

variansen på godkänd kurs eller inte. Den sociala integration som betonas i 

Tintos originalmodell är inte direkt överförbar till distansutbildning, men man 

kan anta att den kan fungera bättre på flexibel utbildning, eller på nyare former 

av distansutbildning med flera typer av kollaborativa lärmiljöer.  

 

Trots att inte Tintos modell är direkt överförbar till den flexibla utbildningens 

form är det intressant att jämföra förklaringsgraden hos olika variabler i tidigare 

studier. Sweet (Parker, 1999; Sweet, 1986) konstaterar, efter att ha använt 

Tintos modell, att cirka 11 % av variansen förklaras av personliga variabler som 

ålder och kön.  

  

Kembers (1995) modell, som fokuserar på vuxna studerande i 

distansutbildning, har stora likheter med Tintos modell med vikt på social och 

akademisk integration som framgångsfaktorer. För vuxna studerande var 

inriktningen på den sociala integrationen hur väl de lyckade integrera studierna 

med övriga aspekter av livet såsom anställning, familj och socialt liv (Yorke, 

2004).  Kembers modell visade sig dock inte empiriskt underbyggd vid en 

studie genomförd av Woodley (2001) på en kurs i företagsekonomi som gavs av 

Open University i Storbritannien. I Kember’s modell, som använder 
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feedbackloopar, är det den studerandes fortlöpande ställningstagande om 

fortsatta studier eller inte som åskådliggörs. 

 

Ett exempel på socio-psykologiskt test är Shin (2002) som mätte den 

psykologiska distansen mellan den studerande, utbildningsinstitutionen, lärare 

och andra studerande. Andra studier har använt sig av The Rotter´s 

International-external Locus of Control Scale och field dependence/field independence 

skalan som beskrevs ovan. Ett antal olika modeller har använts för att mäta 

sambandet mellan den studerandes motiv och studieframgång. Self-Efficacy 

theory, Achievement Goal theory och Interest Development model är några av 

dem (Simpson, 2006).  Luk (1998) fann signifikanta resultat i sin studie där 

fältberoende och fältoberoende användes för en studie med 113 

distansstudenter. Fältberoende var en bra faktor för att förutsäga dåliga 

studieresultat. Studien innefattade dock inte några andra faktorer. 

 

En senare studie som föranleddes av stora avhopp i distanskurserna 

genomfördes på 94 studenter på college-nivå av Parker (1999). Rotter´s Locus 

of Control Scale användes och en diskriminantanalys genomfördes för att 

predicera vilka studerande som skulle bli avhoppare. Två variabler, ”Locus of 

control” och ”Source of financial assistance”, kunde förutsäga så mycket som 

85 % av avhopparna, vilken är den högsta andelen bland de studier som 

rapporteras här. Variabeln ”Locus of control” enbart kunde predicera 80 % av 

avhopparna. Studerande med ”intern locus of control” är mer fokuserade på 

sina utbildningsmål än studerande med ”extern locus of control”. Intern locus 

of control innebär att det egna beteendet har stor betydelse för resultatet. 

Extern locus of control innebär att man i större omfattning förlitar sig på 

händelser utanför den egna kontrollen, till exempel tur, ödet eller andra 

personers agerande (Dille & Mezack, 1991). Det går att göra kopplingar mellan 

intern locus of control och self-directed learning, då intern locus of control innebär att man 

tar kontroll över både metoder och målsättning med sina studier (Parker, 1999). 

 

Ett något annorlunda angreppssätt användes av Xenos (2004) när han, 

inspirerad bland annat av Shin och Parker, utvecklade en metod baserad på 

Bayesian networks för att modellera distansstudenternas studerande. Ett 

Bayesian network bygger på sannolikheter och en grafisk bild byggs upp i 

modellerandet i takt med att nya variabler införs. Xeneos beskriver att:  
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Building a Bayesian network to model a real-world situation is a 

two-step process including: (a) construction of a graph 

representing the qualitative influences of the situation modelled 

and (b) assignment of probability tables to each node in the graph. 

(2004, s. 350) 

 

Syftet är att möjliggöra för handledare i framför allt kurser med många deltagare 

att kunna identifiera svaga punkter i utbildningen och handledningen. En fördel 

med angreppssättet, kan vi anta, är att olika variablers relationer och påverkan 

kan grafiskt visualiseras och simuleras. Stöd kan då initieras i en kurs eller 

förändringar kan genomföras ett lämpligt sätt. Genom att använda multivariata 

analysmetoder ges en bra kunskap om vilka variabler som har en stark påverkan 

och bra möjligheter att predicera studieresultat. 

 

Innevarande studie intresserar sig för flexibel utbildning och en studie 

genomförd på Athabasca University, Kanada, blir då extra intressant. Studien 

rapporterades 1990 av Powell, Conway och Ross. Athabaska University, är 

enligt min mening, ett av de mer framstående universiteten som bedriver 

flexibel utbildning idag. Studien genomfördes i takt med att distansutbildningen 

på universitetet inte längre var en marginell företeelse utan var integrerad med 

övrig utbildning. Studenterna kan registrera sig när som helst under året och 

studera i sin egen takt. Powell med medarbetare konstaterar, efter att ha 

studerat det dåvarande forskningsfältet, att området var komplext och innehöll 

många dimensioner, samt att forskningen hade flera inriktningar och inte sällan 

rapporterade motsägande resultat. Även om multivariata metoder hade använts 

saknades mätmetoder och framför allt standardiserade mätmetoder. Alltför ofta 

användes ett enda item för att mäta ett helt begrepp. Ambitionen var att bidra 

till forskningsfältet både med resultat och med en genomtänkt metod. 

Författarna menade att man inte kunde välja ut några faktorer och negligera 

andra. Till att börja med klassificerade de faktorer som använts i tidigare studier 

i tre kategorier. Förutsättningar innefattade faktorer som finns före och i 

samband med att den studerande börjar sina studier som socioekonomisk 

status, tidigare utbildning, motivation etc. Det är först när dessa faktorer är 

kända och kartlagda som man kan uttala sig om faktorer i de andra två 

kategorierna. Den andra kategorin i författarnas modell innehåller faktorer som 

kan ha betydelse under kursens gång, såsom förändrade familjeförhållanden 

eller förändrade arbetsuppgifter. Tredje kategorin består av institutionella 

faktorer som kvalité och svårighetsgrad på kursmaterialet och olika typer av 
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studentstöd. Powell, Conway, & Ross använde sig av diskriminantanalys som 

klargjorde faktorernas möjligheter att predicera. Denna indelning är i linje med 

Gibson (1998): student factors, situational factors och educational system factors. De 

faktorer som ingick i Powells (1990) studie var: persistence, marital status, need for 

success, need for support, literacy score, financial stability, study habits och student’s rating of 

previous educational preparation. Resultatet i studien visade att studerande som 

angav att de tyckte det var viktigt att diskutera kursinnehållet med andra 

studerande hade sämre studieresultat än övriga. Flera faktorer pekade på att 

oberoende studerande har störst möjligheter att klara studierna på ett bra sätt 

eftersom den flexibla formen gynnar de som tar kommunikationsinitiativ, 

använder supportmöjligheter etc. Författarna fann även att tidigare formella 

studiemeriter inte bidrog till studieresultatet i modellen. De påpekar att 

korrelationer kan finnas men att andra faktorer kopplade till studiebakgrunden 

bättre kunde predicera studieresultatet. En större andel kvinnliga studerande 

erhöll godkänt studieresultat, men det förklarades med andra faktorer (kursval) 

vilket innebar att könet inte var en predicerande faktor. Modellen kunde 

förutsäga 69 % av variansen i de studerandes studieresultat. För den femtedel 

studerande som hade sämst studieresultat kunde modellen predicera 90 % av 

variansen. Författarna sammanfattar sin studie med att konstatera att 

systematiska studier kan förbättra förklaringsgraden med avseende på 

studieframgång i syfte att kunna ge adekvat stöd och för att kunna anpassa 

kurserna till studenterna.  

 

En webbaserad funktion för att predicera studieresultat finns på 

www.noellevitz.com där tidigare studerandes data utnyttjas för att förutsäga 

studieframgång. Faktorer som ålder, kön och tidigare utbildning används för att 

genom en logistisk regression kartlägga samband med studieframgång.  De 

enskilda variablerna viktas i en algoritm som används för att förutsäga nya 

studenters studieframgång.  

 

En tredelad omfattande studie av distansstuderande universitetsstudenter 

genomfördes under tre års tid med början 2002 av Kerr, Rynearson och Kerr. 

”There existed no theories of online learning prior to the creation and 

validating of this measure” (2006, s. 102) skriver författarna. Kategorierna som 

undersöktes var: computer skills, time management, motivation; academic skills (reading 

and writing), the need for online delivery och learning skills. Deras övergripande 

instrument kallades Test Of Online Learning Success (TOOL) och innehöll sex 

instrument, de flesta med likertskalor, bland annat Soloman and Felder’s (1999) 
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Index of Learning Styles som i sin tur innehöll skalor för active/reflective, 

sensing/intuitive, visual/verbal och sequential/global. Instrumentet TOOL finns 

publikt i olika format för att sprida resultatet till andra forskare och även för att 

tillhandahålla instrumentet, inklusive instruktioner, för användning vid 

värdering av resultaten i praktisk verksamhet. ”Four characteristics emerged as 

most important for understanding and predicting on-line student success. They 

include reading and writing skills, independent learning, motivation, and 

computer literacy”  (Kerr, Rynearson, & Kerr, 2006 s. 101). Det förstnämnda, 

läs- och skrivförmåga, kanske inte kräver någon närmare beskrivning. Däremot 

ingår ett antal item i independent learning: ”ability to manage time, balance 

multiple tasks, set goals, and one's disposition regarding self-discipline, self-

motivation, and personal responsibility” (s. 101). Motivfaktorn beskrivs inte 

ytterligare i resultatdelen. Däremot kommenteras ”Computer literacy” med att 

det var under den inledande studietiden som detta påverkade resultatet. 

Datormognaden ökar i och med att de studerande använder datorn som ett 

redskap i kursen. Med inledande tekniskt stöd kom de studerande att lära sig 

allteftersom menar författarna. “The successful online student is self-directed, 

independent, personally responsible for her learning, and has self competence, 

proficient reading and writing skills, time management skills, and motivation to 

learn” (Kerr, Rynearson, & Kerr, 2006).  

 

Endast ”academic skills” är en signifikant faktor i Kerr, Rynearson och Kerrs 

regressionsanalys (2006). En stegvis analysmetod visade att faktorn förklarade 

9 % av studieframgången mätt i slutbetyg. Intressant att notera är att studien 

använde sig av item som mätte hur de studerande såg på sina handlingar. 

Motivet för detta var enligt författarna att de studerande inte kan förändra sina 

attityder lika lätt som att anpassa sitt beteende till att accomodate attitudinal 

weakness, med hänvisning till Delahoussaye (2002, s. 92). Någon undersökning 

eller loggning av något reellt beteende i studierna genomfördes inte. 

 

Napier University i Edinburgh använder också logistisk regression för att 

statistiskt bearbeta data som samlats in vid kursstart (dock ej från 

distansstuderande). Den logistiska regressionsanalysen har till exempel visat att 

mer än 15 timmars arbete vid sidan av studierna ökar riskerna för att inte 

fullfölja studierna. De studerande som arbetade 1-10 timmar per vecka hade de 

bästa utsikterna för studieframgång.  Studenter som inte var anställda alls eller 

anställda 11-15 timmar i veckan hade sämre möjligheter för studieframgång. 

Ytterligare faktorer som samvarierar med studieframgång var ålder och tidigare 
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framgångsrika studier. Resultatet av undersökningen följs upp av universitetet 

och resulterar i att man försöker minska faktorer som man vet korrelerar 

negativt med studieframgång såsom för mycket jobb vid sidan av studierna 

(Simpson, 2006). 

 

En undersökning genomförd av Wodman (1999) på distansstuderande på Open 

Univerity hade som syfte att identifiera avhoppsbenägna studerande så tidigt 

som möjligt.  Woodman använder tillgängligt statistiskt material för att 

undersöka vilka faktorer som bidrar till avhopp för att därmed kunna göra 

förutsägelser. Den visar på följande faktorer som samvarierande med 

studieresultatet, med de viktigaste faktorerna först: 

 

1. Kursnivå (Större andel klarade grundnivån.) 

2. Antalet poäng i kursen (Större andel klarade korta kurser.) 

3. Studiemeriter (Studiemeriter korrelerade positivt med studieresultat.) 

4. Kursval (Typ av kurs. Till exempel hade en större andel konststuderande 

studieframgång än matematikstuderande.) 

5. Socioekonomisk status (Ju högre SES desto större andel med 

studieframgång.)  

6. Kön (En större andel kvinnor hade studieframgång än män.) 

7. Ålder (En större andel medelålders hade studieframgång än yngre och 

äldre.) 

 

Resultatet användes i en algoritm som beräknade en predicted probability of success 

för varje studerande. Studieframgången varierade från 84 % för studerande från 

den grupp med goda förutsättningar, studiemeriterad kvinna som läser konst 

och har de andra positiva värdena, till 9 % för icke studiemeriterad man som 

studerar teknologi och har de andra negativa värdena. Genomströmningen var 

44 % och modellens förutsägelse på individnivå är rätt i 65 % av fallen.  

 

När datorer används i större utsträckning än i ovanstående studie på Open 

University i Storbritannien där traditionella distansstuderande ingick, blir även 

kompetensen att hantera datorn en relevant faktor. Dupin - Bryant (2004) fann 

till exempel att bland de oberoende variablerna var det tidigare studiemeriter 

och ”Information technology skills”8 som var de två viktigaste variablerna för 

att predicera avhopp. Däremot hade antalet års datorvana ingen samvariation 

med studieframgång. Hon förklarar det med att det är typen av datorvana som 

                                                 
8 Kan även beskrivas som Computer literacy. 
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är viktigare. Då blir följaktligen introduktionskurser till nytta för den nye 

studenten. De sju variablerna i hennes studie, som genomfördes vårterminen 

2003 – samma period som innevarande studie – kunde med hjälp av 

diskriminantanalys förklara 9 % av variansen av studieframgången.  

 

Genomgången av ett antal genomförda studier ovan är inte en komplett 

systematisk inventering, utan indikerar en rad olika perspektiv, metoder och 

resultat. Flera studier är något otydliga i sina resultatpresentationer. De flesta 

studier undersöker om det finns signifikanta korrelationer mellan ett antal 

faktorer och studieresultat. Färre studier genomför analyser för att undersöka 

om korrelationerna kvarstår om man rensar korrelationen från påverkan från 

andra variabler. Få studier redovisar modellernas förklaringsgrad och 

möjligheter att predicera studieresultatet. Flera författare anser att ett holistiskt 

perspektiv bör tas för att uppnå en större klarhet om vilka faktorer som 

samvarierar med studieresultat. Fler både kvalitativt och kvantitativt inriktade 

studier behövs om studieframgång i distans och flexibel utbildning ska kunna 

prediceras (Parker, 1999) 

 

Några resultat återkommer i flera studier. 

• I distansutbildning tycks mer självständiga studerande få bättre 

studieresultat än övriga. 

• ”Internal locus of control” (i Rotter´s Locus of Control Scale) och ”Self-

directed learner” har vissa likheter och korrelerar positivt med 

studieresultat (Parker, 1999)  

• Ett djupinriktat och ett prestationsinriktat studiemönster korrelerar ofta 

positivt med studieresultat. 

• Äldre studerande och kvinnor tycks erhålla något bättre resultat i 

distansutbildning (Parker, 1999). 

• Flera författare konstaterar dock att en enkel inledande uppgift ger den 

bästa förutsägelsen. En stor andel av de studerande som t.ex. lämnar in 

ett foto på sig själva till klasslistan kommer även att genomföra studierna 

jämfört med de som inte lämnar in något foto. Den kanske säkraste 

faktorn för förutsägelse är avslutade lyckade tidigare (distans)studier 

(Parker, 1999). 

 

De flesta studier som undersöker samvariation mellan olika faktorer och 

studieresultat tycks intressera sig för drop-out-problematiken. Det finns ett 

stort antal studier som ställer frågan varför studerande hoppar av utbildningar, 
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och främst distansutbildningar. Det är ett intressant problem men det kan även 

belysas från ett annat håll: Varför lyckas studerande i utbildningar och då främst 

i flexibla utbildningar? 

 

 

Etiska dilemman med förutsägelse 

”If it was possible to identify students with a low chance of success, then it 

might be possible to focus support on such students and increase overall 

retention rates as a result” (Simpson, 2006, s. 126). Etiska dilemman uppstår när 

studerandes chanser att lyckas med utbildning kartläggs. Studerande kan nekas 

tillträde till utbildning på grund av att test visar att chanserna till studieframgång 

är liten. Ska utbildningsorganisationer erbjuda och sälja utbildning till personer 

som de vet har små chanser att tillgodogöra sig utbildningen? Simpson (2006) 

jämför med en datorförsäljare som säljer ”värstingpaketet” till någon som 

säljaren vet enbart kommer att använda datorn för ordbehandling och att surfa 

på Internet. Man kan säga att både den presumtive studeranden och 

utbildningsorganisationen har ett gemensamt intresse i att undvika avbrutna 

studier. Utbildningsorganisationen kan få betalt för de personer de utbildar. 

Den studerande behöver inte investera pengar och tid på studier som inte leder 

till någon förbättring av studiemeriterna. Dessutom kan ett avhopp upplevas 

som ett personligt misslyckande som bör undvikas.   

 

Den förutsägelse som genomfördes på Napier University i Edinburg – som 

nämns ovan - användes för att skapa ett nytt frågeformulär som delades ut till 

nya studenter. Studenterna kunde då själva analysera sitt resultat och detta 

följdes upp i en intervjusituation med handledarna. Motivet var att kunna 

påminna om och diskutera faktorer som visat sig korrelera negativt med 

studieresultat, t.ex. deltidsarbete 11-15 timmar per vecka (Simpson, 2006).  

 

Studier av avhopp bland studerande på Open University visar att universitetets 

uppföljning av tester ökar möjligheterna för utsatta grupper att genomföra 

studierna men att insatserna bland dem som förutsägs ha allra lägst möjligheter 

att fullfölja studierna inte har någon effekt (Simpson, 2006). För att utnyttja 

begränsade resurser för de stödjande insatserna maximalt kan de göras på de 

nivåer där de ger störst effekt. En gränsdragningsproblematik uppstår då kring 

vem som ska erbjudas extra stöd/eller inte. Vissa grupper kan därmed få mer 

stöd än andra – upplevs det som rättvist? 
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Ytterligare en etisk frågeställning är huruvida resultat av tester ska göras 

tillgängliga. Ska det vara databaser som enbart är tillgängliga för en 

antagningsenhet eller ska uppgifterna finnas tillgängliga i databaser? Hur ska 

tillgången hanteras? Hur tillförlitlig är data då studerande inte lämnar komplett 

eller korrekt information? 

 

 
 

4.9  Forskningsfrågor  

Denna studie genomförs för att undersöka vilka faktorer som samvarierar med, 

och kan predicera studieresultatet i en flexibel utbildning. Studien koncentreras 

på följande forskningsfrågor: 

 

1.   Finns det några skillnader mellan studieresultat hos studerande  

a) med olika motiv för deltagande i en grundkurs på högskolenivå? 

b) med olika förväntningar på sin egen lärprocess? 

c) med olika studiemönster mätt med Biggs Study Process Questionnaire? 

d) med olika användning av den webbaserade lärplattformen som används i 

kursen? 

e) med olika kommunikationsinitiativ i den använda webbaserade 

lärplattformen? 

f) som agerat mer eller mindre enligt egna förväntningar på sin lärprocess? 

g) med olika bakgrundsfaktorer som ålder, kön, utbildningsbakgrund, 

socioekonomisk status, datorvana/datortillgång samt sysselsättning 

förutom deltagande i en grundkurs i ekonomi? 

 

2.  Vilka faktorer av ovanstående har störst betydelse för samvariationen             

med studieresultatet? 

 

3.   I vilken utsträckning kan godkänt studieresultat för de i studien ingående 

studerande prediceras med hjälp av de samvariationer som undersöks i 

forskningsfråga 1? 
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förväntningar
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Utbildningsbakgrund

Datoranvändare

Socioekonomisk status

Bakgrundsvariabler:

.

Övrig sysselsättning

 
 
Figur 1 Översikt av faktorer som ingår i studien 

 

 

Undersökningsgruppen har valts för att kunna belysa förhållanden bland 

studerande i en flexibel studiemiljö där en webbaserad utbildningsplattform 

används. Som framgår av beskrivningen nedan i kapitel 5 är studerandegruppen 

jämt fördelad mellan kvinnor och män, består av personer med olika 

gymnasieutbildning och har en spridning i ålder. Studieresultat mäts i denna 

studie i första hand som godkänd 10-poängskurs.  

 

Forskningsfråga 1 (1a-1g) har operationaliserats genom att data om 174 

studerande i en grundkurs i ekonomi insamlats dels från databaser och dels med 

hjälp av enkäter (Bilaga A, B och C). Se Figur 1 för en översikt av faktorerna. 

Data har analyserats och skillnader redovisas företrädesvis med 

samvariationsindex för att möjliggöra användning av resultatet i framtida 
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metaanalyser. Forskningsfråga 2 har operationaliserats genom en binär logistisk 

regressionsanalys som visar vilka faktorer som har störst betydelse för 

samvariationen. Forskningsfråga 3 har operationaliserats genom en binär 

logistisk regressionsanalys för förutsägelsegrad av dels godkända studerande 

och dels icke godkända studerande. 

 

Forskningsfrågorna har sin bakgrund i dels en förstudie (Olsson, 2003) och dels 

för att ett relativt litet antal studier har genomförts med innevarande studies 

syfte och forskningsfrågor. Flertalet studier som genomförts om de i studiens 

ingående faktorerna har fokuserat på en relation, till exempel samvariation 

mellan socioekonomisk status och studieresultatet, eller samvariation mellan 

studiemönster och studieresultat. Få studier har undersökt samvariation mellan 

flera olika typer av faktorer och studieresultat hos studerande i flexibel 

utbildning (Lu, Yu, & Liu, 2003). 

 

Motiven för forskningsfrågorna är att belysa om den flexibla utbildningens 

form lämpar sig bättre för vissa studeranden än för andra. Forskningsfrågornas 

aktualitet ökar då andelen utbildning som är flexibel ökar. Genom möjligheter 

till förutsägelser kan studerande som riskerar att avbryta sina studier i förtid ges 

ett adekvat stöd. 
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5  Metod 

I detta kapitel beskrivs den metod som använts samt motiv för de val och 

ställningstagande som gjorts inför studiens genomförande. 

Insamlingsinstrumenten beskrivs och uppbyggnaden av item, variabler och 

index förklaras. I kapitlet beskrivs undersökningsgruppen och en bortfallsanalys 

görs. Kapitlet avslutas med ett resonemang om validitet och reliabilitet inklusive 

min roll som forskare i studien. 

 

Innevarande studie ställer frågan om det finns faktorer, som studiemönster, 

motiv, förväntningar, bakgrundsfaktorer eller socioekonomisk status, som 

urskiljer studerande som lyckas bra i sina studier från dem som lyckas sämre. 

Studiens utformning och syfte har sitt ursprung i en förstudie som 

genomfördes 2001 (Olsson, 2003). Metoden inklusive förstudien, är influerad 

av forskningsfältet om studiemönster där fältet anammat både intervjuer och 

statistiska analysmetoder och begrepp från kvalitativa studier samt från kognitiv 

utbildningspsykologi.   
   
Faktorerna undersöktes med hjälp av enkäter och loggning av aktiviteter i den 

webbaserade utbildningsplattform som användes i kursen. I studien är tre av 

sex bakgrundvariabler och studieresultat utan bortfall tack vare att data för 

samtliga kursdeltagare hämtats från lärplattformen och det studieadministrativa 

systemet LADOK. Detta bidrar till att minska bias orsakad av att respondenter 

med sämre studieresultat kan ha lägre svarsbenägenhet. Dessutom kombineras 

uttalanden från respondenter med loggningen av aktiviteter i den använda 

utbildningsplattformen. Det innebär att jag inte enbart behöver ”förlita” mig på 

respondenternas svar utan att jag även kan jämföra deras svar med deras 

agerande. Tidigare forskning har visat att korrelationen mellan attityder och 

beteende är låg. Fishbein & Ajzens (1975) socialpsykologiska studier visar på en 

svag korrelation på omkring 0,30 (s. 42). Den kvantitativt inriktade metoden, 

som används i innevarande studie, kan därmed sägas ha ett förarbete av 

kvalitativ art där jag kunnat nyttjandegöra de begrepp och föreställningar om 

studierna och den egna lärprocessen som de studerande i förstudien gav uttryck 

för.  

 

Det finns ingen enkel förklaring till studerandes studieframgång (Berge & 

Huang, 2004). Förklaringar kan finnas på olika nivåer och är komplexa. Ett 

stort antal studier av bakgrundsfaktorer och studieförhållanden har genomförts 

men frågorna angående studier, teknologi och socioekonomiska förhållanden är 
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sammanflätade och svåra att reda ut (Berge & Huang, 2004; Derntl & 

Motschnig-Pitrik, 2005). 

 

The large body of research with a wide variety of theoretical 

frameworks and models thought to explain, describe or predict 

students persistence, points to the fact that there is no one simple 

explanation or solution to help students towards degree 

completion or fulfilment of their goals. Variables and strategies 

regarding learner success should be considered at the individual, 

course, program, institutional, or systems level. (Berge & Huang, 

2004, ss. 2-3)  

 

5.1 Förstudie 

Valet av den forskningsmetod som används i innevarande studie har sin 

bakgrund i den tidigare genomförda förstudien (Olsson, 2003). Förstudien var 

av explorativ art och använde sig av modellbyggande för att bland annat 

undersöka vilka begrepp och vilken forskningsdesign en efterkommande 

huvudstudie borde använda sig av. Förstudien inspirerades av tidigare forskning 

(Doyle & Ford, 1997; Herman & Mandell, 1999; Kirkpatrick & Jakupec, 1999; 

Lane, 1999, 2000; Morecroft, 1992; Saba, 1995; Smith & Smith, 1966; Stewart & 

Landine, 1995; Wikström, 1997) men också av mina egna erfarenheter som 

verksam inom distansutbildning på universitetsnivå. 

 

Förstudiens syfte var att med hjälp av orsaksdiagram undersöka och 

åskådliggöra hur vuxna studerande i flexibel utbildning uppfattade sitt lärande 

och sin studieprocess. De studerande som deltog i studien var från Norge och 

Sverige och deltog i grundutbildning på universitetsnivå. Utbildningens form 

innebar krav på egna initiativ för studiernas genomförande. Orsaksdiagrammen 

representerar de studerandes individuella syn på sina egna studiestrategier och 

lärprocesser i ett systemdynamiskt perspektiv. 

 

Orsaksdiagram och systemdynamiska modeller används oftast för att förstå 

komplexa samband och underlätta lärande. I det här fallet fokuseras själva 

lärprocessen. Konstruktionen av en modell kan vara startpunkten för ett 

problemorienterat lärande. Det kan vara ett problem, ett fenomen, en händelse 

som initierar modellbyggandet. Diskussionen som krävs för det gemensamma 

modellbyggandet kräver att deltagarna kan kommunicera sina individuella 
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mentala modeller. Vanligen upptäcks, steg för steg, vilken ytterligare 

information som krävs för konstruktionen av modellen. Fokus ligger då på 

modellens struktur. Systemdynamik och modellbyggande används även för att 

underlätta förståelsen av matematiska och fysikaliska begrepp (Shaffer, 2005; 

Wikström, 1997).  

 

Modellbyggandet i förstudien kan indelas i fyra faser varav de första två är en 

dialog om vad som ska modelleras (respondenternas motiv för deltagande i 

kursen samt deras lärandemål). De två sista är konkret modellbyggande 

(Bidragande orsaker till lärandet samt hindrande orsaker). Fas ett och två 

diskuterades utifrån en intervjuguide. Arbetet i fas tre och fyra vägleddes av en 

modellbyggarguide. 

 

Förstudien intresserade sig för enskilda personers uppfattningar om sitt lärande 

och detta lärande skulle ske i en situation där det dels fanns en intention med 

lärandet och dels en utbildningsorganisatör. Ramen möjliggjorde en jämförelse 

mellan olika personers uppfattningar men inte någon generalisering. De olika 

modellerna som konstruerades visade på olika motiv för deltagande i kursen 

och skilda sätt att bedriva studierna. Förväntningarna på att lära med hjälp av 

kurslitteratur, föreläsningar och samarbete med övriga studerande varierade 

stort. Förstudiens resultat som bygger på intervjuer och modellbyggartillfällen 

med de 11 personer som ingick i studien gav information om inom vilka 

områden som de studerandes uppfattningar om studier och studiehandlingar 

skilde sig åt. Därmed blev förstudien ett underlag och en drivkraft för att 

undersöka om det fanns strukturella mönster för dessa resultat.  
 

5.2  Fallstudiemetoden 

Förklaringar för studieframgång kan finnas på olika nivåer. För att kunna 

undersöka en nivå väljer jag att konstanthålla övriga nivåer. Den nivå som jag, 

enligt syftet, vill studera är individuella skillnader mellan studerande vilket 

medför att jag vill ha en gemensam och likartad miljö för ett antal studeranden 

(undersökningsgruppen i studien). Motivet är inte att kunna generalisera 

resultatet till studerande utanför den undersökta gruppen. Det är framför allt en 

studie som ska svara på en hur- och varför-fråga, vilket motiverar den valda 

metoden (Yin, 2003). “In general, case studies are the preferred strategy when 

‘how’ or ‘why’ questions are being posed, when the investigator has little 

control over events, and when the focus is on a contemporary phenomenon 
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within some real-life context”  (Yin, 2003, s. 1). Studien ska i någon mån både 

kunna vara hypotes-testande och kunna generera hypoteser. Syftet med denna 

ansats är därmed att den till viss del både ska kunna vara teoritestande och 

teorigenererande. Jag skriver ”till viss del” eftersom det inte är någon 

experimentell metod jag använder mig av.  

 

Fallstudien är lämplig då undersökningsobjektet är unikt i någon bemärkelse 

och är beroende av den miljö som existerar vid studiens genomförande 

(Backman, 1998; Scholz & Tietje, 2002). ”The more complex and 

contextualized the objects of research, the more valuable the case study 

approach is regarded to be” (Scholz & Tietje, 2002, s. 4). Generaliseringar är 

inte syftet med fallstudier. Resultatet bör dock leda till en större förståelse av 

det undersökta. Ytterligare en orsak till att fallstudie valts som metod är att flera 

teoretiska perspektiv är relevanta för frågeställningen. I studien undersöks 

samband mellan de studerandes studiemönster och andra faktorer som har sin 

grund i studerandes olika sätt att se på sitt lärande. Dessutom är 

frågeställningen utbildningssociologisk till sin karaktär. En fallstudie möjliggör 

en kombination av nämnda teoretiska perspektiv (Bryman, 2004). 

Frågeställningen förutsätter även en miljö för de flexibla studierna som kan 

beskrivas som högre utbildning med inslag av både campusförlagd och 

nätbaserad undervisning. Beroendet av en speciell miljö, flera perspektiv och 

användningen av kompletterande insamlingsmetoder motiverar fallstudien som 

forskningsstrategi och metod. Yin beskriver vad som utmärker fallstudien 

genom att påtala den miljö som det undersökta befinner sig i: 

 

”1. A case study is an empirical inquiry that 

- investigates a contemporary phenomenon within its real-life context, 

especially when 

- -the boundaries between phenomenon and context are not clearly 

evident” (Yin, 2003, s. 13). 

 

“2. The case study 

-copes with the technically distinctive situation in wich there will be many more 

variables of interest than datapoints, and as one result 

-relies on multiple sources of evidence, with data needing to converge in a 

triangulating fashion, and as another result 

- benefits from the prior development of theoretical propositions to guide data 

collection and analysis” (Yin, 2003, ss. 13 - 14). 
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Fallstudier kan bestå av vilken mix som helst av kvantitativa och kvalitativa data 

(Yin, 2003, s. 15) även om flertalet fallstudier är av kvalitativ art. Stake (2005) 

menar att fallstudien varken är ett kvantitativt eller kvalitativt val utan ett val av 

vad som ska studeras och att det viktiga är vad som kan läras av detta fall – inte 

vilken metod som används. 

 

Fallstudier indelas ofta i olika kategorier beroende på vilket syfte de har. Yin 

(2003) delar in dem i explorativa, descriptiva och explanatory. Den explorativa 

fallstudien genomförs mer eller mindre intuitivt innan man har definierat 

forskningsfrågan. Den deskriptiva fallstudien används då man vill beskriva ett 

fenomen i sin miljö. En förklarande fallstudie används då man vill klarlägga 

orsakssamband. I första hand kan den innevarande studien hänföras till den 

beskrivande – deskriptiva – kategorin. Delar av resultatet kan inbjuda till att 

beskriva orsakssamband men i resultat och diskussionskapitel nöjer jag mig 

med att enbart diskutera samvariationer. Jag noterar enbart den möjliga 

förutsägelse som de olika regressionsmodellerna har. Att hantera 

orsakssamband för individers handlande är vanskligt och ofta handlar det om 

komplexa samvariationer. 

 

Studien kan även beskrivas som en exempliggörande fallstudie. Det är fall valda, 

inte för att de är extrema eller ovanliga utan för att de tillhandahåller en lämplig 

miljö för att kunna svara på forskningsfrågan (Bryman, 2004).  

 

As such, they allow the researcher to examine key social processes. 

Thus, for example, a researcher may seek access to an organization 

because it is known to have implemented a new technology and 

wants to know what the impact of that new technology has been. 

The researcher may have been influenced by various theories 

about the relationship between technology and work and by the 

considerable research literature on the topic, and as a result seeks 

to examine the implications of some of these theoretical and 

empirical deliberations in a particular research site. The case 

merely provides an apt context for the working through of these 

research questions. (Bryman, 2004, s. 51)  

 

Brymans beskrivning av hur en miljö och dess människor påverkas av ny teknik 

kan appliceras på en utbildningskontext där ny teknik har tagits i anspråk för att 
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göra miljön mer flexibel. Alla aspekter av en problemställning behöver inte vara 

klarlagda före analysen utan resultatet kan visa på nya förhållanden som inte 

kunde förutsägas före studien. I inledningen av fallstudierna har forskaren ofta 

förväntningar på viktiga relationer och problem men upptäcker att alla inte var 

relevanta. Bryman menar att det ofta är först i resultatet som man kan utläsa vad 

som är mest intressant (2004, s. 52). 

 

Kritik har riktats mot fallstudier och bortsett från om kritiken är befogad eller ej 

är det förnuftigt att studera vad kritiken riktats mot och vara observant på dessa 

delar i studien. Yin (2003) nämner framför allt tre områden som omtalats med 

kritiska förtecken. Det är för det första brist på systematik i metoden. Forskare 

har tillåtit bias påverka resultat och slutsatser. Ibland kan även en hopblandning 

ha skett mellan forskningsmetod och de fall som används inom undervisning 

där material av didaktiska orsaker anpassas till den situation där de ska 

användas. För det andra resulterar många studier i massiva oläsbara dokument. 

För det tredje är möjligheterna till generalisering begränsade.  

 

För att förekomma dessa brister i denna studie har undersökningsinstrumenten 

färdigställts före insamlingsfasen och i möjligaste mån grundade på etablerade 

klassificeringar och på instrument som har utvecklats och testats i andra studier. 

När det gäller resultatpresentationens läsbarhet är naturligtvis min ambition att 

texten ska vara väl avvägd men jag får överlämna till läsaren att bedöma detta. 

Frågan om generalisering kräver några fler samlade kommentarer i nästa stycke. 

Ett överordnat krav är att hela processen är tydlig och går att följa för en 

utomstående intressent. I en fallstudie där information hämtas från flera källor 

och olika typer av data och ska integreras i ett resultat är öppenhet ett väsentligt 

krav. Fallstudien blir i annat fall ogenomtränglig för en läsare (Scholz & Tietje, 

2002). 

 

Att kunna göra uttalanden om en större grupp personer än de som ingår i en 

studie kräver en undersökningsmetod som möjliggör generalisering av 

resultaten. En sådan generalisering kräver att ett urval görs ur den grupp som 

man vill uttala sig om eller att man vet att de respondenter som ingår i 

undersökningen har samma ”egenskaper” som den större grupp man vill uttala 

sig om. En typ av generalisering kan göras då en fallstudie upprepas, en multipel 

fallstudie, där resultaten från flera enskilda fall kan analyseras och sägas vara 

giltiga för flera. Men det går inte att med enkla regler generalisera till personer 

utanför studien men däremot att utöka och generalisera teorin (analytisk 
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generalisering) (Scholz & Tietje, 2002; Yin, 2003). Jag nämner förutsättningar 

för metodvalet och några hinder för generalisering nedan. I planeringen av 

studien fann jag flera motiv för att inte eftersträva generaliserbara data för 

relationen mellan de studerande och deras studieresultat. Däremot använder jag 

samvariationsindex för att möjliggöra efterföljande metaanalyser där resultatet 

från fler studerandegrupper kan analyseras och jämföras även om olika 

mätmetoder har använts (Aron, Aron, & Coups, 2005). Denna fallstudies 

resultat kan därmed tillsammans med kommande analyser och metaanalyser 

komma att bidra till ökad kunskap om större studerandegrupper. 

 

Ett hinder för generaliserande studie var att den flexibla studiemiljö som 

förutsattes för studiens genomförande varierar mellan olika utbildningar. Om 

kurser med sinsemellan olika studerandemiljö ändå hade använts hade 

svårigheter uppstått på grund av att kurserna hade haft olika form vilket i sin tur 

skulle ha försvårat datainsamling om vad de faktiskt har använt 

utbildningsplattformen till. Utan en enhetlig miljö för studierna hade risken 

ökat att studieaktiviteterna skulle bli en ”black box” där resultatet skulle bli 

enbart utbildningssociologiskt med små möjligheter att till exempel jämföra de 

studerandes syn på egna lärprocessen med hur man agerat.  

 

Ytterligare ett hinder var av praktisk och ekonomisk karaktär. För att kunna 

undersöka hur de studerande har agerat krävdes en anpassning av den 

utbildningsplattform som användes för att kunna logga aktiviteter i den. 

Eftersom olika lärosäten använder olika utbildningsplattformar skulle det krävas 

ytterligare praktiska och ekonomiska insatser för att möjliggöra en utökad 

loggning. 

 

Vid tiden för datainsamlingen var flexibla utbildningar av den eftersökta typen 

relativt ovanliga vilket begränsade valmöjligheterna. Om någon annan metod 

ändå skulle ha valts är den metod som ligger närmast att använda multiple eller 

collective fallstudie där analyser genomförs både individuellt och mellan casen. I 

detta fall valdes studerande i en kurs beroende på möjligheter att undersöka ett 

flertal variabler och inte för att gruppen är representativ. Ytterligare orsaker till 

val av undersökningsmiljö var möjlighet att få tillgång till studerandegruppen 

både fysiskt och digitalt tack vare välvilja från kursledningen och tekniska 

möjligheter. Syftet med fallstudier är att lära och nämnda avvägningar måste 

göras för att optimera möjligheterna till detta (Stake, 2005, s. 452).  
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Alternativa metoder övervägdes i ett tidigt skede under utformningen av 

forskningsmetoden och analysmetoden. Watkins & Schlosser (2003) och Moore 

(2004) påpekar att många efterlyser forskning inom on-line learning och 

studentegenskaper som inte bygger på summering av personliga erfarenheter av 

utbildning eller ”anektdotal observations” som Kerr, Rynearson, & Kerr (Kerr, 

Rynearson, & Kerr, 2006) utrycker det. Att använda metoder för insamling av 

data som inte enbart byggde på de studerandes egna utsagor var därför viktigt. 

Att använda tidigare beprövat – och reliabelt - verktyg för studiemönster var ett 

tidigt beslut i processen, framför allt då det finns en mångfald av metoder som 

påstår sig uttala sig om personers egenskaper. Ett citat av Webb från 1997 

påminner om begreppen djup- och ytinriktningens dominans. ”The notion of 

‘deep’ and ‘surface’ approaches to learning has been a foundation stone upon 

which much of the research, theory and practice of higher educational has 

stood for twenty years. It has become the canon for educational development“ 

(s. 195). 

 

Begreppen har dock utvecklats sedan dess (Entwistle, McCune, & Hounsell, 

2003). Dessutom är citatet ovan enbart en inledning som följs av en mer kritisk 

argumentation av Webb. Huruvida SPQ är ”det bästa” instrumentet kan 

ifrågasättas, men användningen kan relateras till andra forskares granskning och 

andra studier där det använts och att instrumentet även utprövats på svenska av 

Watkins och Dahlin (1997) var ytterligare ett argument för användning. 

 

För att inte bli alltför likartad de studier som beskrivs som summering av 

personliga erfarenheter i relation till ett alltför litet antal studerande använde jag 

ett etablerat mått på socioekonomisk standard från SCB och den frekvent 

använda ISEI-skalan. Andra alternativ övervägdes inledningsvis men övergavs 

till förmån för ISEI-skalan. 

 

Att mäta socioekonomisk standard och andra individuella faktorer som kan 

påverka en persons möjligheter att bedriva studier kan ske på olika vis. 

Kapitalbegreppen som utvecklats av Bourdieu och Coleman med flera beskriver 

hur så kallat kulturellt, ekonomiskt och socialt kapital relaterar till varandra 

(Silva, 2005). Kapitalbegreppen kändes relevanta i den inledande 

metodplaneringen eftersom de kan användas för att beskriva studenter som 

erhåller godkänt i sina studier oberoende av utbildningsform och deras 

karaktäristika. I bakgrundkapitlet beskriver jag att en orsak till mitt intresse, som 

senare bidrog till formuleringen av syftet, var att flexibel utbildning kan ställa 
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högre krav på den studerande. Detta skulle i sin tur kunna gynna de studerande 

som även i andra utbildningsformer presterar bra studieresultat.  

 

Bourdieu använder statistiska metoder för att indikera variationer mellan sociala 

klasser inom språklig kompetens, familjebakgrund och akademisk orientering. 

Personers preferenser och fritidsysselsättning som görs till frekvenser genom 

att utnyttja olika tillgängliga data är, enligt min mening, en intressant metod. Att 

positionera sig som en forskare som väljer (och därmed väljer bort) en 

kvantitativ ansats eller kvalitativ ansats, är inte förenligt med Bourdieus 

tankesätt (Bourdieu & Passeron, 1990).  

 

“In addition to encouraging cultural or aesthetic interests, cultural capital is also 

argued to be the key to educational success” (van Eijck, 1997, s. 198).  I 

Reproduction använder Bourdieu faderns yrke som identifikation för kulturellt 

kapital men kulturellt kapital såsom konsumtion av konst, musik och litteratur, 

så som det används i Bourdieus Distinction, innebär att begreppet blir mer 

svårfångat. “Cultural capital refers to good taste, appropriate manners, cognitive 

sophistication, and knowledge of, and receptivity to, legitimate cultural 

products (such as art, classical music, theatre, and literature)” (van Eijck, 1997, 

s. 197). 

 

Även om kulturellt kapital enligt Bourdieu skulle kunna samvariera med 

studieresultat fann jag framför allt tre skäl för att överge Bourdieus 

begreppsapparat. För det första ansåg jag att begreppens operationaliserbarhet 

var komplicerad i en kontext med studerande i olika åldrar i en flexibel 

utbildning. För det andra har Bourdieus idéapparat kritiserats för att vara vag 

och inte alltid korrekt (Savage & Bennett, 2005; Silva, 2005). För det tredje bör 

en teori med metodapparat vara så enkel som möjlig. Även om Bourdieu 

motiverade sin omfattande begreppsapparat med att verkligheten är krånglig, så 

ansåg jag att det minskade användbarheten i en forskning där de sociala och 

sociokulturella aspekterna enbart var en del i studien.   

 

Ytterligare alternativ metod som jag övervägde och som även efterfrågas inom 

forskningsfältet är olika typer av metodologiskt väl genomförda experiment 

som kan verifiera eller förkasta hypoteser som uttalar något om flexibel 

utbildning (Abrami & Bernard, 2006; R. Bernard, Abrami, Lou, & Borokhovski, 

2004; Gaskell, 2006; Gorard, 2001). Abrami och Bernard som genomfört en 

granskning av 232 studier inom distansundervisning, påtalar behovet av denna 
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typ av undersökningar. De konstaterar att ”case studies are flexible, but neither 

as effective nor efficient in determining causal influence as are field 

experiments” (2006, s. 22). Av orsaker som jag nämner ovan som motiv för val 

av fallstudie som metod får den experimentella designen stå tillbaka.  

 

It seems to us that case studies serve an important inductive 

process in generating theoretical understandings about a 

phenomenon, which may be especially useful in developing and 

refining our theoretical understanding and which may then be 

verified via experimentation. (Abrami & Bernard, 2006, s. 22) 

 

Ytterligare alternativa metoder som undersöktes och som efterlyses (se ovan) 

inom området är olika typer av metodologiskt väl genomförda experiment som 

kan verifiera eller förkasta hypoteser som berör flexibel utbildning. Även om 

syftet med denna studie inte är att kunna generalisera resultatet till alla 

studerande i flexibel utbildning eller till studerande i en ekonomikurs eller 

studerande i en utbildning där en utbildningsplattform används kan vi anta att 

delar av resultatet är giltiga även för andra studerandegrupper i liknande 

kontexter. Det som gäller för ett fall kan även stämma in på andra. Stake 

påpekar att ”even intrinsic case study can be seen as a small step toward the 

grand generalization” (2005, s. 448) men varnar samtidigt för att denna strävan 

kan minska fokus på förståelsen av fallets särdrag. 

 

5.3  Undersökningsgrupp 

Den grupp som studerades deltog i en kurs – ”Företag och marknad” vid Växjö 

universitet - omfattande 10 poäng vilken gavs i två 5-poängsdelar med 50 % 

studietakt. Kursens utbildningsform ska enligt syftet för innevarande studie i 

stor utsträckning överensstämma med Distums definition på flexibel utbildning. 

Motivet för val av en flexibel utbildning är att egna val av studiesätt blir följden 

av en sådan kursform. Flexibiliteten bör bestå i att kursen innehåller få 

obligatoriska moment och goda möjligheter att både arbeta i grupp och att 

arbeta enskilt. Övriga önskemål när det gäller val av kurs var att den innehåller 

kursmaterial i form av text, internetlänkar och föreläsningar via Internet som de 

studerande kan ta del av vid egen vald tidpunkt. Flexibiliteten i kursens form 

innebär att de studerande ställs inför ett antal valsituationer och kommer att 

bedriva sina studier på ett från varandra skilda sätt. 
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En gemensam samling på en fysisk plats vid kursstart underlättade information 

till de studerande om min studie vilket, vi kan anta, bidrog till ett ökat intresse 

hos de studerande för studien. Min närvaro vid kursstart kan ha ökat 

benägenheten att delta i studien men framför allt innebar det en möjlighet att 

genomföra en del av datainsamlingen på schemalagd tid vilket troligen ökade 

svarsfrekvensen jämfört med om samma datainsamling skulle ha skett på annan 

tid. 

 

En förutsättning för att kunna studera kommunikationsinitiativ och andra 

aktiviteter i kursen var möjligheterna att logga de studerandes aktiviteter i den 

webbaserade utbildningsplattform som användes i kursen. Loggningen innebar 

att varje enskild studerandes aktiviteter i utbildningsplattformen sparas på en fil 

som jag använder i analysen.  

 

Den flexibla formen har inneburit att kursdeltagarna kunnat välja om de skulle 

delta eller inte på de föreläsningar och informationsträffar som förekommit på 

Växjö universitet. Dessa aktiviteter har skett vid tre tillfällen. Vid alla tre 

tillfällena har tiden varit fredag kl. 17-21, följt av lördag kl. 9-15.  

 

Examination har skett genom skrivande av tre PM samt två 

tentamensuppgifter. Både PM och tentamensuppgifterna gavs via 

utbildningsplattformen. Tentamenstillfällena var tidsmässigt bestämda till 9-17 

på respektive dag, och var möjliga att delta i via Internet. Ingen av 

examinationsuppgifterna krävde därmed fysisk närvaro på Växjö universitet. 

 

De studerande har kunnat välja i vilken omfattning de samarbetat med övriga 

studerande. En gruppindelning, som baserade sig på geografisk hemvist för 

kursdeltagarna, ägde rum vid introduktionen. Gruppindelningen innebar att sju 

diskussionsforum bildades i den webbaserade plattformen och gavs geografiska 

namn. Om och i så fall hur dessa diskussionsforum skulle användas bestämdes 

sedan av de studerande.  
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5.4  Ingående faktorer i studien 

De studerandes studieresultat hanterades i första hand som godkänd kurs och i 

andra hand som antal erhållna poäng. I några fall utökas analysen till antal VG-

betyg och U-betyg på PM och tentamina.  

 

I studien undersöktes hur sex faktorer samvarierade med studieresultatet: 

 

• Motiv för deltagande i kursen 

• Förväntningar på egna lärprocessen 

• Studiemönster enligt Biggs SPQ 

• Användning av utbildningsplattformen   

• Kommunikationsinitiativ i utbildningslattformen 

• Agerat enligt förväntningar på egna lärprocessen 

 

Resultatet av detta relaterades därefter till sex bakgrundfaktorer: Se även 

Figur 1, sidan 66. 

 

• Ålder 

• Kön 

• Utbildningsbakgrund 

• Socioekonomisk status  

• Datoranvändarvana 

• Övrig sysselsättning 
 
Variablernas uppbyggnad av ingående item samt hur datainsamlingen 
genomförts beskrivs nedan. 
 

5.5  Datainsamling 

I studien ingår sex olika datainsamlingstillfällen (Tabell 4). Den första 

insamlingen om motiv för studier och förväntningar på egen lärprocess var i 

form av både en pappersbaserad och en digital enkät och med påminnelser i 

digital form. Enkäten besvarades av de 70 studerande som deltog på den första 

kursträffen på Växjö universitet. Övriga kursdeltagare fick samma 

frågeställningar i ett meddelande i utbildningsplattformen i inledningsskedet av 

kursen.  
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Datainsamlingen för studiemönster genomfördes med hjälp av ett webbaserat 

formulär (SPQ) med påminnelser i form av digitala meddelanden med bifogad 

länk till ett webbaserat formulär.  

 

De tre följande insamlingarna är data från olika databaser: De studerandes 

aktiviteter i utbildningsplattformen genom loggning; Studieresultaten hämtades 

från lärosätet och LADOK; Studiemeriter hämtades från den 

studieadministrativa databasen LADOK. Dessa tre insamlingar möjliggjorde 

uppgifter om samtliga deltagande studerande utan bortfall. LADOK-

utsökningen för studiebakgrund har huvudsakligen genomförts vid Växjö 

universitet. LADOK-utsökning av eventuella högskolemeriter har genomförts 

vid Karlstads universitet. 
 
 
Tabell 4 Former för datainsamling 

Study Process Questionnaire (SPQ) Enkät
Aktiviteter i utbildningsplattformen Loggning
Studieresultat LADOK
Studiebakgrund LADOK
Socioekonomisk status Enkät

EnkätMotiv för studier & förväntningar på egna lärprocessen

 
 

Socioekonomisk status undersöktes med hjälp av ett pappersformulär i 

samband med andra kursträffen på Växjö universitet. Till de studerande som 

inte deltog i denna träff skickade jag en länk till en webbaserad version av 

enkäten. Vid träff nummer 3 på Växjö universitet fick de studerande som ännu 

inte besvarat enkäten ytterligare en möjlighet att göra detta.  

 

Utöver de sex datainsamlingarna har jag deltagit i de föreläsnings- och 

informationsträffar som genomförts på Växjö universitet. Primärt har jag 

deltagit på dessa träffar för att informera de studerande om studien och för att 

samla in data. Sekundärt har jag deltagit för att bilda mig en uppfattning om 

kursens innehåll och aktiviteter på träffarna på Växjö universitet.  

 

Jag kommer på följande sidor beskriva insamlingsinstrumenten ingående. 

Respondenternas svar på frågorna i enkäterna kommer att utgöra värde på nya 

variabler och index. För att underlätta möjligheterna att följa frågeställning och 

svar i resultatkapitlet och diskussionskapitlet använder jag genomgående 

benämningarna item, variabel och index. Enskilda frågor är item. Flera item 
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summeras till en variabel. I två fall (studiemönster och socioekonomiskt index) 

är variablerna summerade till index. 

Datainsamling av studieresultat 

De studieresultat som används i innevarande analys hämtades från den 

studentadministrativa databasen LADOK. Studieresultaten har rapporterats av 

kursledningen till LADOK. Två godkända 3-poängsuppgifter (tentamina) och 

två 1-poängsuppgifter (PM) samt en 2-poängsuppgift (PM) ingick i kursen för 

att uppnå 10 poäng. Läraren har graderat respektive tentamen och PM med Väl 

godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).  

 

Möjligheten fanns för de studerande att fortsätta med 11-20 poängnivån under 

nästkommande termin. I analysen inkluderas dock enbart poäng som 

rapporterats från studier upp till och med 10-poängsnivån. Orsakerna till detta 

är för det första att den undersökning om förväntningar och motiv för studier 

som genomfördes vid vårterminens start inte kan antas vara giltig även vid 

nästa termins start. Vi kan anta att de motiv som de studerande angav vid 

terminsstart förändras hos ett antal studerande på grund av förändrade 

utbildningsplaner, förändrade arbetsförhållanden eller andra förändrade 

intresseinriktningar. För det andra förändras inriktningen över tid när det gäller 

studiemönster mätt med Bigg´s SPQ (Biggs, Kember, & Leung, 2001; Kember, 

Biggs, & Leung, 2004; Vermunt & Vermetten, 2004). Den innevarande 

undersökningen av studiemönster som genomfördes under vårterminen 2003 

kan därmed inte utan ytterligare data och analys sägas vara giltig för samma 

studerande även höstterminen 2003.  

 

Att mäta studieresultat 

Antal poäng är ett mått på studieresultat men behöver inte vara ett mått på 

studieframgång eller kunskap. Huruvida de poänggivande uppgifter som 

använts för att mäta de studerandes kunskaper verkligen mäter de kunskaper 

som angetts i kursplanen kan diskuteras. I denna studie används fortsättningsvis 

i första hand godkänd kurs (10 poäng) eller ej och i andra hand antal erhållna 

poäng, betygen underkänt, godkänt och väl godkänt. Poängen är av gemensamt 

intresse för både lärosätet och den studerande. Lärosätet är beroende av 

poängen eftersom högskolans resurstilldelningssystem baseras till stor del på 

studenternas poängproduktion. De studerande som finansierar sina studier med 

studiemedel är beroende av poängen eftersom studiemedlen är beroende av 
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poängproduktionen. Andersson och Grysells gör i sin avhandling Nöjd, klar och 

duktig – studenter på fem utbildningar om studieframgång (2002) en indelning i fem 

kategorier av studieframgång. Kategorierna är: personlig utveckling; tillägnelse 

och förståelse; prestation; process och/eller strategi; framtid och/eller yrke; 

övrigt. Kategorin prestation innebär att studieframgången relateras till ett 

externt kriterium till vilket studiepoäng får räknas. Författarna jämförde fem 

utbildningar med varandra och fann bland annat att den prestationsinriktade 

kategorin var överrepresenterad i ekonomiutbildningen. De studerande i 

innevarande studie deltar visserligen i en ekonomiutbildning men vi kan inte dra 

några slutsatser utifrån detta då innevarande studie baseras på en 10-poängskurs 

och Andersson och Grysells studie på ett helt utbildningsprogram. 

 

Enkät om motiv och förväntningar 

Den första delen av enkäten om motiv för deltagande i kursen och 

förväntningar på egna lärprocessen bestod av en öppen fråga: ”Vilket är ditt 

huvudsakliga motiv för att delta i kursen?” Den andra delen handlar om 

förväntningar på den egna lärprocessen (Bilaga A).  

 

Motiv för deltagande i kursen 

De studerandes svar på frågor om motiv indelades i tre kategorier: arbetsmotiv, 

akademiska motiv och allmänna motiv. Kategoriseringen har jag genomfört 

utifrån respondenternas formuleringar av svar på den öppna frågan. Den första 

kategorin är motiv med stark koppling till arbetet. Den andra kategorin är motiv 

med stark koppling till studier och akademisk utbildning. Den tredje kategorin 

innehåller allmänna motiv med utgångspunkt i allmänbildning.                                                                       

 

Förväntningar på egna lärprocesser 

I enkäten om motiv och förväntningar efterfrågades även de studerandes 

förväntningar på den egna lärprocessen. Förväntningsområdena var genererade 

av förstudien och därefter anpassade till enkäten. De studerande fick ge respons 

på 11 frågor med hjälp av 5-gradiga likertskalor. Frågan var formulerad: ”Hur 

viktiga tror du att följande delar i kursen kommer att bli för att du ska lära dig? 

Försök att rangordna nedanstående punkter. 1 är minst viktigt, 5 är mycket 

viktigt. Sätt en siffra (1,2,3,4, eller 5) bakom respektive delfråga. Du kan 

använda samma siffra flera gånger." 



 

 84 

De delar som respondenterna fick gradera var: 

 

• Kurskompendium                   

• Föreläsningar som du kan se i datorn 

• Gemensamt arbete med gruppuppgift 

• Individuell handledning av läraren 

• Diskussion med annan studerande 

• Individuell läsning av kurslitteratur 

• Individuell reflektion 

• Diskussion med familj, vänner, etc. 

• Läsa andras inlägg i systemet. 

• Lärarens föreläsning på Växjö universitet. 

• Diskussion på din arbetsplats 

 

I analysen indelas förväntningarna på den egna lärprocessen i tre kategorier. Att 

kommunikationen är central i lärandet är ett axiom och indelningen är 

inspirerad av Anderson och Garrisons konstaterande: ”Educational 

communication in its best sense should be reciprocal (i.e., two-way), consensual 

(i.e., voluntary), and collaborative (i.e., shared control)” (1998, s. 98). 

 

• Förväntningar på individuella lärprocesser 

• Förväntningar på envägs lärprocesser 

• Förväntningar på dialogiska lärprocesser 

 

Förväntningar på individuella lärprocesser mättes med hjälp av två item, 

”Individuell läsning av kurslitteratur” och ”Individuell reflektion”. Dessa 

lärprocesser kan huvudsakligen äga rum utan ytterligare kommunikation med 

andra studerande eller lärare. 

 

Förväntningar på envägs lärprocesser indikerades genom fyra item: ”Individuell 

handledning av läraren”; ”Föreläsningar som du kan se i datorn”; ”Läsa andras 

inlägg i systemet”; ”Lärarens föreläsning på Växjö universitet”. Dessa aktiviteter 

består av informationsöverföring huvudsakligen från lärare till studerande i tre 

fall och informationsöverföring från andra studerande till studerande i ett fall. 

En handledarsituation (”Individuell handledning av läraren”) är förvisso en 

situation som innehåller en dialog mellan två eller flera personer men i det här 

fallet, en grundutbildning, kan vi anta att situationen uppfattas som att läraren 
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informerar den studerande mera än vice versa. Dessutom finns en obalans i 

kontroll över situationen som talar för indelningen (T. D. Anderson & 

Garrison, 1998). En faktoranalys visar att kategorin ”envägs lärprocesser” har 

en endimensionell skala, vilket stärker motivet för kategoriindelningen. Den 

interna konsistensen är 0,59 mätt med Cronbach Alpha. 

 

Förväntningar på dialogiska lärprocesser fångades genom två item. 

”Gemensamt arbete med gruppuppgift” och ”Diskussion med andra 

studerande” Denna kategori lärprocesser innebär en kommunikation med andra 

studerande.  

 

Indelningen kontrolleras även med klusteranalys, se Figur 2. Tre förväntningar 

(item) har utelämnats när det gäller kategoriseringen. Förväntningar på 

”Kurskompendium” är en av de tre utelämnade förväntningarna eftersom 

denna inte ökar reliabiliteten. Enkäten besvarades i inledningsskedet av kursen 

då innebörden av ”Kurskompendium” kan ha varit relativt oklar. Det var även 

denna delfråga som respondenterna hade frågor om när enkäten besvarades. 

Förväntningar på ”Diskussion med familj vänner etc.” utelämnas på grund av 

att aktiviteten sker helt utanför den kommunikationsmiljö som loggas i 

undersökningen. ”Diskussion på din arbetsplats” utelämnas eftersom den inte 

var tillämplig för alla respondenter och besvarades av färre än hälften av 

respondenterna.  

 

Dendogrammet i Figur 2 används för att värdera hur de olika itemen i 

klusteranalysen hänger samman. Det ger en grafisk bild av hur klustret är 

kombinerat och ger information om lämpligt antal kluster att använda. De 

vertikala linjerna binder samman de item som enligt analysen hör samman. Tre 

grupper existerar när samtliga item i dendogrammat är inkluderade och dessa 

tre grupper används i analysen. 
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    C A S E       0               5            10             15             20             25 
  Label     Num   +-------+------+-------+-------+-------+ 

 

  Ind. läsning av kurslitt. òûòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 
 Individuell reflektion      ò÷                                     ó 
 Gemensamt arb. i grupp   òòòòòòòòòòòòòûòòòòòòòòòòòòòòòòòø       ó 
 Diskussion m. studerande  òòòòòòòòòòòòò÷                 ó       ó 
 Individuell handledning    òòòòòòòòòòòòòûòòòòø            ùòòòòòòò÷ 
 Föreläsning i Växjö   òòòòòòòòòòòòò÷    ùòòø         ó 
  Läsa andras inlägg   òòòòòòòòòòòòòòòòòò÷  ùòòòòòòòòò÷ 
 Föreläsningar i datorn    òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 
 
Figur 2 Klusteranalys av förväntningar på den egna lärprocessen 
 
 

Indelningen i de tre kategorierna är därmed en konstruktion som inte har blivit 

utprövad i andra undersökningar. I och med att klusteranalysen stödjer 

indelningen och att kommunikationsformen bildar indelningskriterium finner 

jag indelningen vara adekvat. Kommunikation, dialog och interaktion i lärandet 

är centralt i de flesta lärandemodeller och motiverar användningen. Några 

exempel är Bååths tvåvägskommunikation och Börje Holmbergs guided didactic 

conversation (Hillman et al 1994). Den vanligaste indelningen av interaktion för 

distansutbildning är enligt Hillman, Willis och Gunawardena (1994) Michael 

Moores indelning i studerande-kursmaterial, studerande-lärare och studerande-

studerande. Men de konstaterar samtidigt att modellen inte fungerar för 

utbildningsmiljöer som även erbjuder studerande-teknik interaktion med 

kursinnehållet och vill komplettera Moores modell med denna fjärde del 

(studerande – teknik). Min frågeställning har även påverkats av vilken typ av 

kommunikation som jag har kunnat mäta eftersom jag undersökt huruvida man 

har agerat enligt sina förväntningar genom att jämföra förväntningar med 

agerande i kursens lärplattform.  

 

John Biggs Study Process Questionnaire (SPQ) 

Mina motiv för att välja John Biggs metod att mäta studiemönster är flera. Hans 

sätt att beskriva och undersöka studiemönster är erkänt och ofta använt både i 

undersökningar och som referenser i andra forskares texter (Burnett & Dart, 

2000; Duff, 2002; Meyer, 1998; Richardson, 2004; Vermunt & Vermetten, 

2004). Att kvantifiera och därmed kunna uttala mig om en hel studerandegrupp 

var lockande efter förstudien som innehöll ett antal individuella modeller av 
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lärprocesser. Biggs anser att studiemönstren kan förändras beroende på faktorer 

utanför den studerandes medvetande. En modell konstruerad i förstudien gav 

ett tydligt exempel på detta9. Biggs knyter även ihop den studerande med 

lärandets miljö. Även här finns exempel i förstudien10. Den lärande är central i 

Biggs studier (Biggs, 1987, 1988, 1993, 1996, 1999; Biggs & Telfer, 1987) 

 

Peter Zeeger (2002) reviderade Biggs ursprungliga SPQ med syfte att få en mer 

reliabel modell. Han fann att den bästa modellen bestod av 7 variabler istället 

för 6. Han delade upp Biggs ursprungliga variabel ”Yt Motiv” i två nya 

variabler. Den ena nya variabeln som består av SPQ 7 och SPQ 19 beskrev han 

som ”Test Anxiety”. Den andra nya variabeln består av återstående item i ”Yt 

Motiv” (SPQ 1, SPQ 13, SPQ 25, SPQ 31, SPQ 37), se Bilaga B. 

 

Om variabeln ”Yt Motiv” enligt Zeegers förslag, indelas i två variabler i stället 

för en, sjunker den interna konsistensen i denna studie. Alphavärdet blir 0,55 

för den nya variabeln med fem ingående item. För variabeln med två item, som 

Zeegers kallar ”Test Anxiety”, blir Alpha lika med 0,63. Innevarande 

undersökning använder därmed inte Zeegers SPQ-modell med sju variabler 

istället för ursprungliga sex variabler. 

 

De studerandes syn på studierna i termer av yt-, djup- och prestationsinriktat 

studiemönster undersöktes följaktligen med hjälp av Biggs SPQ. Watkins och 

Dahlins (1997) svenska version av SPQ användes och anpassades 

begreppsmässigt. Begrepp som ”klassrum” byttes ut till en mer adekvat 

benämning etc. Ursprungliga SPQ består av 42 frågor. Alla frågor var av samma 

typ. De studerande fick ange hur väl respektive alternativ stämde med hjälp av 

en 5-gradig Likert-skala. I bilaga B visas SPQ-frågorna inklusive två extra frågor 

om samarbete. De studerande fick därmed besvara 44 frågor. Dessa påståenden 

(item) kommer fortsättningsvis att kallas SPQ 1, SPQ 2 osv. SPQ bildar 6 

variabler: ”Yt Motiv”, ”Djup Motiv”, ”Prestation Motiv”, ”Yt Strategi”, ”Djup 

Strategi” och ”Prestation Strategi”. Varje variabel består av 7 påståenden/item. 

Den interna konsistensen, mätt med Cronbach Alpha, varierar mellan 0,55 och 

0,73 i de sex olika variablerna när Biggs SPQ-modell används med innevarande 

studies data.  

                                                 
9 Modellen åskådliggör en studerande som förändrar sitt sätt att lära, från memorering till förståelse, 
då hon och övriga studerande ska redovisa en uppgift för andra studerande via videokonferens. 
”Man vill ju visa att man kan”.  Inför ”anonyma” tentamensuppgifter använde hon sig av memorering. 
10 En kvinnlig kursdeltagares studier innehöll tre huvudingredienser; studiegruppen; kurslitteraturen; 
samt arbetet där hon diskuterade de nya kunskaperna. Läraren var en mycket perifer och diffus figur 
i relation till hennes lärande. 
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Användning av utbildningsplattform 

I kursen användes en webbaserad utbildningsplattform som möjliggjorde 

kommunikation via Internet. Det innebar att kursmaterial och 

kommunikationsmöjligheter har funnits tillgängliga för kursdeltagarna på en 

lösenordsskyddad plats på Internet. Användningen av plattformen är i 

praktiken nödvändig för att följa kursen. När den studerande loggat in på 

plattformen finns kursinformation och kursmaterial tillgängligt. Plattformen 

innehåller möjligheter till asynkron textbaserad kommunikation med hjälp av 

diskussionsforum. Plattformen innehåller även ett internt meddelandesystem.  

 

Plattformen innehåller funktioner och material som kan beskrivas som mer eller 

mindre frivilligt för den studerande att använda. Den studerande kan därför till 

stor del själv bestämma i vilken omfattning hon eller han vill utnyttja 

utbildningsplattformen. I plattformen finns kursens tidsplan, instruktioner om 

studierna, instruktioner om PM-skrivande, information om tentamen och annan 

viktig kursinformation. Övningsuppgifter och referensmaterial finns tillgängligt 

i plattformen och kan användas när så önskas. Även inspelade föreläsningar 

finns att ta del av vid valfri tidpunkt.  

 

För att underlätta samarbete mellan de studerande skapade kursansvarig lärare 

sju diskussionsforum i plattformen. Diskussionsforumen var geografiskt 

indelade på så vis att de var namngivna med ”Skåne”, ”Älmhult” o.s.v. 

Eftersom alla studerande och lärare i kursen har behörighet till alla forum så 

kan alla läsa alla inlägg. Diskussionsforumen möjliggör textkommunikation i 

asynkron tid. Man kan med andra ord när som helst logga in i plattformen och 

skriva ett nytt inlägg. Man kan även läsa eventuella inlägg från andra studerande 

och även välja att svara vilken tid som helst.  

 

I undersökningen ingår loggning av de studerandes aktiviteter i 

utbildningsplattformen. Data om inloggning och tidpunkt för varje studerande 

loggas och sparas i den dator som fungerar som plattformens server. Aktiviteter 

som har loggats är bland annat: öppnande av fil/dokument (vilken 

fil/dokument som öppnas anges); öppnande av föreläsning (vilken föreläsning 

som öppnas anges); läsa meddelande från annan kursdeltagare eller lärare; 

skicka meddelande till annan kursdeltagare eller lärare (även mottagaren anges); 

skriva inlägg i diskussionsgrupp (huruvida det är nytt huvudinlägg eller ett svar 
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anges); användningen av chatt (synkron textkommunikation). Ytterligare några 

aktiviteter loggas, se Tabell 5. 

 
 
Tabell 5 Loggning av aktiviteter i plattformen 

Kursgrupp-ID (för att kunna särskilja vid ev. framtida loggning av flera grupper)
UserID (ID för den användare som utför händelsen)
Username ("förnamn efternamn" för den som utför händelsen)
Usertype (1=student, 2=lärare)
Tid (datum och klockslag)
Typ av händelse (en textkod för varje händelse, t.ex. NY LÄNK, ÖPPNA FIL, SKRIV CHAT osv)
Extra info (används för extra info för vissa aktiviteter, enligt nedan)

1 Öppna fil i arbetsytans filarkiv (filens namn sparas)
2 Föreläsningsmodul öppnas (loggar även ID för föreläsning)
3 Läsa brev i internposten
4 Skriva ett nytt inlägg i diskussionsforum
5 Läsa ett inlägg i diskussionsforum
6 Gå in i chatrum
7 Skriva ett inlägg i chatten
8 Skicka brev i internposten (loggar ID:n för mottagare, t.ex. "4, 5, 8, 12")

(Alla händelser utom de 3 sista gäller i arbetsytan för kursgrupp.)

         Händelser som loggas:

         Följande loggas för varje händelse/aktivitet:

 
 
 
 
Loggningen av aktiviteter i utbildningsplattformen kan inte ”ses” på något sätt 

av de studerande. Däremot har alla fått information om att loggningen sker och 

vilka aktiviteter som loggas. De studerande fick även information om att 

loggningsdata, liksom övriga enkätdata, behandlas konfidentiellt och att inga 

enskilda personer kan spåras i den slutliga texten. Ingen av de tillfrågade 

studerandena hade något att invända. Vid ett halvdussin tillfällen har jag frågat 

studerandegrupper på Karlstads universitet hur de upplever omständigheten att 

deras aktiviteter i använd utbildningsplattform blir loggade och kan studeras i 

detalj av deras lärare. Ingen studerande har angett att detta upplevs som 

konstigt eller störande. Kanske är medvetenheten om att ”allt” som görs på 

Internet kan spåras så pass stor att ingen upplever det uppseendeväckande. 

Dessutom har flera studerande uttryckt att det är bra eftersom de själva har 

direkt nytta av att se t.ex. vilka dokument de använt eller om de glömt något 

och indirekt nytta genom att lärare kan se om någon ”halkar efter” i sina 

studier. Att dessutom kursmaterial och referensmaterial blir bättre strukturerat 

och alltid tillgängligt gör att åsikterna om användning av utbildningsplattformen 

blir positiv. Denna positiva attityd kan påverka synpunkter på loggning. 
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Kommunikationsinitiativ 

Viktigt för studiens syfte är att kursens flexibla form medförde att delar av 

kommunikationen blev mer eller mindre frivillig. Kommunikation mellan de 

studerande via plattformen var inte obligatorisk. Därmed valde de studerande 

hur aktiva de ville vara i plattformen utifrån andra kriterier än ett formellt tvång 

för att få godkända studieresultat. De olika formerna för kommunikation i 

plattformen kräver olika grad av initiativ. Att starta en diskussion eller att 

efterlysa kurskompisar att samarbeta med i ett diskussionsforum kräver ett 

större initiativ än att enbart svara på en förfrågan. Att skriva en text som kan 

läsas av alla deltagare i kursen kräver större initiativ än att skriva och skicka ett 

meddelande som endast kan läsas av mottagaren.  

 

I analysen indelas de studerande i fyra kategorier beroende på hur man utnyttjat 

dessa kommunikationsmöjligheter. Varje kategori beskrivs nedan. Syftet med 

granskningen av de studerandes kommunikation är att undersöka i vilken 

omfattning de studerande tog egna initiativ när det gäller kommunikation och 

att undersöka i vilken omfattning de studerande använde plattformens 

möjligheter för kommunikation med andra studerande.  

 

Åtta studerande var initiativtagare i diskussionsforumen. Med initiativtagare 

menas att man som studerande vid minst ett tillfälle skrev och publicerade en 

text i ett diskussionsforum som alla andra studerande i kursen kunde läsa. 

Denna kategori kan, för att utnyttja Sheards (2004) begrepp, beskrivas som 

proaktiva studerande.  Oftast var det en text om förfrågan om samarbete eller 

organisation av samarbete som kommunikationen innehöll. Ytterligare nio 

studerande svarade på en annan studerandes text vid minst ett tillfälle. Oftast 

besvarade man förfrågan om samarbete positivt. Dessa studenters 

kommunikation kan beskrivas som reaktiv enligt Sheard. 

 

De studerande som både skickat meddelande i det inbyggda 

meddelandesystemet och initierat användning av diskussionsforum får värde 4 

för analysen. De studerande som både skickat meddelande i det inbyggda 

meddelandesystemet och använt sig av diskussionsforum, men inte initierat 

kommunikation i detsamma, får värde 3. De studerande som använt det interna 

meddelandesystemet, men inte någon diskussionsgrupp får värde 2. De 

studerande som inte använt vare sig det interna meddelandesystemet eller något 

diskussionsforum för att kommunicera med andra studerande får värde 1.  
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Avgränsningar - loggning 

Personliga meddelanden som skickas via utbildningsplattformens 

meddelandesystem kan enbart sändaren och mottagaren läsa. Innehållet i dessa 

personliga meddelanden analyseras inte. Detta är inte enbart orsakat av att en 

innehållsanalys av kommunikationen ligger utanför ramen för denna studie utan 

även orsakat av en risk att påverka aktiviteterna. Eftersom studiemönster och 

användning av de resurser som finns tillgängliga för den studerande fokuseras i 

denna studie bör den studerandes val av aktivitet inte påverkas av farhågor för 

att utomstående ska kunna läsa hans eller hennes meddelanden. 

Undersökningen ska i så liten utsträckning som möjligt påverka den 

studerandes studiemönster. En innehållsmässig analys av personliga 

meddelanden skulle kunna medföra att vanlig e-post istället används i större 

omfattning än plattformens interna meddelandesystem. En analys av personlig 

e-post skulle kräva en annan metod och knappast vara praktiskt genomförbar. 

Genom att avgränsa loggningen till kurspublika texter blir även de 

forskningsetiska frågorna enklare att hantera eftersom enbart texter som alla 

lärare och studerande kursen kan läsa används. I andra webbaserade kurser med 

krav på samarbete i ”öppna” diskussionsgrupper i en plattform kan denna typ 

av analys av innehåll enklare genomföras eftersom kommunikationen och valet 

av kommunikationssätt inte blir frivilliga för de studerande. 

 

Agerat enligt förväntningar 

I kapitel 2 nämner jag kraven på att den studerande själv anpassar sitt lärande 

till ett sätt som passar henne eller honom bra. Denna anpassning bedöms i 

studien genom att jämföra om förväntningar på att lära sig med hjälp av 

”Föreläsningar i datorn” samvarierar med ”Öppnat föreläsningar” och om 

”Förväntningar på dialogiska lärprocesser” samvarierar med 

”Kommunikationsinitiativ”.  

 

”Öppnat föreläsningar” innebär att den studerande har varit inloggad på 

plattformen och öppnat lagrad föreläsning. ”Tagit kommunikationsinitiativ” 

innebär att den studerande har tagit initiativ till kommunikation i plattformen. 

Om respektive förväntning och agerande samvarierar är detta ett sätt att agera 

enligt förväntningar. De två olika relationerna används för att bilda variabeln 

”Agerat enligt förväntningar” genom att diskrepansen mellan respektive 

förväntning och agerande utnyttjas.  
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Bakgrundsvariabler  

Samvariation med studieresultatet undersöks för de variabler och item som 

nämnts ovan.  Nästa steg i analysen är att undersöka vilka bakgrundsvariabler 

som framträder i de eventuellt samvarierande variablerna. Sex 

bakgrundsvariabler har använts: ålder, kön, utbildningsbakgrund, 

socioekonomisk status, datoranvändare och övrig sysselsättning. Två av dessa 

(socioekonomisk status och datoranvändare) är i sin tur uppbyggda av flera 

item (Bilaga C). 

 

Utbildningsbakgrund 

Behörighet till kursen grundar sig på tidigare gymnasiestudier, komvux-studier 

och i några fall olika typer av dispenser. Information från LADOK har använts 

för att inhämta information om de studerandes inriktning på gymnasiestudier 

och eventuella kompletteringar genom komvux. 

 

Följande uppgifter har samlats in: 

• Gymnasieutbildning (linje/program). I analysen används 

inriktning.  

• Eventuella komvuxbetyg. I analysen används två värden, ja eller 

nej. 

• Eventuella högskolestudier. I analysen används två skalor. Den 

ena skalan är dikotom. Den anger om de studerande har tidigare 

högskolepoäng eller ej. Den andra använda skalan är antalet 

tidigare högskolepoäng. 

 

Respondenterna har delats in i grupper beroende på vilken gymnasielinje eller 

vilket program de tidigare har studerat på.  

 

• Studieförberedande  linjer/program 

• Yrkesförberedande linjer/program 

 

När underlaget är tillräckligt stort för analys förekommer även ytterligare två 

inriktningar av gymnasieutbildningar. 

 

• Komvuxutbildning 

• Övriga (dispenser, utländsk behörighet etc.) 
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Vi kan anta att förväntningar på egna lärprocessen varierar relativt mycket hos 

studerande som inte har någon egen erfarenhet av studier på högskolenivå. 

Kunskaper och erfarenheter av olika studieformer och olika typer av 

studieinnehåll på högskolenivå bör sannolikt vara större hos dem som sedan 

tidigare har deltagit i högskolestudier. En stor spridning önskades när lämplig 

population valdes ut för studien och följaktligen hade 56 % av de studerande 

inga högskolepoäng före kursstarten. Övriga 44 % hade ett varierande antal 

högskolepoäng upp till och med 220 poäng.  

 

Studier utomlands  

Eventuella studier utomlands noterades och relaterades till studieresultatet. En 

fjärdedel av de studerande hade studerat utomlands vid något tillfälle. Typ av 

studier utomlands specificerades inte.  

 

Socioekonomisk status 

Socioekonomisk status (SES) kan definieras och mätas på olika sätt och vanliga 

ingående variabler i socioekonomisk status är utbildning, yrke och inkomst 

(McMillan & Western, 2000). Moderns och faderns respektive högsta utbildning 

samt deras respektive yrke indikerar tillsammans med de studerandes 

bedömning av den egna ekonomiska situationen SES-indexet i innevarande 

studie. Variablerna beskrivs nedan. Varje variabel kan anta värdena 1, 2, 3 

eller 4.   

 

Totalt ingår fem item i tre variabler som i sin tur bildar indexet. Den första 

variabeln (två item) efterfrågar respektive förälders högsta utbildning. Nästa 

variabel (två item) efterfrågar respektive förälders huvudsakliga sysselsättning. 

Den tredje variabeln är ”Egen bedömning av den ekonomiska situationen” (ett 

item). Totalt fem item kommer därmed att bidra till ett SES-index som kommer 

att användas i den fortsatta analysen.  

 

Utbildning 

Sex alternativ gavs i enkäten för att ange högsta utbildningsnivå: folkskola eller 

motsvarande (1); grundskola eller motsvarande (1); 2-årigt gymnasium eller 

motsvarande (2); 3-årigt gymnasium eller motsvarande (3); högskola/universitet 
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(4); annan utbildning, ange vad. Siffrorna inom parentes anger indelning i den 

fyrgradiga skalan. 

 

Yrke 

De studerande fick ange moderns och faderns respektive yrke. International 

Standard Coding of Occupations (ISCO88) som är en detaljerad klassificering 

av yrken där varje yrke ges en 4-siffrig kod har använts för indelningen av 

yrkena. Med utgångspunkt i ISCO88 har Ganzeborn och Treiman (1996) 

utvecklat ett index, ISEI, för att ge varje yrke ett socioekonomiskt värde. Detta 

har använts i analysen för att ge varje enskilt yrke ett värde. ISEI är en 

kombination av utbildningsnivå och inkomstnivå i varje yrkeskategori. I den 

indelning i yrkesgrupper som studerande kunde välja mellan är det lägsta ISEI-

värdet 23 och det högsta 85. Klassificeringen är i denna studie kompletterad 

med ytterligare ett alternativ som hemmafru/hemmaman eftersom detta 

alternativ inte finns med i Ganzeborn och Treiman´s listning. Jag har valt att 

använda ISEI-värde 23 för denna grupp. De olika ISEI-värdenas nivå kan 

diskuteras. Ett exempel är ”Bonde, egen gård utan anställda” vilket skulle kunna 

innefatta allt från en företagare med ett kapitalstarkt och lönsamt storjordbruk 

till företagare med liten gård, låg omsättning och dålig lönsamhet. Trots 

svårigheter att klassificera vissa yrken bedömer jag klassificeringen som helhet 

vederhäftig och funktionell. Klassificeringen är en av de mest använda indexen 

och används bland annat i ”The OECD Programme for International Student 

Assessment” (PISA). Dessutom är frekvensen låg för mitt nämnda exempel. 

”Bonde, egen gård utan anställda” har en respondent angivit som egen 

huvudsakliga sysselsättning och ingen respondent har förälder som klassificeras 

som ”Bonde, egen gård med anställda”. 

 

I bilaga D anges de yrkesgrupper som de studerande kunde välja mellan samt 

ISEI-värdet för respektive yrkesgrupp. (ISEI-värdet angavs ej i enkäten.) För 

klassificering av ”Huvudsaklig sysselsättning” användes Statistiska 

Centralbyråns (SCB) Standard för Svensk Yrkesklassificering, SSYK, som 

överensstämmer med ISCO88. I enkäten fanns 38 olika yrkeskategorier att välja 

bland. I den fortsatta analysen kommer de studerande som inte angett någon 

yrkesgrupp att ges ISEI-värdet 52. Det är medelvärdet på övriga studerandes 

ISEI-värde. ISEI-värdet för respektive studerande överförs till en 4-gradig skala 

i enlighet med övriga SES- och bakgrundsvariablerna där den fjärdedel 
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respondenter med lägst ISEI-värde ges värde ett och den fjärdedel därefter 

värde två o.s.v. upp till värde fyra på respektive item och variabel.  

 

Det interna bortfallet på 12 svar angående ”Faderns huvudsakliga 

sysselsättning” ersätts med medelvärdet 54 eftersom detta är medelvärdet för de 

andra respondenternas svar på denna fråga. Det interna bortfallet på ”Moderns 

huvudsakliga sysselsättning” är 14 och dessa ersätts analogt med 

medelvärdet 47. 

 

Orsakerna till det interna bortfallet kan vara flera: Respondenterna fann inget 

lämpligt alternativ i klassificeringen; Man saknar moder/fader; Man har 

medvetet eller omedvetet hoppat över frågan av någon orsak. Om orsaken är 

att man saknar moder/fader borde ISEI-värdet indexeras lågt för uteblivna 

svar. Trots detta väljer jag att använda medelvärdet eftersom jag saknar 

kännedom om den faktiska orsaken. 
 

Egen bedömning av den ekonomiska situationen 

Respondenterna angav på en skala med fyra alternativ ”Hur bedömer du din 

nuvarande ekonomiska situation?” De fyra alternativen var: mycket dålig, dålig, 

ordinär och bra. De studerandes svar överfördes till en 4-gradig skala i enlighet 

med övriga SES- och bakgrundsvariabler där 1 är det lägsta värdet och fyra det 

högsta på respektive item och variabel. Svaret ”Mycket dålig” ger värdet 1. 

Svaret ”Dålig” ger värdet 2. Svaret ”Ordinär” ger värdet 3. Svaret ”Bra” ger 

värdet 4. 

 

Datortillgång och datorvana 

”Tillgång till dator och Internet” och ”Datorvana” indikerar variabeln 

”Datoranvändare” Respondenternas svar på respektive variabel ges olika 

värden från 1 till 4. ”Tillgång till dator och Internet” innebär att tillgång till 

internetansluten dator, dels i bostaden och dels på en eventuell arbetsplats, har 

efterfrågats. Internetaccessen har preciserats som modemanslutning och 

bredbandsanslutning.  Tillgången i hemmet och på eventuell arbetsplats samt 

typ av internetaccess bidrar till en gemensam variabel angående dator- och 

internettillgång. Informationen kan vara svårtolkad då möjlig tillgång till 

bredband fortfarande inte fanns på alla platser vid tiden för undersökningen. 

Avsaknad av bredbandsutbyggnad i glesbefolkade områden kan innebära att en 
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modemanslutning till Internet är det enda ekonomiskt realistiska alternativet för 

en privat användning. Även när det gäller tillgång till dator kan det finnas stora 

variationer såsom datorns ålder, tillgångens omfattning i tid etc. Men en 

bredbandsansluten dators funktion är, oberoende av praktiska 

uppkopplingsmöjligheter bättre som informationskanal än en motsvarande med 

endast modemkoppling. Därmed kan frågan ge befogad information i denna 

studie  

 

De studerandes dator- och internettillgång har poängsatts för att kunna 

användas på ett lämpligt sätt i den fortsatta analysen. 

 

Tillgång till dator i bostaden med modemkoppling till internet: 1 poäng 

Tillgång till dator i bostaden med bredbandskoppling till internet: 2 poäng 

Tillgång till dator på arbetsplatsen med modemkoppling till internet: 1 poäng 

Tillgång till dator på arbetsplatsen med bredbandskoppling till internet: 2 poäng 

Tillgång till dator i bostaden med okänd koppling till internet: 1 poäng 

Tillgång till dator på arbetet med okänd koppling till internet: 1 poäng 

 

Analogt med uppbyggnaden av SES-indexet summeras poängen vilket innebär 

att respondenternas värden är från 1 till 4.  

 

De studerande uppskattade sin datorvana genom att ange om det var första 

gången de använde dator, om de var nybörjare, om de kunde grunderna eller 

om de var vana användare. Utifrån sina svar får de värde 1, 2, 3 respektive 4 

som används i den fortsatta analysen. De som anger ”Första gången” får värde 

1. De som angett ”Nybörjare” får värde 2. De som angett ”Kan grunderna” får 

värde 3. De som angett ”Van användare” får värde 4.  Värdena används i 

indexet ”Datoranvändare” som därmed är uppbyggt av två variabler.  

 

Övrig sysselsättning 

Frågor om övrig sysselsättning ställdes i bakgrundenkäten. Frågorna var ställda 

så att respondenten kunde ange huruvida hon eller han arbetade heltid, arbetade 

deltid, studerade, var hemma med barn eller var arbetslös förutom att bedriva 

studier i den aktuella ekonomikursen. Flera alternativ kunde anges. 
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5.6  Bortfallsanalys 

En bortfallsanalys innebär att man undersöker vilka respondenter som inte 

medverkat i undersökningen och gör en bedömning av hur denna grupps svar 

kunde ha påverkat undersökningens resultat. Detta innebär att en 

strukturjämförelse bör genomföras. Metoden innebär att man försöker dra 

slutsatser med hjälp av den begränsade information som finns tillgänglig. I 

innevarande studie finns två typer av bortfall. För det första finns ett bortfall 

när det gäller besvarande av de tre enkäterna. Av olika anledningar har inte alla 

personer som ingår i studien besvarat respektive enkät. För det andra finns ett 

bortfall i de besvarade enkäterna. Respondenterna har av olika anledningar inte 

besvarat alla enskilda frågor. Eftersom data såsom studiemeriter och 

studieresultat finns för samtliga personer som ingår i studien skulle både 

bortfall på grund av ej besvarade enkäter och ej besvarade enskilda frågor 

benämnas internt bortfall. För att tydliggöra skillnaden mellan de två olika 

typerna av bortfall benämner jag likafullt de som inte besvarat enkät som 

externt bortfall. Bortfall på enskilda frågor kallas fortsättningsvis internt 

bortfall. Jag beskriver nedan både bortfallet när det gäller hela enkäter och vilka 

konsekvenser detta får och det interna bortfallet i enkäterna och hur jag 

hanterar detta i den fortsatta analysen. 

 

Det finns information om alla enskilda respondenter tack vare data från 

databaser och att gruppen var väldefinierad. För insamlingsområdena 

utbildningsbakgrund, loggning i plattform och studieresultat är därmed 

bortfallet 0 %. Bortfallet för de tre frågeformulären är 22 %, 26 % respektive 

27 %, se Tabell 6 och Tabell 8. Respondenternas benägenhet att svara på 

enkäter kan bero på olika saker. I denna undersökning finns en relativt stor 

andel studerande som inte har kommit igång med studierna i samband med den 

första kursträffen på Växjö universitet och därmed inte fortsatt studierna på 

kursen. Huruvida detta har påverkat benägenheten att besvara frågeformulären 

undersöks nedan. Dessutom undersöks om det finns andra strukturella 

skillnader som påverkar svarsfrekvensen. Eftersom data om de studerandes 

ålder, kön och studiemeriter finns tillgängliga utan bortfall har jag möjligheter 

att undersöka om det är någon grupp, beskriven av dessa faktorer, som tenderar 

att ha en avvikande benägenhet att besvara frågorna. 
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Tabell 6 Svarsfrekvens för de olika insamlingarna 
Insamlingsområde Metod/Inform.källa Antal svar Andel svar i % Bortfall i %
Bakgrund Enkät 127 73 27
Studiemeriter LADOK 174 100 0
Motiv & Förväntningar Enkät 135 78 22
SPQ Enkät 129 74 26
Aktiviteter i utbildningsplattform Loggfiler 174 100 0
Studieresultat LADOK 174 100 0  
 
 

Bortfall i enkäten Motiv och förväntningar 

Datainsamlingen med enkäten Motiv och förväntningar genomfördes i kursens 

inledningsskede. 135 personer svarade på dessa frågor vilket motsvarar 78 % 

svarsfrekvens. Eftersom kursen var flexibel så till vida att en del kursdeltagare 

startade kursen och därmed loggade in på utbildningsplattformen flera veckor 

efter första kursträffen är det intressant att undersöka om dessa sena startare 

avviker när det gäller svarsfrekvens. Det visar sig att av de 27 studerande som 

loggade in på plattformen för första gången kursvecka 4 eller senare har hälften 

besvarat enkäten (14 av 27 studerande). Minskar vi gruppen till de personer 

som loggat in för första gången den femte kursveckan eller senare sjunker 

svarsfrekvensen ytterligare. Bara 4 av dessa 11 studerande besvarade enkäten. 

Det externa bortfallet ökar därmed från 18 % för den grupp studerande som 

loggar in på plattformen de första tre veckorna till över hälften för den grupp 

studerande som kommer igång kursvecka 5 eller senare. 

 

Efter kursvecka 8 har 11 % av deltagarna slutat logga in i 

utbildningsplattformen. Av de studerande som droppar av kursen är det enbart 

66 % som besvarat enkäten jämfört med 81 % av de som varit inloggade i 

systemet under hela kurstiden. Denna benägenhet återkommer för de övriga två 

enkäterna. Att dessa kursdeltagare inte besvarar enkäten kan antagligen 

förklaras med lägre motivation då de inte är så aktiva i kursen.   
 

Internt bortfall i Enkät Motiv och förväntningar 

Det interna bortfallet i enkäten Motiv och förväntningar varierar från 0 till 9. 

Det högsta värdet finns på det item som nämner kurskompendium. Ett internt 

bortfall på 9 motsvarar 7 % av dem som besvarat enkäten. En orsak kan vara 

en osäkerhet hos respondenterna om vad som menades med kurskompendium. 

Enkäten besvarades i inledningsskedet av kursen och eventuella erfarenheter 

från tidigare kurskompendier eller kunskap om eventuellt kommande 
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kompendium i den aktuella kursen varierade troligen stort. Denna osäkerhet 

avspeglas även i internt bortfall. Det var likaså denna aktivitet som 

respondenterna ställde frågor om när enkäten besvarades.  

 

Sex respondenter har inte besvarat den öppna frågan om motiv för sitt 

deltagande i kursen. Frågan var den enda öppna frågan i enkäten. 5 

respondenter har inte besvarat frågan om gemensamt arbete med gruppuppgift. 

Begränsad kunskap om hur kommande grupparbeten i kursen skulle se ut kan 

ha bidragit till det interna bortfallet. Item angående föreläsning i datorn och 

individuell reflektion besvarades av samtliga. Se vidare Tabell 7 för bortfall i 

samtliga item i enkäten om motiv och förväntningar. 
 
 
Tabell 7 Bortfall i Motiv & Förväntningar 
Item Internt bortfall Anm.
Kurskompendium 9
Motiv 6 Öppen fråga
Gemensamt arbete med gruppuppgift 5
Individuell  handledning av läraren 3
Diskussion med annan studerande 3
Diskussion med familj, vänner etc 3
Läsa andras inlägg i systemet 3
Lärarens föreläsning på Växjö universitet 3
Individuell läsning av kurslitteratur 1
Föreläsningar som du kan se i datorn 0
Indviduell reflektion 0  
 
 

Bortfall i SPQ 

Datainsamlingen med hjälp av SPQ hade ett bortfall på 26 %. Fördelningen av 

bortfallet ser ut på ett liknande sätt jämfört med enkäten Motiv och 

förväntningar. De som loggat in första gången de tre första kursveckorna har 

ett bortfall på 21 % och enbart 14 av de 27 studerande som startade senare, 

kursvecka 4 och framåt, har besvarat enkäten. 

 

Viljan att besvara enkäten minskar för dem som inte fullföljt kursen. 60 % av 

dem som slutat logga in i systemet under kursens gång har besvarat den jämfört 

med 86 % av dem som varit inloggade under hela kurstiden. Att vara inloggad i 

systemet betyder att man samtidigt blir exponerad av meddelanden om enkäten 

samt eventuella påminnelser. Att bortfallet ökar hos dem som avbryter är inte 

förvånande (Simpson, 2006). 
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Internt bortfall i SPQ 

I SPQ saknar 16 item ett eller två svar. Eftersom det interna bortfallet är 

fördelat på 16 item så är det inget item som dominerar med många interna 

bortfall. Ingen respondent har fler än 2 interna bortfall. Bortfallet kan inte 

förklaras som helt slumpmässigt men får heller ingen större påverkan på 

resultatet. 

 

Bortfall i Bakgrundsenkäten  

Datainsamlingen med bakgrundsenkäten hade det största bortfallet, 27 %. Det 

var den grupp som loggade in sent första gången som var minst benägna att 

svara. Det var samma förhållande som för de två andra enkäterna. Enbart 

hälften (14) av de 27 studerande som startade sist (kursvecka 4 eller senare) har 

svarat. 

 

Liksom i de två andra enkäterna är det de som droppat av under kursens gång 

som minst frekvent har besvarat denna enkät. Eftersom undersökningen med 

bakgrundsenkäten genomfördes sist av de tre är följaktligen bortfallet bland 

avdropparna störst på denna. Enbart 37 % av dem som droppade av har 

besvarat enkäten.  

 

Internt bortfall i Bakgrundsenkäten 

För de item som ingår i variabler och index är storleken på bortfallet 

betydelsefullt. När det gäller moderns högsta utbildning och huvudsakliga 

sysselsättning har 13 respektive 10 respondenter låtit bli att svara. För faderns 

högsta utbildning och huvudsakliga sysselsättning är siffrorna 11 respektive 6. 

Internt bortfall på övriga item varierar från 0 för item om datorvana upp till 3 

för ett item om finansiering.  

 

Bortfall för de tre enkäterna 

Andelen respondenter som inte besvarat respektive enkät är lika stor både för 

de som startat sent i kursen som för övriga. Det är dock inte samma personer 

som ej besvarat samtliga 3 enkäterna. Det är enbart 9 % av kursdeltagarna som 

inte besvarat någon enkät. 12 % har besvarat enbart en av de tre enkäterna. 

Ungefär dubbelt så många har besvarat 2 av de 3 enkäterna och 54 % har 
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besvarat alla 3 enkäterna, se Tabell 8. Av de studerande som startar sent har 

enbart hälften varit inloggade vid kursens slut. 

 
 
Tabell 8 Svarsfrekvens för enkätsvar 

Antal studerande % Kumulativ %
Besvarat alla 3 enkäter 94 54 54
Besvarat 2 av de 3 enkäterna 44 25 79
Besvarat 1 av de 3 enkäterna 21 12 91
Ej besvarat någon av de 3 enkäterna 15 9 100

 
 

Antalet aktiviteter hos samtliga loggades i utbildningsplattformen. Medelvärdet 

är 224 aktiviteter per studerande. Det finns en positiv korrelation mellan att inte 

besvara enkäterna och göra första inloggningen sent i plattformen, få aktiviteter 

i plattformen och aktiviteterna koncentrerade till ett litet antal veckor. (Av de 15 

studerande som inte svarat på någon av de 3 enkäterna har 11 under 100 

aktiviteter. För övriga studerande som startat sent är bortfallet 53 %.) Däremot 

är det en negativ korrelation mellan de nämnda faktorerna och studieresultat. Vi 

kan anta att bedrivs inte aktiva studier avspeglar sig detta både i aktiviteterna i 

plattformen och i studieresultatet. Att både de praktiska möjligheterna och 

benägenheten att svara på enkäterna då minskar är knappast förvånande.  

 

Analysen av eventuella strukturella skillnader när det gäller bortfall visar därmed 

att bortfallet till stor del består av personer som inte kommit igång eller avbrutit 

sina studier i den aktuella kursen. Av respondenter med tidigare högskolepoäng 

har 68 % svarat på enkäten om motiv och förväntningar jämfört med 85 % för 

respondenter utan tidigare högskolepoäng. Motsvarande svarsfrekvens för SPQ 

är 67 % respektive 77 % och för bakgrundsenkäten 66 % respektive 81 %. För 

alla tre enkäterna är därmed svarsfrekvensen högre för de respondenter som är 

nybörjare på högskolenivå. 

 

Hantering av bortfall 

Bortfall, internt och externt, kan hanteras olika. Eftersom tre 

insamlingsområden; utbildningsbakgrund, användning av plattformen och 

studieresultat ger data om samtliga personer i undersökningen kan de personer 

som inte besvarat de tre frågeformulären i detta avseende hanteras som internt 

bortfall. I text och tabeller anges antal utan bortfall med N och antal där 

bortfall förekommer med N'. 
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Det finns flera orsaker till att bortfallet bör studeras och i vissa fall även ersättas 

med beräknade data. 

 

• Analytiska metoder som faktoranalys för att finna redundanta variabler 

och klusteranalys kräver kompletta datamängder utan bortfall. 

 

• Undersökningens population är 174 och bortfallet enligt ovan. Denna 

omfattning bedömer jag som tillräcklig för de analyser som studiens 

syfte kräver. Men populationen är tillräckligt liten för att samtliga data 

som finns insamlade behöver användas. Case bör inte strykas på grund 

av att en fråga av totalt 42, som i SPQ, saknas. Jag behöver utnyttja den 

information som datamängden kan ge. 

 

• Undersökningens och analysens design innebär att item/enskilda 

frågor/påståenden bildar variabler. Flera variabler bildar i några fall 

index. Denna design medför att enskilda case bör användas även om 

enstaka bortfall för item finns. Skulle ett case strykas på grund av ett 

bortfall i någon av variablerna skulle alltför få case finnas kvar för en 

meningsfull statistisk analys. Genom att case används även om bortfall 

finns i enstaka item utnyttjas tillgänglig data fullt ut.   

 

• De data som kan förbättra analysmöjligheterna i en undersökning bör 

utnyttjas oberoende av de tre ovanstående punkterna. I en vetenskaplig 

analys bör befintliga data utnyttjas och vägas mot risken att dra för långt 

gående slutsatser av analysen eller föra in värden som kan snedvrida 

resultatet.  

 

Att utnyttja befintliga data när varje enskilt bortfall ersätts betyder att lämplig 

beräkningsmetod måste användas. Att ersätta ett bortfall med medelvärdet av 

övriga respondenters svar är oftast en nödlösning för att få en komplett 

datamängd. Dessvärre förändras samtidigt datamängden. En topp kan bildas 

vid medelvärdet i datamängden, standardavvikelse och varians påverkas på ett 

inte önskat sätt, osv. Men ännu värre är att metoden kan vara direkt 

missvisande eftersom den inte tar hänsyn till strukturella skillnader i 

datamängden och bortfallet (Mehta & Patel, 2003). 
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För att utnyttja den data som jag har på 100 % av respondenterna har jag 

använt mig framför allt av regressionsimputation för att beräkna och ersätta i 

första hand internt bortfall och även för att analysera möjligheter att använda 

befintliga data när externt bortfall finns för de tre frågeformulären. 

Regressionsimputationen innebär att jag undersöker eventuella strukturella 

skillnader i bortfallet och ersätter bortfall genom att utnyttja den information 

som finns, inte bara i en enskild variabel – utan i övriga datamängden. 

Regressionsimputationen innebär att medelvärde, standardavvikelse och 

variansen behåller sitt utseende. 

 

5.7  Analysfas 

Den statistiska bearbetningen har genomförts med hjälp av SPSS version 13.  

 

Arbetsgång före huvudsaklig analys 

 

• Observation av datamängdens utseende i syfte att få en övergripande 

uppfattning om värdena och att identifiera eventuella extremvärden. 

 

• Reliabilitetstest i de fall det är aktuellt. Testet genomförs då på data där 

inte bortfall har ersatts. Case med bortfall har uteslutits ur 

reliabilitetstestet. 

 

• Internt bortfall ersätts av regressionsberäknade data i de fall item ska 

användas i variabler och index. Regressionsberäkningen behåller 

strukturen i datamängden.  

 

• Item summeras och indikerar variabler. Variabler summeras i aktuella 

fall till index. 

 

Arbetsgång i analys 

Varje enkät hanteras för sig tillsammans med data om studiebakgrund, ålder, 

kön och studieresultat i första analysfasen. Det innebär att endast internt 

bortfall i respektive enkät behöver hanteras i detta skede eftersom data om 
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studiebakgrund, ålder, kön och studieresultat saknar bortfall. Bortfallet ersätts 

av beräknade värden med hjälp av SPSS regressionsmodell för imputed values. 

 

I nästa skede används alla fem informationskällorna. Varje variabel analyseras i 

relation till studieresultatet enligt Figur 1, sidan 66. I de korrelationer som görs i 

avsnittet om ”Kommunikationsinitiativ” och ”Öppnat föreläsningar” används 

Spearmans statistiska beräkningsmetod. I övrigt används Pearsons metod.11 

Variabler har i flera fall lämnats oredovisade efter analysen. Det är item och 

variabler som inte visat några intressanta skillnader eller variabler där bortfall 

tillsammans med bristande validitet och reliabilitet gör en fortsatt analys 

meningslös. Dessa resultat redovisas inte till förmån för mer intressanta 

samband och resultat. Framför allt är det frågeställningar som rör trivsel under 

tidigare skoltid och informationstillgång (inspirerat av Bourdieus 

kapitalbegrepp) som lämnas utan metodbeskrivning och redovisning i 

resultatkapitlet. 

 

Samvariationsindex 

Samvariationsindexet beskriver den betydelse som ett resultat har och möjliggör 

jämförelser mellan olika studier. Jag använder denna benämning istället för det 

vanligen använda effektstorlek eller det engelska effect size för att förtydliga att 

det inte är fråga om effekt eller kausala samband som undersöks utan i vilken 

utsträckning två olika grupper har samma värden på en variabel.  Det är ”ett 

mått som direkt beskriver den praktiska betydelsen, och dessutom gör det lätt 

att jämföra resultatet från olika studier” (Lisper & Lisper, 2005, s. 304).   Att 

redovisa samvariationsindex blir allt viktigare och ett exempel på detta är de 

mallar som anges i Publication manual of the American Psychological Association 

(American Psychological Association, 2001) som påverkar utseendet på 

samhälls- och beteendevetenskapens forskningspresentation. 

Signifikansbegreppet som i praktiken ofta missförstås är inte alltid ett idealiskt 

mått för resultatpresentation ens i en studie av ett sample med ambitionen att 

göra generaliseringar. 

 

The point is that knowing statistical significance does not give you 

much information about the size of the effect. Significance tells us 

that the results of the experiment should convince us that there is 

                                                 
11 I de fall ordinaldata används i en korrelation används Spearmans metod för att ge ett mer 
vederhäftigt resultat än om Pearsons metod skulle användas. 



 

 105 

an effect (that it is not “due to chance”). But significance does not 

tell us how big this nonchance effect is. (Aron, Aron, & Coups, 

2005, s. 189) 

 

Aron, Aron och Coups menar att effekten i en studie inte beskrivs av 

signifikansen och fortsätter: 

 

For example, a result may be statistically significant but not very 

large. Or a result that is not statistically significant (perhaps due to 

a small sample) may have just as large an effect size as another 

study (perhaps one with a larger sample) where the result was 

significant. (2005, s. 194) 

 

Ett konkret exempel där signifikanstestet kommer till korta är då Duff (2002) 

försöker reda ut vilka resultat som SPQ och andra instrument har kommit fram 

till när det gäller eventuella skillnader mellan könen.  De flesta studier 

rapporterar inga signifikanta skillnader, några rapporterar skillnader som inte är 

entydiga. Duff kommenterar detta: 

 

Inconsistencies in findings concerning gender differences in 

approaches to learning can be explained to some degree by the 

choice of statistical method. Whilst some studies report findings of 

gender differences that are statistically significant, it is possible that 

the practical significance is small. While statistical significance 

testing measures the reliability of the association between gender 

and approaches to learning, effect size measures the strength of 

that association.  (Duff, 2002, s. 998) 

 

Duff menar att de flesta som rapporterar signifikanta skillnader använder 

multipla univariata, istället för multivariata, statistiska metoder vilket ökar 

riskerna för att producera icke reliabla signifikanser. Det finns även signifikanta 

resultat från stora sample vilket inte heller berättar så mycket om de verkliga 

skillnaderna eller likheterna. Bernard, Brauer, Abrami, & Surkes (2004) 

konstaterar kritiskt att deras resultat påstår att män uttrycker större intresse för 

interaktion med andra, jämfört med kvinnor. De konstaterar att det troligen är 

ett uttryck för att en liten differens kan ge utslag vid stora sample. 

Samplestorleken i detta fall var 164 respondenter. 
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I innevarande studie är inte signifikansen av central betydelse eftersom hela 

studerandegruppen ingår i studien. För att studera medelvärden för olika 

variabler hos godkända och icke godkända kursdeltagare används istället 

samvariationsindex som en metod att undersöka skillnader i variablernas värden 

och indexet indikerar hur betydelsefulla dessa skillnader är. Det räknas ut 

genom att skillnaden i medelvärdet mellan två grupper divideras med 

medelvärdet av standardavvikelserna hos de två grupperna (pooled estimate of 

the population variance) (Aron, Aron, & Coups, 2005, s. 259).  

 
  M1-M2    

df1 df 2 
df tot 

x SD1 + 
df tot 

x SD2 

 

M1= Medelvärde för grupp 1, M2= Medelvärde för grupp 2.  

df1 = Frihetsgraderna hos grupp 1, df2 = Frihetsgraderna hos grupp 2,  

df tot = Frihetsgrader för hela undersökningsgruppen (N-2) 

SD1 = Standardavvikelse för grupp 1, SD2 = Standardavvikelse för grupp 2 

 

Resultatet av denna beräkning visar hur många standardavvikelser som skiljer 

de två grupperna åt. Aron, Aron och Coups menar att “effect size is the 

amount that two populations do not overlap-that is, how much they are 

separated” (2005, s. 189). 

 

Ett litet samvariationsindex är 0,2 och innebär att de studerande i de två 

grupper som vi undersöker överlappar varandra med 85 %. Om spridningen 

hos respektive grupp visas grafiskt med varsin kurva kommer därmed 85 % av 

casen att befinna sig i de två kurvornas gemensamma område. Ett 

samvariationsindex av medelstorlek är 0,5 (överlappning 67 %) och ett stort 

samvariationsindex är 0,8 och innebär att enbart 53 % överlappar varandra. 

Övriga 47 % har värden som existerar enbart i den egna gruppen. Denna 

indelning kallas ”Cohen´s effect size conventions for mean differences” (Aron, 

Aron, & Coups, 2005, s. 192).  

 

Samvariationsindex redovisas för de variabler som relateras till studieresultatet. 

Denna relation undersöks ytterligare genom att bakgrundsvariablerna används 

för att närmare beskriva de studerande som till exempel har höga förväntningar 

som korrelerar med studieresultatet. Vi kan då relatera de studerandes 

egenskaper till studieresultaten. Samvariationsindexet som framkommer i 
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analysen kan senare användas i en metaanalys när eventuella upprepade studier 

genomförs med andra populationer.  

 

Regressionsmodeller och förutsägelse 

Nästa steg i analysen är att undersöka vilka variabler som har störst betydelse 

för den studerandes studieresultat. Eftersom de enskilda variablerna inte bara 

kan samvariera med studieresultatet utan även kan korrelera med varandra i 

varierande grad, kan vi inte genom att studera varje enskild variabel säga vilka 

egenskaper som bäst förutsäger studieresultatet. För att kunna göra detta krävs 

en analys som minskar inverkan av alla inbördes korrelationer genom att hålla 

deras effekter konstanta och visa korrelationen för varje enskild variabel. 

Simpson menar att ”statistical methods involving logistic regression analysis are 

more useful than questionnaires or tutors’ opinions” (2006, s. 125) när det 

handlar om att bedöma studerande på ett tidigt stadium.  

 

Binär logistisk regression är lämplig för att skapa en modell av hur variabler 

samvarierar med en kategorivariabel med två värden. I denna modell är det 

studieresultatets två värden – godkänd eller inte godkänd – som är den binära 

kategorivariabeln. Övriga variabler kan bestå av både kategorivariabler och 

kontinuerliga variabler.  

  

Andra analysmetoder som valdes bort till förmån för den binära logistiska 

regressionsanalysen är multipel regressionsanalys och diskriminantanalys. 

Multipel regressionsanalys är inte helt avpassad för värden som inte är 

normalfördelade som till exempel är fallet med nominaldata. Eftersom 

sannolikheten för att en studerande ska erhålla godkänd kurs är mellan 0 och 1 

är det opraktiskt att använda en multipel regression eftersom denna tillåter den 

beroende variabeln att anta värden större än 1 och mindre än noll. 

Diskriminantanalys är även den en multivariat metod för att jämföra grupper. 

Helst bör data ha likvärdig varians och metoden lämpar sig inte för oberoende 

variabler med nominaldata (Woodman, 2001). 

 

I ett nyligen publicerat paper har Finch och Schneider (2006) jämfört fyra 

statistiska metoder som enligt författarna är lämpliga att använda för att 

förutsäga grupptillhörighet. De fyra metoderna är: linjär diskriminantanalys; 

kvadratisk diskriminantanalys; logistisk regression; och klassifikations- och 

regressionsträd. De finner att de fyra olika metoderna skiljer sig åt beroende på 
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samplets storlek, samvariationsindex och relationen mellan storleken på de 

grupper som ska förutsägas men att skillnaderna inte är stora. De anser att 

klassifikations- och regressionsträd är den metod som överlag ger bäst resultat. 

Vid en jämförelse av de fyra metoderna där innevarande studies förhållanden 

används - ungefär lika många godkända som icke godkända och 

samvariationsindex 0,20 - har metoden med klassifikations- och regressionsträd 

något bättre förmåga att göra korrekta förutsägelser. Detta talar för att använda 

metoden med klassifikations- och regressionsträd men eftersom ett flertal 

studier, om förutsägelse av studieframgång, som jag refererar till i denna studie, 

använder sig av logistisk regressionmetod anser jag att detta berättigar 

eventuella avsteg från den optimala statistiska beräkningsmetoden. Möjligheter 

att relatera och göra jämförelser med studier som använt samma statistiska 

metod väger tyngre. Dessutom talar en äldre jämförelse av logistisk regression 

med andra analysmetoder, till den logistiska regressionens fördel genom att den 

är robust och kan hantera ickelinjäriteter och andra avvikelser väl (Dey & Astin, 

1993; Meyer, 1998).  

 

 Den binära logistiska regressionen används därmed i innevarande studie för att 

visa de variabler som samvarierar med de studerandes studieresultat mest. Tre 

modeller skapas som byggs upp av de variabler som relateras till 

studieresultatet. Modellerna inkluderar värden som kan insamlas vid olika 

tidpunkter: före kurs, vid kursstart och när kursen har startat. Motivet för detta 

är att denna typ av modeller ofta används för förutsägelser av studieresultat där 

resultatet ska användas för att kunna ge ett tidigt stöd till de studerande.  

Eftersom modell 1 är en subgrupp till modell två och modell 2 en subgrupp till 

modell 3 kan förklaringsgraden hos modellerna jämföras (Draper & Smith, 

1998, s. 246) och modellernas tänkbara användning för förutsägelser i syfte att 

anpassa stöd till studerande kan lättare bedömas och jämföras.  Indelningen i 

tre modeller kan även jämföras med Biggs modell med tre steg: presage, process 

och product (Biggs, 1987, s. 9) där bakgrundsfaktorer tillhör presage-fasen och 

kursgenomförandet inklusive studiemönster tillhör process-fasen. Product-fasen i 

det här sammanhanget är studieresultatet. 

  

För att i möjligaste mån undvika bias på grund av strukturellt betingat bortfall 

används imputerade värden på de variabler som inte består av nominaldata.  

Variabeln motiv för studier och SES-indexet innehåller nominaldata som inte 

ersätts. Ytterligare variabler med nominaldata existerar i modellen, men då de 

inte innehåller bortfall bidrar de inte till bortfallsproblematiken. I och med att 
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vissa nominaldata är förknippade med bortfall och inte ersätts bygger 

modellerna inte på hela undersökningsgruppen. Vid val av de variabler som 

ingår i modellerna har avvägningar fått göras mellan att inkludera så många case 

som möjligt och att inkludera de mest relevanta variablerna. Under analysens 

gång har flera kontroller skapats för att undersöka hur modellerna är påverkade 

av strukturellt bortfall. Koefficienter och Wald-test, med flera värden, varierar 

beroende på antalet case som ingår i modellerna. Den huvudsakliga 

rangordningen mellan de mest relevanta variablerna återkommer dock vilket 

innebär att modellerna innehåller tillförlitlig information. 

 

5.8  Undersökningsgruppen 

De 174 studerande som utgör studiens population deltog i en utbildning som 

Växjö universitet gav första halvåret 2003. Utbildningen var en grundkurs i 

företagsekonomi, FEA350, ”Företag och marknad”. Jag nämner den kurs som 

undersökningsgruppen deltog i med sitt rätta namn eftersom inte några enskilda 

personer går att spåra genom texten och den information som insamlades ej 

innehöll någon, så kallad, känslig information. Detta sammantaget innebär att 

det inte behöver finnas några etiska betänkligheter genom att den aktuella 

kursen och kurstillfälle anges. Motivet för att välja just denna kurs med dess 

studerande var flera. En relativt stor spridning i ålder hos de studerande var 

önskvärd eftersom de studerandes motiv för studierna och deras förväntningar 

på sina lärprocesser är centrala i studiens syfte och vi kan anta att eventuella 

skillnader ökar då åldersspannet i populationen ökar. En spridning i ålder hos 

de studerande möjliggör att eventuella åldersrelaterade skillnader kan studeras 

och analyseras. En någorlunda jämn könsfördelning eftersträvades för att 

möjliggöra reliabla analyser av både kvinnliga och manliga studerande och 

jämförelse dem emellan.  

 

De studerande har angett vilken yrkesgrupp som bäst passar in på dem själva. 

Utgångspunkt för klassificeringen i yrkesgrupper har tagits i SCB’s data 

angående olika yrken som beskrevs i Bilaga D. Den yrkesgrupp som flest 

studerande (19 personer) angav var ”Tjänsteman på mellannivå (kamrer, 

banktjänsteman, försäkringskassetjänsteman, byråassistent, socialassistent och 

liknande)”. Den yrkesgrupp som näst flest studerande (10 personer) angav var 

”Anställd inom handel (butiksanställd, expedit, kassörska, försäljare och 

liknande)”. Övriga studerande som angett yrke fördelar sig på 21 

yrkeskategorier, se Bilaga D. Totalt 81 studerande angav yrkesgrupp. 
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En tredjedel av de studerande bodde i Växjö och övriga, med få undantag, 

bodde i Götaland och östra Svealand. Några få personer kom från övriga delar 

av Sverige. De studerandes födelseår varierar från 1954 till 1983 med medianen 

1976. Det innebar att de samma år som de deltog i kursen skulle fylla från 20 år 

upp till och med 49 år. De tre mest frekventa födelseåren är 1978, 1979 och 

1980. En relativt stor andel studerande var därmed 25 eller något år yngre. Elva 

av de 13 äldsta deltagarna är kvinnor. Totalt 84 (48 %) kvinnor och 90 (52 %) 

män deltog i kursen. 

 

Kursens flexibla form har möjliggjort för kursledningen att anta studerande till 

kursen även efter det utannonserade kursstartstillfället. De studerande fick 

möjlighet att logga in för första gången i den webbaserade plattformen en vecka 

efter den första samlingen i Växjö. De flesta studerande i urvalet, 163 av 174, 

loggar in de första fyra veckorna efter kursintroduktionen. Därefter tillkommer 

11 studerande som loggat in senare. Se Tabell 9 nedan. 

 

 
Tabell 9 Kursvecka då första inloggningen gjordes i utbildningsplattformen 

Kursvecka Antal studerande %
1 82 47
2 44 25
3 21 12
4 16 9
5 2 1
6 4 2
7 2 1
8 2 1
9 1* 1

Totalt 174 100
* Den studerande som loggade in i plattformen för första gången 9.e 
kursveckan deltog enbart i den andra kurshalvan (6-10 poäng)   
 

 

174 personer av 205 antagna har loggat in på utbildningsplattformen vid mer än 

ett tillfälle under kursperioden. Dessa 174 kursdeltagare ingår i studien. 

Eftersom 205 personer antagits innebär det att 31 personer inte har startat sina 

studier i kursen. 25 av dessa har inte loggat in överhuvudtaget. 6 av de 31 

personerna har vid endast ett tillfälle loggat in på plattformen. Deras inloggade 

tid denna enda gång varierar från under en minut till 16 minuter. Detta, anser 

jag, kan jämföras med att titta på en del av kursmaterialet eller liknande. Det 

kan knappast beskrivas som studier och personerna inkluderas därmed inte i 
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studien. Detta förfarande kan jämställas med t.ex. Woodmans (2001) när hon 

exkluderar studerande som tar tillbaka sin registrering före kursstart för att 

koncentrera analysen på förutsägelser enbart för studerande som var 

registrerade vid kursstart. Den grupp studerande som ingår i undersökningen är 

följaktligen de 174 personer som påbörjat studierna. De benämns som de 

studerande, kursdeltagare eller i vissa fall respondenter.   

 

I analysen kommer i några fall tre åldersgrupper att användas. (I något fall 

kommer en annan indelning att göras då en indelning i tre grupper skulle 

innebära missvisande resultat.) Indelningen i tre åldersgrupper underlättar 

framför allt jämförelser mellan yngre och äldre studerande i kursen. 

 

 
Tabell 10 Antalet kvinnor och män i åldersgrupperna 

Yngre, 20-24 år 25-30 år Äldre, 31-49 år
29 26 29

Män 28 35 27
N 57 61 56

Kvinnor

 
 

 

Som vi kan se i Tabell 10 är männen och kvinnorna relativt jämt fördelade i 

åldersgrupperna. I mellangruppen, 25-30 år, är emellertid männen 9 fler än 

kvinnorna. 
 

Kursdeltagarnas studiebakgrund 

Knappt hälften (44 %) av de studerande hade poäng från högskolestudier som 

genomförts före den aktuella ekonomikursen. Av de studerande i yngregruppen 

hade 30 % högskolepoäng sedan tidigare, av mellangruppen hade 59 % poäng 

och av äldregruppen var det 41 % som hade poäng sedan tidigare. Största 

andelar förstagångsstuderande på högskolenivå fanns därmed i yngregruppen 

och i äldregruppen. Granskar vi även poängtalet hos dem som studerat på 

högskolenivå tidigare visar det sig att antalet poäng är utan stora skillnader när 

vi jämför studerande i de olika åldersgrupperna. En skillnad var emellertid att 

de yngre hade ett mindre antal poäng och att äldregruppen var något 

polariserad i och med att de hade antingen relativt få poäng eller 160 eller fler 

poäng.  

 

De studerande hade en varierande gymnasial studiebakgrund. Fler än hälften av 

de studerande hade gått en studieförberedande gymnasieutbildning. Till 
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studieförberedande utbildning räknas här Samhällsvetenskapliga programmet12, 

Naturvetenskapliga programmet, Ekonomiprogrammet och 3-4 årigt tekniskt 

program. En fjärdedel hade gått ett yrkesförberedande program bestående av en 

tvåårig gymnasieutbildning. I den följande analysen görs jämförelser framför allt 

mellan dessa två grupper. I några fall används ytterligare två inriktningar i 

analysen: Komvux-utbildning och Övriga utbildningar.  I den senare gruppen 

ingår studerande med olika typer av dispenser. Antalet studerande i dessa är 

enbart ett tiotal i respektive grupp, se Tabell 11. 

 
 
Tabell 11 Antal studerande i olika gymnasieutbildningar 
Gymnasieutbildning N
Studieförberedande 108
Yrkesförberedande 43
Komvux 11
Övriga 12
Totalt i kursen 174  
 

Socioekonomisk status 

De studerandes socioekonomiska status beräknades genom en summering av 

moderns högsta utbildningsnivå och yrke och faderns högsta utbildningsnivå 

och yrke samt den studerandes bedömning av den egna ekonomiska situationen 

(se ovan för utförligare information om beräkningsgrunderna).  

 

En analys visar att SES och ålder korrelerar negativt. Yngre studerande har 

något högre värde på SES (r=-0,21, N'=104). Det är föräldrarnas yrkes- och 

utbildningsnivå som ökar med lägre ålder (r=-0,25)13. Om vi däremot enbart 

granskar det item i SES där de studerande har beskrivit sin ekonomiska 

situation finner vi ett annat samband. De yngre studerande angav en något 

sämre ekonomisk situation än vad de äldre gjorde (r=0,198, N’=126). Detta är 

analogt med att de yngre studerande arbetade heltid i mindre omfattning än de 

äldre och vi kan anta att de därmed har sämre ekonomisk situation. Drygt två 

av tio (23 %) av de yngre (20-24 år) studerande arbetade heltid samtidigt som de 

studerade, medan sex av tio (59 %) av de äldre (31-49 år) arbetade heltid 

parallellt med studierna.  

 

                                                 
12 För enkelhets skull benämner jag även gymnasielinjer som gymnasieprogram i texten. 
13 Utbildningsnivån har höjts kraftigt under de tre senaste decennierna. I början på 70-talet hade bara 
en av tre svenskar gymnasie- eller högskoleutbildning. År 2003 hade 82 procent av svenskarna i 
åldern 25–64 år en gymnasie- eller högskoleutbildning (SCB, 2004). Detta kan vara en strukturell 
förklaring till skillnaderna. 
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Den socioekonomiska statusen skiljer sig åt mellan kvinnor och män. 

Kvinnorna hade lägre värde på SES än männen. Framför allt var det kvinnorna 

i den äldre åldersgruppen som hade lägre värde än sina jämnåriga manliga 

studerande.  

 

Figur 3 visar heltidsarbetande mäns och kvinnors SES i de olika 

åldersgrupperna. Figurens boxplot visar att medianen för de heltidsarbetande 

männens SES ligger högre än kvinnornas i den yngre åldersgruppen och att de 

äldre heltidsarbetande har lägst SES. Vi kan även utläsa att spridningen på SES 

är större hos männen än hos kvinnorna. Spridningen för både män och kvinnor 

är större i gruppen med yngre heltidsarbetande än för män och kvinnor i 

gruppen med de äldre heltidsarbetande studerande.  
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Figur 3 Boxplot som visar SES hos heltidsarbetande män och kvinnors uppdelade i olika 
åldersgrupper. 
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Eftersom de heltidsarbetande utgjorde enbart en tredjedel av 

studerandegruppen och att alla inte besvarat enkäten visar figuren enbart de 44 

heltidsarbetande som besvarat de frågor som ingår i SES-indexet. Figuren bör 

därför tolkas med försiktighet. Men figuren visar ändå på en spännvidd i SES 

från äldre heltidsarbetande kvinnor med lågt värde på SES till yngre studerande 

med högre SES. För de studerande som inte heltidsarbetade parallellt med 

studierna fanns inga nämnvärda skillnader när det gäller SES. 

 

Kursdeltagarna var därmed en heterogen grupp som är förenlig med syftet för 

studien. Vi kan konstatera att könsfördelningen var relativt jämn. Det fanns en 

spridning i åldrar även om det fanns relativt många som är 24-25 år. Den 

vanligaste gymnasieutbildningen var teoretisk men drygt en tredjedel av de 

studerande har annan gymnasiebakgrund. Den socioekonomiska statusen 

varierar från de yngres högre värden till de äldres lägre värden.  

 

Kursgruppens studieresultat 

Hälften av de studerande, vilket innebär 86 studerande (49 %), har fullföljt 

kursen och erhållit tio poäng för sina studier, se Tabell 12. Examination har 

skett genom att de studerande skrivit tre PM samt två tentamensuppgifter. För 

varje PM och tentamen kunde de erhålla poäng vilket medförde att de i kursen 

kunde erhålla från noll poäng upp till och med totalt tio poäng. Kursen var 

indelad i två 5-poängsdelar och 18 studenter, vilket motsvarar 10 %, erhöll 

enbart poäng för den första 5-poängsdelen. Att relativt många studerande med 

detta avbröt studierna vid 5 poäng kan vi anta – oberoende av andra orsaker - 

bero på att de då åtminstone blivit godkända på en delkurs. 22 studerande, 

vilket motsvarar 13 %, erhöll inte någon poäng alls. Tabell 12 visar andelen 

studerande som har erhållit ett visst antal poäng. 
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Tabell 12 Studerande och antal erhållna poäng 

Antal poäng
Andel studerande i 

kumulativ %
10 49
9 49
8 54
7 57
6 61
5 71
4 72
3 81
2 83
1 87
0 100  

 
 
Antalet poäng används på flera olika sätt i analysen för att mäta studieresultat. 

Det ena sättet att mäta studieresultat är att undersöka hur många poäng (0-10) 

som en kursdeltagare har erhållit. Det andra sättet är ett dikotomiserat värde där 

de som erhållit 10 poäng kallas godkända och övriga icke godkända. Ytterligare 

sätt att undersöka studieresultatet är att undersöka om och hur många VG-

betyg och U-betyg som den studerande har fått på de enskilda uppgifterna. 

 

I Tabell 13 redovisas andelen studerande med VG-betyg. Vi kan se att 65 % av 

de studerande har ett eller flera VG. Enbart 3 kursdeltagare har fått totalt fyra 

VG i kursen.  

 
 
Tabell 13 Antal VG 

Antal VG
Andel studerande i 
kumulativ %

4 2
3 19
2 41
1 65
0 100  

 
 
Totalt 12 % av de studerande har underkänt resultat (U) på en, två eller tre PM 

och/eller tentamina. Som Tabell 14 visar är det enbart 3 % av de studerande 

som har fått underkänt betyg på mer än en PM och/eller tentamina.  
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Tabell 14 Antal underkända PM och tentamina 
Antal underkända 
PM/tentamina

Andel studerande i 
kumulativ %

3 1
2 2
1 12
0 100  

 
 

5.9  Antagna men ej kursdeltagare 

Veckorna och dagarna vid kursstart är normalt en tid av byten av kurser, sena 

antagningar och insikt hos presumtiva studerande om den egna begränsade 

tiden. Flexibla utbildningar söks i högre grad av personer som har ambitionen 

att delta men inte har de praktiska förutsättningarna, jämfört med sökande till 

utbildningar som är förlagda till campus, eftersom den flexibla kursens form 

medger studier på valfri plats och tid (Nash, 2005). Så var också fallet i den här 

aktuella kursen. Eftersom kursen dessutom är flexiblare än en traditionell 

distansutbildning kan andelen personer som garderat med en ansökan vara 

större än normalt. Ett relevant förhållande är även att den aktuella kursen 

startar varje termin och även ges som sommarkurs. Möjligheterna att 

senarelägga deltagande i kursen till nästkommande sommar eller kommande 

termin är därmed goda.  

 

Studieresultat hos studerande med skiftande studiebakgrund och 

socioekonomisk status fokuseras i denna studie. Avgränsningen av de 

studerande som ingår i populationen är därmed särskilt viktig. Jag ville förvissa 

mig om att orsakerna till att de personer som sökt kursen, men inte påbörjade 

den, inte var relevanta för genomförandet av studien med dess syfte. Jag 

kontaktade via telefon 22 av de 31 personer som var antagna men inte 

registrerade på kursen för att undersöka orsaken eller orsakerna till deras val att 

inte påbörja studierna i den aktuella ekonomikursen.  

 

Orsakerna till varför man inte startat med studierna varierade. I de flesta fall 

svarade de tillfrågade att det var praktiska omständigheter såsom förändringar i 

deras arbetsförhållanden eller andra studier som gjorde att de avstod vid detta 

kurstillfälle. En vanlig beskrivning var att deras arbete tog mer tid i anspråk än 

de tidigare hade beräknat. De tre vanligaste arbetsrelaterade orsakerna var att 

man fått nytt arbete, fått utökade arbetsuppgifter eller att det dagliga arbetet tog 

så mycket tid att studierna inte skulle hinnas med. Några personer studerade i 

andra kurser och ville inte ”ta sig vatten över huvudet” som en studerande 
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uttryckte det. I några fall var det avsaknad av efterfrågad kursinformation från 

kursledningen i kombination med många andra privata åtaganden som gjorde 

att de inte kom igång med studierna. I ett fall var orsaken av teknisk karaktär. 

Studierna skulle ha bedrivits från Chile men ”datortrassel” medförde att 

personen inte påbörjade studierna i den svenska ekonomikursen.  

 

• 12 personer svarade att de hade fått för mycket att göra. Sju personer av 

dessa anger arbetet som viktigaste orsaken. Tre personer av de 12 anger 

andra studier som viktigaste orsak. Två av de 12 angav även 

informationsbrist som orsak. 

• Två personer angav att man inte fått efterfrågad eller relevant 

information från kursledningen vilket medförde att man inte kom igång 

med studierna i tid.  

• En person hade valt andra studier. 

• En person hade bytt arbete och då blev inte kursen lika intressant som 

tidigare. 

• En person upptäckte att hon ”inte behövde poängen”. 

• En person angav tekniska problem. 

• Fyra personer fanns med i listan för registrerade utan att egentligen ha 

planerat att påbörja studierna i ekonomikursen just då. Orsakerna var 

olika typer av felaktiga registreringar etc. 

 

Sammanfattningsvis var orsakerna till att man aldrig började på den 

företagsekonomiska kursen relaterade till arbete och andra studier och i de allra 

flesta fall handlade det om förändrade privata förhållanden och tidsbrist. Detta 

överensstämmer även med en liknande uppföljning med telefonintervjuer som 

genomfördes av Parker (1999). Hon fann att externa orsaker som arbete, familj 

och datortillgång var det som påverkade beslutet mest. En mer omfattande 

undersökning, än den jag genomförde, kan krävas för att klargöra vad som kan 

vara bakomliggande orsaker till ett beslut att inte påbörja en sökt kurs. I vissa 

fall kan ett flertal, mer eller mindre medvetna, faktorer samverkat och legat till 

grund för beslutet att inte påbörja kursen. Det kan finnas många orsaker till 

varför man inte påbörjar studierna men att ”tidsbrist” är en accepterad orsak 

som vanligtvis inte ifrågasätts. Det kan då vara bekvämt att ange detta som 

orsak. Undersökningen via telefon visade ändå att majoriteten av de personer 

som var antagna men inte påbörjat kursen inte hade kursen som sitt förstaval 

utan att andra studier och arbete kom i första hand. Deras ansökan till kursen 

var en sorts ”gardering” att ta till om man inte skulle få jobb eller om man 
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skulle hinna med ekonomikursen trots förvärvsarbete och andra studier. Det är 

viktigt att konstatera att det inte var utbildningens form eller innehåll som 

primärt hade påverkat deras beslut att inte delta i den aktuella ekonomikursen. 

Även om form och innehåll i kursen varit annorlunda hade troligen samma 

personer valt att inte starta studierna. De 31 personerna som inte påbörjade 

utbildningen ingår därmed inte i undersökningen.  
 

5.10  Validitet och reliabilitet 

Syftet med studien är att belysa studieresultat i en flexibel kurs. Som i all 

forskning finns det anledning att fundera över i vilken mån de undersökningar 

som utförs är reliabla och valida. Gustafsson (2000) beskriver att validitet 

handlar om ”i vilken utsträckning ett mätinstrument mäter det som avses att 

mäta” (s. 42) och ”anledningen varför man måste bekymra sig om reliabiliteten 

hos ett urvalsinstrument är att om det inte är reliabelt så kan det inte uppvisa 

samband med studieresultatet” (s. 41).  

 

Hög validitet innebär att man mäter det man avser att mäta. Forskningsfrågorna 

pekar på att avsikten är att undersöka samvariation mellan att erhålla godkänd 

kurs och ett antal faktorer. Studiemiljön ska vara flexibel till sin form. 

Faktorernas vikt ska undersökas och därmed ge möjligheter att förutsäga 

studieresultat. Reliabilitet – noggrannhet i mätningen - innebär att vi får samma 

resultat om vi upprepar testet med samma mätmetod, till samma person under 

samma förhållanden och oberoende av vem som utför testet. Ett sätt att mäta 

är att göra om testet (test-retest reliability), men första testet har troligen 

påverkat hur man svarar andra gången. (Dessutom skulle svarsbenägenheten 

troligen vara lägre vid andra omgången.) En annan typ av reliabilitet är den 

interna konsistensen mellan de item som bygger upp variablerna i 

studiemönstret. Jag för ett resonemang nedan angående reliabiliteten i framför 

allt det använda instrumentet för studiemönster. 

 

I undersökningen ingår flera faktorer med en mycket hög pålitlighet eftersom 

studieresultatet och data om studiebakgrund hämtats från betygsrapportering 

från kursledningen samt data från LADOK. Det innebär att tillförlitliga data 

finns för samtliga studerande som ingår i undersökningsgruppen. Att mäta 

studieframgång med hjälp av godkänd kurs är ett vedertaget mått både från ett 

studerandeperspektiv och från ett lärosätesperspektiv. Även de betyg i form av 

underkända, godkända och väl godkända PM och examina användes och 
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resultaten av undersökning av poäng och betyg stödjer varandra. De studerande 

har emellertid olika motiv för studierna. Några studerande anger allmänbildning 

som motiv medan andra anger arbetsrelaterade motiv eller att de behöver 

poängen till sin akademiska examen. Andelen studerande som erhållit godkänd 

kurs i de tre kategorierna skiljer sig åt med totalt 8 % mellan kategorierna, vilket 

kan ses som indikation av att även de studerande med allmänbildande motiv 

ändå haft som motiv att erhålla godkänt i kursen. Motiv för studier skulle kunna 

analyseras mer ingående. Exempelvis kan den indelning som Mäkinen, 

Olkinuora, och Lonka (2004) gör användas: theory-oriented, profession-oriented, 

curriculum-oriented och practice-oriented. Idealt vore att ha någon form av 

individuella skalor för studieframgång där varje enskild studerandes mål med 

studierna kan anges och därmed möjliggöra en mätning av varje studerandes 

måluppfyllnad. I praktiken torde detta vara svårt att genomföra och i 

innevarande studie kan vi anta att erhållna poäng var ett adekvat mått eftersom 

poängen är av gemensamt intresse för både lärosätet och den studerande.  

 

Indelningen i de tre kategorierna som används i ”Förväntningar på 

lärprocessen” är en konstruktion som inte har blivit utprövad i andra 

undersökningar men både faktoranalys och klusteranalys (Figur 2) stödjer den 

valda indelningen. Reliabiliteten hos de tre kategorierna av förväntningar är 0,54 

för ”Förväntningar på individuella lärprocesser”, 0,59 för ”Förväntningar på 

envägs lärprocesser” och 0,55 för ”Förväntningar på dialogiska lärprocesser”, 

alla mätta med Cronbach Alpha.  

 

Vad som är godtagbara värden på den interna konsistensen, mätt med 

Cronbach Alpha, diskuteras och det finns inga definitiva gränsvärden och 

hanteringen måste värderas från undersökning till undersökning (Kember, 

Biggs, & Leung, 2004). Ett Alpha-värde under 0,6 får ändå ses som dåligt. Ett 

värde mellan 0,6 och 0,7 får ses som ”godkänt” och värden däröver som 

betecknande för god reliabilitet utan att vi för den skull eftersträvar alltför hög 

reliabilitet. En för hög reliabilitet i det här sammanhanget skulle tyda på att de 

item som använts mäter samma sak och därmed är alla inte nödvändiga. 

 

Det studiemönster som undersöktes avsåg de studerandes studiemönster i den 

ekonomiska grundkursen. Som jag beskrivit ovan är studiemönster 

kontextberoende och påverkas av både kursen och omständigheter utanför 

kursmiljön. Därför genomfördes datainsamlingen i direkt anslutning till deras 

studier och bör därmed ha varit påverkade av kursform, kursmål och 
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examinationsformer i den aktuella kursen. Vi kan anta att det är en ömsesidig 

påverkan mellan kursen och studiemönster likväl som att studerande med vissa 

preferenser väljer en viss typ av kurs.  

   

Begreppet studiemönster i den mening det används av Biggs och därmed i 

innevarande studie är tack vara den omfattande användningen i tidigare studier 

väl beskrivet. Biggs sätt att kvantifiera studerandemönster är erkänt och flitigt 

använt både i undersökningar och som referenser i andra forskares texter 

(Burnett & Dart, 2000; Duff, 2002; Meyer, 1998; Vermunt & Vermetten, 2004). 

Den interna konsistensen, mätt med Cronbach Alpha, varierar mellan 0,55 och 

0,73 i de sex olika variablerna när Biggs SPQ-modell används med innevarande 

studies data. Detta är en reliabilitetsgrad i paritet med tidigare undersökningar 

där SPQ har använts (Lander, 1996a, 1996b). Burnett & Dart (2000) studerade 

ett tiotal undersökningar där SPQ har använts och konstaterar att värdet på 

reliabiliteten, mätt med Cronbach Alpha för de ingående variablerna, varierade 

från 0,39 till 0,77 i dessa. De två variabler som beskriver ”Yt Motiv” och ”Yt 

Strategi” hade oftast en lägre intern konsistens än de variabler som ingår i 

”Djup Motiv”, ”Djup Strategi”, ”Prestation Motiv” respektive ”Prestation 

Strategi” (Kember, Biggs, & Leung, 2004; Zeegers, 2002). Detta gäller, som vi 

kan se i Tabell 15 nedan, även för denna studie. 

 

I den reviderade modell – LPQ-R-2F -som Kember Biggs och Leung (2004) 

utvecklade som enbart utgår från djup- och ytinriktningarna är värdet på den 

interna konsistensen mätt med Cronbach Alpha mellan 0,58 och 0,75 för 

skalorna ”Djup Motiv”, ”Djup Strategi”, ”Yt Motiv” och ”Yt Strategi”. 

 

 I innevarande undersökning, med Biggs SPQ, är värdet på Cronbach Alpha för 

de två Yt-variablerna 0,61 respektive 0,55. Detta är de två lägsta värdena bland 

de sex variablerna. För de två Djup-variablerna är värdena 0,64 respektive 0,68. 

För de två Prestation-variablerna är värdena 0,65 respektive 0,73 se Tabell 15. 

 

 
Tabell 15 Reliabilitet i Biggs modell 
Indexvariabel Cronbach´s alpha
Yt Motiv 0,61
Djup Motiv 0,64
Prestation Motiv 0,65
Yt Strategi 0,55
Djup Strategi 0,68
Prestation Strategi 0,73  
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Jag har studerat varje variabel för sig, (se Bilaga E) inklusive de sju item som 

ingår i respektive variabel. Det kan tyckas vara detaljnivå i sammanhanget men 

en tillbakablick på utvecklingen inom forskning om studieinriktningar och 

studiemönster visar att instrumentens interna konsistens är en återkommande 

måttstock på instrumentets användbarhet. Beräkningen av reliabiliteten för 

varje enskild variabel genomförs på data där varje case med bortfall exkluderas 

ur datamängden. I övrig analys används däremot data där bortfall ersatts. En 

reliabilitetstest på data med ersatta bortfall förändras visserligen bara marginellt 

men förändringen undviks helt genom detta förfarande.  

 

I fyra av de sex variablerna skulle reliabiliteten öka om ett av itemen togs bort. I 

variabeln ”Yt Motiv” är den interna konsistensen Alpha = 0,61. Om påståendet 

SPQ25 skulle tas bort ökar den interna konsistensen till 0,62 vilket får ses som 

marginellt (Tabell E1 i bilaga E). Jag väljer därmed att behålla itemen i 

respektive variabel för att inte förlora data och för att underlätta jämförelser 

med andra studier där Biggs SPQ har använts. Vi kan tack vare den lämpliga 

nivån på reliabiliteten även konstatera att de olika variablerna innehåller item 

”som mäter det de ska mäta”. Inget item kan sägas vara placerat i fel variabel, se 

bilaga E.) 

 

I kapitel 2 nämner jag kraven på att den studerande själv anpassar sitt lärande 

till ett sätt som passar henne eller honom bra. Denna anpassning bedöms i 

studien genom att jämföra om förväntningar på att lära sig med hjälp av 

”Föreläsningar som du kan se i datorn” samvarierar med ”Öppnat 

föreläsningar” och om ”Förväntningar på dialogiska lärprocesser” samvarierar 

med ”Kommunikationsinitiativ”. Om förväntningar och agerande samvarierar 

kan detta vara ett sätt att agera enligt förväntningar. De två olika relationerna 

används tillsammans för att beskriva variabeln ”Agerat enligt förväntningar”. 

 

Användning av plattformen mäts genom att alla aktiviteter i plattformen, som 

respektive studerande gör, loggas. Teknisk sett är denna metod tillförlitlig. 

Däremot är underlaget för dessa variabler mindre tillförlitliga än för övriga 

variabler. ”Öppnat föreläsningar” innebär att den studerande har varit inloggad 

på plattformen och öppnat lagrad föreläsning men de lagrade föreläsningarna 

var relativt få vilket gav en begränsad spridning av resultaten. Dessutom kanske 

de förväntningar som den studerande angav som viktiga för att lära sig bara 



 

 122 

delvis överensstämmer med de faktiska möjligheterna att ta del av lagrade 

föreläsningar. Validiteten för denna variabel blir därmed låg. 

 

Om man som studerande tar initiativ till samarbete 

(”Kommunikationsinitiativ”) genom att skriva i något diskussionsforum i 

lärplattformen är detta ett tecken på att man vill samarbeta. Om man som 

studerande däremot inte tar initiativ i ett diskussionsforum behöver detta inte 

vara tecken på det motsatta. Kommunikationen mellan studerande i 

plattformen är enbart en del av den totala kommunikationen mellan de 

studerande i kursen. Kommunikation förekom mellan studerande i samband 

med föreläsningstillfällen på Växjö universitet. Några studerande deltar i andra 

utbildningar och träffas fortlöpande tack vare dessa. Inte ens för medierad 

kommunikation behöver plattformen användas. Telefon och traditionell e-post 

kan användas istället. SMS och olika typer av snabbmeddelande via Internet kan 

utnyttjas. Att studera en totalkommunikation mellan studerande skulle kräva en 

annan metod än den här använda och har ej heller direkt påbjudits av syftet i 

studien. Validiteten blir därmed relativt låg för de variabler som ingår i faktorn 

”Agerat enligt förväntningar” vilket innebär att resultatet bör tolkas med stor 

försiktighet. Jag diskuterar som avslutning i studien om behov av ytterligare 

studier och hur de metodiskt skulle kunna genomföras. 

 

Bakgrundsfaktorernas tillförlitlighet varierar något. Information om ålder, kön 

och tidigare utbildning hämtas från LADOK för samtliga studerande i studien 

vilket innebär mycket hög tillförlitlighet. Den socioekonomiska statusen 

grundar sig på de studerandes egna svar vilket innebär bortfall. Ytterligare en 

aspekt finns angående föräldrars högsta utbildningsnivå. Den formella 

utbildningsnivån hos Sveriges befolkning har höjts generellt fram till idag. Det 

innebär att föräldrar till de äldre studerande har en generellt lägre 

utbildningsnivå än föräldrar till de yngre studerande. Möjligen skulle variabeln 

om föräldrars högsta utbildningsnivå kunna viktas mot andelen 

högskoleutbildade i respektive uppskattade åldersgrupp. Vi kan anta att en 

sådan viktning skulle öka tillförlitligheten något men då utbildning enbart ingår 

som en variabel i den socioekonomiska faktorn så kan vi anta att skillnaden 

skulle bli försumbar. Det skulle enligt min mening inte uppväga fördelen med 

nuvarande transparens i instrumentet. För föräldrarnas huvudsakliga 

sysselsättning används, International Standard Coding of Occupations 

(ISCO88) som är en detaljerad klassificering av yrken samt indexet ISEI, för att 
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ge varje yrke ett socioekonomiskt värde. Båda skalorna är väl använda och 

tillförlitliga.  

 

Egen bedömning av den ekonomiska situationen ger en indikation som bidrar 

till den socioekonomiska statusen. Måttet kan antas vara någorlunda tillförlitligt 

även om de studerandes bedömning innefattar olika värderingar och subjektiva 

uppfattningar. 

 

Sammanfattningsvis är tillförlitligheten relativt hög för undersökningens resultat 

eftersom data för samtliga personer i undersökningsgruppen inhämtats och 

vedertagna instrument och klassificeringar använts.  Den indelning som använts 

för förväntningar bekräftas med hjälp av en klusteranalys. Faktorn ”Agerat 

enligt förväntningar” indikeras av ”Kommunikationsinitiativ” och ”Öppnat 

föreläsningar” som båda har en lägre validitet vilket innebär att tolkningar där 

”Agerat enligt förväntningar” ingår ska göras med försiktighet. I de tre 

predicerande modellerna som presenteras visar sig ingen av dessa faktorer som 

viktig14. 

 
 

Forskarens egen påverkan 

En fördel med den valda kursen vid Växjö universitet jämfört med en kurs som 

anordnats av mitt ”hemmauniversitet” är att jag som ansvarig för 

undersökningen kunde uppfattas som en person utan relation till kursens lärare 

eller annan personal på Växjö universitet. Jag behövde inte heller riskera att bli 

förknippad med den använda utbildningsplattformen eller annan använd 

kommunikationsteknik.  

 

                                                 
14 Reliabiliteten i SPQ är intressant med tanke på ökande krav på metalärande. En grupp med de 40 

äldsta studerande hade högst reliabilitet för alla variabler förutom ”Djup Strategi”. I flera av 

variablerna hade denna grupp studerande avsevärt högre reliabilitet än övriga. Att reliabiliteten ökar 

hos SPQ som besvaras av äldre studerande konstaterar även Lander (1996b). Kan vi därmed dra 

slutsatsen att medvetenheten om det egna lärandet (metalärande) är bättre hos äldre? Det kan vara 

så, men reliabilitetsmåttet uttalar sig om huruvida de frågeställningar som ingår i en variabel 

efterfrågar ”samma” sak. Konstruktionen hos SPQ kanske helt enkelt passar äldre bättre. Huruvida 

de studerande i kursen har agerat enligt sina förväntningar har undersökts i kursen genom att 

jämföra förväntningar med studiehandlingar. Underlaget för analysen är litet men antyder att de 

yngsta inte har agerat enligt sina förväntningar och att de äldre har agerat enligt förväntningar 

åtminstone när det gäller förväntningar på dialogiska lärprocesser. Detta kan tyda på en ökad 

medvetenhet om sitt lärande hos de äldre i innevarande studie. 
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Vi kan anta att omständigheten att jag som undersökare kom från ett annat 

universitet, än det kursgivande, bidrog till hur studien upplevdes. Jag bedömer 

att de studerande upplevde att undersökningen hade en större dignitet än om 

jag som undersökare ”enbart” skulle ha kommit från någon institution på Växjö 

universitet. Kursledningen kunde inför de studerande välkomna mig som en 

utomstående forskare och, som jag bedömer det, förmedla ett intresse för 

genomförandet samtidigt som det blev uppenbart att jag inte tillhörde 

kursledningen utan hade en fristående roll.  

 

Jag hade inte träffat någon av de studerande i något annat sammanhang. Detta 

bedömer jag som en fördel framför allt då bakgrundenkäten bland annat 

innehåller frågor om ekonomi, datorvana, och föräldrars sysselsättning och 

utbildning. Kanske kunde någon typ av tidigare relation ha ökat det interna 

bortfallet för dessa relativt privata frågor. 
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6  RESULTAT 

Resultatbeskrivningen av analyserna består av tre delar. I första delen redovisas 

studieresultatets samvariationer med bakgrundsfaktorerna samt sambanden 

mellan studieresultat och de sex variablerna: ”Motiv för studier”, 

”Förväntningar på egen lärprocess”, ”Studiemönster”, ”Användning av 

plattform”, ”Kommunikationsinitiativ” och ”Agerat enligt förväntningar”. 

Variablerna och deras samband med studieresultat relateras även till de 

studerandes bakgrund. Nästa del i kapitlet redovisar modeller av de faktorer 

som har störst betydelse för ett godkänt resultat i kursen genom en binär 

logistisk regressionsanalys. Beräkningar av förutsägelser av studieresultat 

redovisas. Den tredje och sista delen i kapitlet sammanfattar de funna 

resultaten. 

 

6.1  Studieresultatens samvariation med bakgrundsfaktorer 

Ålder 

Vi konstaterade ovan att hälften av de studerande har erhållit 10 poäng men 

studieresultaten varierar mellan olika åldrar. Knappt hälften (46 %) av de yngre 

studerande har erhållit 10 poäng. Mellangruppen har lägst andel med 41 %. Av 

den tredjedel respondenter som är äldre erhöll nästan två av tre studerande 10 

poäng, se Tabell 16.  

 

 
Tabell 16 Andel godkända (10 poäng) studerande i tre åldersgrupper 

Yngre, 20-24 år, N=57 25-30 år, N=61 Äldre, 31-49 år, N=56
46 41 63Andel godkända i %  

 

 

Bland de studerande 20 – 24 år, i Tabell 17, finner vi en relativt stor andel 

studerande från noll upp till och med nio poäng. Några få äldre studerande har 

0 poäng men de allra flesta äldre har tagit 10 poäng. Vi ser bland annat att 

enbart två av tio manliga studerande i äldregruppen erhöll 1-9 poäng jämfört 

med fyra av tio övriga manliga studerande. Tabellen visar även fördelningen 

mellan kvinnor och män. Analyserar vi resultaten närmare kan vi även se att de 

äldre kursdeltagarna endera har tagit 10 poäng eller knappt någon poäng alls. Få 
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studerande födda i äldregruppen har avbrutit sina studier efter att ha tagit de 

inledande poängen.  
 
 
Tabell 17 Studieresultat i poäng hos kvinnor och män i tre olika åldersgrupper 

20-24 år i % 25-30 år i % 31-49 år  i % Alla i %
0 poäng 15 7 14 12
1-9 poäng 42 41 24 36
10poäng 42 52 62 52

100 100 100 100

0 poäng 17 4 19 13
1-9 poäng 43 57 19 40
10poäng 40 39 63 47

100 100 100 100

Män

Kvinnor

 
 

 

Ett annat sätt att åskådliggöra relationen mellan studieresultat och ålder är att 

använda ett scattergram som i Figur 4. Till höger i diagrammet kan vi se den 

polarisering som skett hos de äldsta deltagarna, där de endera har erhållit 10 

poäng eller inga poäng alls. Den här polariseringen är intressant då vi ska 

bedöma hur väl de som börjat kursen har lyckats med sina studier. 
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Figur 4 Manliga och kvinnliga studerandes studieresultat i poäng i relation till ålder 

 
 

Kön 

Det finns en liten skillnad mellan de kvinnliga och manliga studerandes 

studieresultat. 52 % av kvinnorna fick godkänt resultat på samtliga PM och 

tentamina och erhöll därmed 10 poäng. Andelen män var något lägre: 47 %. 

Räknar vi medelvärdet på hur många poäng de erhållit finner vi att kvinnorna 

hade något högre medelvärde, 6,9 poäng, jämfört med männens 6,6 poäng, se 

Tabell 18. Samvariationsindexet är 0,09. 
 

 
Tabell 18 Studieresultat, kvinnor och män 

Kvinnor, N=84 Män, N=90
Andel som klarat 10 poäng i % 52 47
Antal poäng - medelvärde 6,9 6,6
Std.avvikelse 3,7 3,9  
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En något större andel kvinnor än män har därmed klarat 10 poäng och erhållit 

godkänt på kursen men skillnaderna är större när det gäller samband mellan 

studieresultat och ålder. Vi kunde konstatera att äldregruppen studerande hade 

bäst studieresultat och att enbart en mindre andel av dem avbrutit sina studier 

när de väl erhållit några poäng jämfört med övriga studerande på kursen. I nästa 

avsnitt ska vi undersöka om även utbildningsbakgrunden har samband med 

studieresultatet. 

 

Utbildningsbakgrund 

Har studerande med en viss gymnasieutbildning bättre studieresultat? Vi såg 

ovan att äldre hade bättre studieresultat än de yngre. Vi vet även att den relativt 

lilla grupp studerande som tidigare deltagit i komvux-studier är äldre än övriga. 

Analysen av samband mellan gymnasieutbildning och studieresultat visar att 

störst andel godkända har de studerande med komvux-bakgrund. Åtta av elva 

kursdeltagare med komvux-bakgrund har erhållit 10 poäng, se Tabell 19. Lika 

stor andel studerande med yrkesförberedande som studerande med 

studieförberedande gymnasieutbildning har erhållit 10 poäng.    
 
 
Tabell 19  Godkända studerande (10 poäng) och gymnasiebakgrund 

Antal i kursen Andel godkända i %
Komvux 11 73
Yrkesförberedande 43 47
Studieförberedande 108 47
Övriga 12 58
Totalt i kursen 174 49  
 
 
Tidigare gymnasieutbildning är en del av det som i innevarande studie ingår i 

utbildningsbakgrund. Även de studerandes eventuella tidigare högskolestudier 

jämförs med studieresultatet. Nybörjare på högskolenivå har fått bättre 

studieresultat än övriga. Av de respondenter som före ekonomikursen inte hade 

högskolepoäng var det en högre andel (56 %) som erhöll 10 poäng, jämfört 

med dem som studerat på högskolenivå tidigare (41 %).  

 

Studieresultatet för de studerande som studerat utomlands skiljer sig försumbart 

från övrigas resultat. 
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Socioekonomisk status 

Har den studerandes socioekonomiska status någon betydelse för om hon eller 

han tar 10 poäng och får godkänd kurs? Ja, jämför vi den hälft studerande med 

lägst SES med den hälft studerande med högst SES visar det sig att de 

studerande med lägst SES har en andel på 59 % som fått godkänd kurs, jämfört 

med 49 % för andra hälften studerande med högre SES. Tendensen 

återkommer om vi studerar medelvärdet på antalet poäng i stället för godkänd 

kurs.  

 

Datoranvändare 

Värdet på ”Datoranvändare” samvarierar inte med studieresultatet, (r=-0,045, 

N’=85). Datorvana och god tillgång till Internet, som indikerar faktorn 

”Datoranvändare”, tycks därmed inte vara ett krav för att nå ett bra 

studieresultat. Enbart variabeln ”Datorvana” samvarierar obetydligt med 

godkänd kurs. Däremot har de manliga studende högre värde på både 

”Datorvana” och ”Datoranvändare” (Samvariationsindex 0,31 respektive 0,23) 

Erfarenheter i andra studier visar på en tendens från manliga respondenter att 

ange högre värde på datorkompetens än kvinnliga respondenter. Detta får 

emellertid ingen betydelse för studieresultatet i innevarande studie. 

 

Övrig sysselsättning 

51 studerande har svarat att de heltidsarbetar förutom deltagande i kursen. De 

har i stort sett uppnått samma studieresultat som övriga, 61 % godkända, 

jämfört med 62  %15. 

 

Av de 24 respondenter som angivit deltidsarbete vid sidan om studierna har 

enbart var tredje (33 %) erhållit godkänt i kursen. En fördjupad analys visar att 

det framför allt är studerande som både studerar i annan utbildning och arbetar 

deltid parallellt med kursen som erhåller dåligt resultat. Av dessa 11 

respondenter är det enbart tre som erhållit godkänt. Dock är antalet 

respondenter få vilket medför att vi bör tolka resultatet därefter. 

 

                                                 
15 Siffran anger andel godkända av den andel studerande som besvarat enkäten.  
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Andra studier parallellt med den undersökta kursen påverkar inte andelen som 

erhåller godkänt i kursen. 61 % av dem som studerar erhåller godkänt jämfört 

med 62 % för övriga, vilket är samma andel som för heltidsarbetande. 

 

De fem respondenter som angett att de är arbetslösa avviker inte från övriga 

när det gäller andel med godkänd kurs.   

 

Intressant att notera är även att de 7 respondenter som angett att de är hemma 

med barn samtliga har erhållit godkänd kurs. 

 

Tabell 20 visar hur andelen studerande varierar beroende på tidigare 

högskolepoäng och studier utöver ekonomikursen. 

 

 
Tabell 20 Andel som erhållit 10 poäng av studerande som studerar på högskolenivå för första 
gången och andel av studerande som deltar i annan utbildning parallellt med ekonomikursen. 
 
 

Nybörjare
Har högskolepoäng 

sedan tidigare
% %

Ekonomikursen enda utbildningen 71 53
Deltar i annan utbildning 30 41  
 

 

Vi kan se i tabellen ovan att det är mer än dubbelt så stor andel 

nybörjarstudenter som enbart läser ekonomikursen som erhöll 10 poäng än de 

nybörjarstuderande som även läste annan högskoleutbildning. Vi kan anta att 

det beror på att den studerande, om hon eller han inte hinner med, i första hand 

hoppar av en halvfartskurs istället för den ”huvudsakliga” utbildningen.  

 

Studieresultat och motiv för studier 

Motiven för att delta i kursen varierade stort från behov av akademiska poäng 

till kunskap för specifika arbetsuppgifter eller önskan om allmänbildning. Ett 

exempel på akademiska motiv gav en studerande som saknade ekonomikursens 

10 poäng i en annan längre utbildning. En annan studerande nämnde behov av 

den allmänbildande sorten och menade att det pratades så mycket ekonomi idag 

så att hon ville veta mera om området för att kunna följa med i 

samhällsdebatten. Andelen studerande som angav akademiska motiv var 63 %. 
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Andelen studerande som angav arbetsmotiv var 23 % och andelen som angav 

allmänna motiv var 14 %. 

 

De studerande som angav att det huvudsakliga motivet för studierna var 

akademiska har nått bättre studieresultat än de som angav andra motiv för 

studierna (se Tabell 21). Att ha ett akademiskt motiv för studierna tycks därmed 

ha starkast samband med studieframgång. Att ha allmänna motiv innebär 

svagast samband med studieframgång. 

 

 
Tabell 21 Motiv och godkänt studieresultat  

Akademiska Arbete Allmänna
Andel godkända, % 58 53 50
Antal godkända, N 47 16 9

Motiv

 
 

 

Vilka studerande är det som har vilka motiv för sina studier? Vid en jämförelse 

visar det sig att de yngre studerandes motiv i högre grad än de äldres kunde 

kategoriseras som akademiska motiv (Tabell E2, Bilaga E). En större andel män 

än kvinnor angav akademiska motiv som huvudsakligt motiv för sitt 

kursdeltagande. Yngre män angav akademiska motiv i större omfattning än 

yngre kvinnor. Tre av fyra män som finns i yngregruppen har angett 

akademiska motiv mot hälften bland yngre kvinnor. 65 % av nybörjare på 

högskolenivå angav akademiska motiv mot 60 % bland de som redan hade 

erfarenhet av högskolestudier.  

 

Studieresultat och förväntningar på egen lärprocess 

Akademiska motiv, arbetsmotiv och allmänna motiv anger varför de studerande 

påbörjat kursen. Motiven skiljer sig åt mellan olika åldrar, mellan könen och 

beroende på om kursdeltagarna har studerat på högskolenivå tidigare. Jag 

undersökte även de studerandes förväntningar på den egna lärprocessen. 

Frågan som ställdes var vilken aktivitet i kursen som enligt de själva förväntades 

vara viktigast för att de skulle ”lära sig”.  

 

De studerande hade förväntningar på den egna lärprocessen framför allt genom 

aktiviteter som kan beskrivas som individuella. Deras rangordning visar att 

”Individuell läsning av kurslitteratur” var viktigast, med ett medelvärde på 4,5 
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på en 5-gradig likertskala, från ”1” till ”5”. ”Individuell reflektion” ansågs vara 

näst viktigast. Som vi kan se i Tabell 22 kommer därefter ”Föreläsningar som 

du kan se i datorn”. Den kan beskrivas som en individuell aktivitet då den 

studerande tar del av föreläsningen via Internet. Därnäst kommer förväntningar 

på aktiviteter som kan beskrivas som deltagande i olika typer av 

”skolaktiviteter”. Lägst förväntningar av de 11 rangordnade får aktiviteter som 

innebär kommunikation med andra studerande som exempelvis ”Gemensamt 

arbete med gruppuppgift”.  
 
 
Tabell 22 Förväntningar på egen lärprocess 

N' Medelvärde Std. avvikelse
Individuell läsning av kurslitteratur 134 4,5 0,7
Individuell reflektion 135 4,0 1,1
Föreläsningar som du kan se  i datorn 135 3,8 1,1
Kurskompendium 126 3,7 1,0
Lärarens föreläsning på Växjö universitet 132 3,7 1,2
Diskussion med annan studerande 132 3,4 1,2
Individuell handledning av läraren 132 3,2 1,1
Diskussion på din arbetsplats* 56 3,1 1,3
Läsa andras inlägg i systemet 132 3,1 1,1
Diskussion med familj, vänner etc. 132 3,0 1,2
Gemensamt arbete med gruppuppgift 130 2,9 1,1
* Frågan är relevant enbart för de som även yrkesarbetar. Knappt hälften (56) av 
respondenterna har därmed besvarat den.

 
 

I metodkapitlet och i Tabell 23 nedan beskrivs indelningen i tre olika 

förväntningar. Tre mått används på de studerandes förväntningar: 

Förväntningar på individuella lärprocesser, Förväntningar på envägs 

lärprocesser och Förväntningar på dialogiska lärprocesser. Olika antal variabler 

indikerar respektive mått men alla tre mått använder samma skala mellan 1 och 

5. Högst medelvärde hade de studerande på förväntningar på individuella 

lärprocesser med 4,2. Medelvärdet för förväntningar på envägs lärprocesser var 

3,4 och lägst medelvärde hade förväntningar på dialogiska lärprocesser med 3,2. 
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 Tabell 23 Indelning av förväntningar på egna lärprocesser 

Individuell läsning av kurslitteratur

Individuell reflektion

Individuell handledning av läraren

Föreläsningar som du kan se i datorn

Läsa andras inlägg i systemet

Lärarens föreläsning på Växjö universitet

Gemensamt arbete med gruppuppgift

Diskussion med annan studerande

Förväntningar på dialogiska 
lärprocesser

Förväntningar på envägs 
lärprocesser

Förväntningar på individuella 
lärprocesser

 

 

Förväntningar på individuella lärprocesser samvarierar starkast med 

studieframgången. Analysen visar på entydiga resultat för godkänd kurs, VG 

och U. Ju högre värde på förväntningar på individuella lärprocesser som den 

studerande har angett desto bättre studieresultat, se Tabell 24. Men 

samvariationsindexen för de tre olika sätten att mäta studieframgång är 0,34, 

0,20 och -0.0816 vilket tyder på att det först och främst är godkänd kurs som 

samvarierar med förväntningar på individuella lärprocesser.  

 

Vi kan utläsa i Tabell 24 nedan att förväntningar på envägs lärprocesser och 

studieresultat inte samvarierar positivt. Samvariationsindexet för förväntningar 

på envägs lärprocesser och godkänd kurs är -0,06. Högre förväntningar på 

envägs lärprocesser samvarerar med betyget underkänt (samvariationsindex är 

0,28). De studerande som förväntat sig mer kommunikation i den egna 

lärprocessen (förväntningar på dialogiska lärprocesser) har något sämre 

studieresultat än övriga. Det är framför allt för variabeln godkänd kurs och 

betyget U som detta framträder. Samvariationsindexen för samvariationen 

mellan förväntningar på dialogiska lärprocesser och godkänd kurs är -0,17 och 

för minst ett U-betyg 0,24. 

 

 

 

 

 
 

                                                 
16 Jag anger samvariationsindex även med negativa tal eftersom det underlättar jämförelser mellan 
olika variabler, framför allt i tabeller.   
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Tabell 24 Studieresultat (Godkänd kurs, betyg VG och betyg U) jämförda med Förväntningar 
(förväntningar på individuella lärprocesser förväntningar på envägs lärprocesser och 
förväntningar på dialogiska lärprocesser). 

N'
Medelvärde 
förväntning Std. avvikelse Sam-index

Godkänd 72 4,35 0,67
Ej godkänd 62 4,10 0,82
Minst ett VG 90 4,29 0,70
Inget VG 44 4,14 0,84
Minst ett U 16 4,19 0,73
Inget U 118 4,25 0,76
Godkänd 69 3,42 0,76
Ej godkänd 62 3,46 0,74
Minst ett VG 87 3,41 0,75
Inget VG 44 3,49 0,73
Minst ett U 16 3,63 0,86
Inget U 115 3,41 0,73
Godkänd 69 3,07 0,92
Ej godkänd 61 3,25 1,08
Minst ett VG 87 3,13 0,96
Inget VG 43 3,20 1,08
Minst ett U 15 3,37 0,95
Inget U 115 3,13 1,00

Förväntningar 
på individuella 
lärprocesser

Förväntningar 
på envägs 
lärprocesser

Förväntningar 
på dialogiska 
lärprocesser

0,20

-0,11

-0,07

-0,08

0,28

0,24

0,34

-0,06

-0,17

 
 
 

Vilka bakgrundsvariabler är det som samvarierar starkt med de tre 

förväntningarna på egna lärprocesser? Vi undersöker först om ålder har något 

samband med förväntningar på den egna lärprocessen. 

 

Förväntningar på individuella lärprocesser samvarierar försumbart med ålder 

mätt med en korrelationsanalys (r=0,07, N'=134). Förväntningar på envägs 

lärprocesser ökar däremot med ökad ålder (r=0,27, N'=131). Då den yngre 

tredjedelen och den äldre tredjedelen jämförs beträffande förväntningar på 

envägs lärprocesser är samvariationsindexet 0,65, se tabell E3, Bilaga E. 

Förväntningar på dialogiska lärprocesser minskar däremot något med ökad 

ålder (r=-0,17, N'=130) och har ett samvariationsindex på -0,34 då den yngre 

tredjedelen och den äldre tredjedelen jämförs. En grafisk presentation av de tre 

åldersgrupperna i form av boxplottar, Figur E1 (Bilaga E), ger ytterligare 

information. Studerar vi boxplottarna kan vi se att tendenserna tycks förstärkas 

med ökad ålder. Detta syns tydligast på de boxplottar  som representerar 

förväntningar på individuella lärprocesser och förväntningar på dialogiska 

lärprocesser. Vi kan vidare konstatera att respondenterna har störst spridning 

på förväntningar på dialogiska lärprocesser. Det finns studerande som har 

angett enbart ettor och andra studerande som har angett enbart femmor på den 

5-gradiga likertskalan för de påståenden som ingår i förväntningar på dialogiska 
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lärprocesser. Det betyder att förväntningarna på ”Gemensamt arbete med 

gruppuppgift” och ”Diskussion med annan studerande” skiljer sig stort åt 

mellan respondenterna. Det finns alltså mycket skilda förväntningar på 

kommunikation bland de studerande.    
 
De kvinnliga respondenterna har något högre förväntningar på envägs 

lärprocesser. En jämförelse visar att kvinnorna har ett högre medelvärde, 3,6, 

jämfört med männens 3,3. Ett samvariationsindex på 0,45 innebär att 

förväntningar på envägs processer är viktigare för kvinnor än för män. För de 

två övriga förväntningarna finns enbart en mycket liten skillnad mellan män och 

kvinnor. Värden på alla tre förväntningarna anges i Tabell E4, Bilaga E.  
 
De studerande med studieförberedande gymnasieutbildning har angett högst 

värde för förväntningar på individuella lärprocesser. Studerande med 

yrkesförberedande gymnasieutbildning har däremot högre värden på både 

förväntningar på envägs lärprocesser och förväntningar på dialogiska 

lärprocesser (Tabell E5, Bilaga E). Effekstorlekar på -0,78 och -0,56 för 

förväntningar på envägs lärprocesser och förväntningar på dialogiska 

lärprocesser indikerar relativt stora skillnader mellan kursdeltagare med studie- 

respektive yrkesförberedande gymnasieutbildning. 
 
Det finns även en skillnad när det gäller förväntningar på individuella 

lärprocesser mellan den fjärdedel studerande som vid något tillfälle studerat 

utomlands och övriga kursdeltagare. De som studerat utomlands har högre 

medelvärde för förväntningar på individuella lärprocesser, 4,5, jämfört med 4,2 

för övriga och ett samvariationsindex på 0,53. Som vi kan se i Tabell E6 (Bilaga 

E) finns skillnader även när det gäller förväntningar på envägs lärprocesser och 

förväntningar på dialogiska lärprocesser, men de har små samvariationsindex.  

 

De studerande som hade erfarenhet från tidigare studier på högskolenivå hade 

något lägre värden på både förväntningar på envägs lärprocesser och 

förväntningar på dialogiska lärprocesser (samvariationsindex är -0,24 respektive 

-0,21). Som vi kan se i Tabell E7 (Bilaga E) finns det ingen noterbar skillnad för 

förväntningar på individuella lärprocesser. 

 

Ju högre värde på SES desto högre förväntningar på individuella lärprocesser 

(r=0,233, N'=85.) Samvariationsindexet är stort både för individuella (0,63) och 

för förväntningar på envägs lärprocesser (-0,62), se Tabell E8. För det senare är 

förhållandet det omvända. Ju högre värde på SES desto lägre förväntningar på 
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de fyra item som ingår i förväntningar på envägs lärprocesser (r=-0,257, 

N'=82). För förväntningar på dialogiska lärprocesser finns ingen nämnvärd 

samvariation med SES.  

 

Förväntningarna på egen lärprocess varierar mellan studerande och för att 

lättare kunna få överblick över vilka studerande som förväntar vad, är 

förväntningarna sammanställda i Tabell E9 (Bilaga E). I tabellen betecknas 

positiva samband med ”+”, negativa med ”–”. I två fall, ålder och SES, jämförs 

den yngsta tredjedelen studerande med den äldre tredjedelen studerande 

respektive den tredjedel med lägst SES med den tredjedel med högst SES. 

Samvariationsindexen för sambanden anges i tabellen för att vi ska kunna 

bedöma skillnaderna. Det största samvariationsindexet (0,78) återfinns inom 

faktorn gymnasieutbildning där de studerande med en yrkesförberedande 

utbildning har störst förväntningar på envägs lärprocesser. Samma grupp har 

även högre förväntningar på dialogiska lärprocesser (samvariationsindex 0,56). 

Ytterligare ett samvariationsindex över 0,5 hittar vi hos den äldre tredjedelen 

som har högre förväntningar på envägs lärprocesser än övriga. Tredjedelen med 

högst SES har högre förväntningar på både individuella och envägs lärprocesser 

än tredjedelen med lägst SES med samvariationsindex 0,63 och 0,62.  

 

Förväntningar på egen lärprocess sammanfattas 

Om vi sammanfattningsvis betraktar förväntningar på individuella lärprocesser, 

förväntningar på envägs lärprocesser och förväntningar på dialogiska 

lärprocesser kan vi konstatera att de studerande med höga förväntningar på 

individuella lärprocesser har lyckats bäst med studierna. Det motsatta 

förhållandet gäller för förväntningar på dialogiska lärprocesser där andelen 

studerande med högt värde har lyckats sämst med studierna. Förväntningar på 

envägs lärprocesser samvarierar inte nämnvärt med godkänt resultat. Analysen 

visar även att äldre studerande hade högre förväntningar på individuella 

lärprocesser och lägre förväntningar på dialogiska lärprocesser och tendensen 

tycks förstärkas med ökad ålder. Förväntningar på individuella lärprocesser 

samvarierar med studieförberedande gymnasieutbildning och hög SES. 

Studerande med hög SES har lägre värde på förväntningar på envägs 

lärprocesser. Både förväntningar på envägs lärprocesser och förväntningar på 

dialogiska lärprocesser samvarierar positivt med yrkesförberedande 

gymnasieutbildning men negativt med tidigare högskolestudier.  
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Studieresultat och studiemönster 

De studerandes motiv för kursdeltagande och förväntningar på den egna 

lärprocessen har beskrivits ovan. Nästa analys omfattar de studerandes 

studiemönster. För att undersöka studiemönstret användes en svensk version av 

John Biggs Study Process Questionnaire, SPQ (se bilaga B). Utifrån de variabler 

som angavs i metodkapitlet fördes dessa samman till tre index genom vilka de 

studerandes studiemönster uppskattats – ytinriktat, djupinriktat respektive 

prestationsinriktat. Studiemönster mätt på detta sätt har samband med 

studieresultatet och det är framför allt ett prestationsinriktat studiemönster som 

samvarierar positivt med resultatet. Även höga värden på det ytliga 

studiemönstret är vanligare hos studerande som nått studieframgångar 

alltmedan ett djupinriktat studiemönster inte samvarierar positivt med bra betyg 

och godkänd kurs.  

 

Alla studerande som besvarade SPQ har värden på alla tre inriktningarna. En 

studerande kan ha höga värden på flera studiemönster. Resultaten av SPQ 

används genom att undersöka samvariationer mellan bakgrundsvariabler och de 

olika studiemönstren. Det djupinriktade studiemönstret har högst medelvärde 

vilket innebär att de studerande har angett högre värden på de likertskalor som 

indikerar detta studiemönster. Att jämföra hela studerandegruppens 

medelvärden för studiemöntren sinsemellan säger enbart något om 

konstruktionen av de item som ingår och ger oss ingen ytterligare information 

för att besvara innevarande studies forskningsfrågor. Vi ska istället granska 

samvariationer mellan höga värden på respektive studiemönster och erhållande 

av godkänd kurs (10 poäng) och betygen VG och U. 
 
 



 

 138 

Tabell 25  Studiemönster hos godkända och ej godkända studerande. 

  N Medelvärde Std. avvikelse Sam-index
Godkända 76 2,89 0,63
Ej godkända 53 2,81 0,70
Godkända 76 3,55 0,57
Ej godkända 53 3,55 0,66
Godkända 76 2,69 0,61
Ej godkända 53 2,60 0,65
Godkända 76 2,66 0,55
Ej godkända 53 2,63 0,57
Godkända 76 3,20 0,55
Ej godkända 53 3,27 0,61
Godkända 76 2,79 0,71
Ej godkända 53 2,63 0,73

Ytinriktat Godkända 76 2,78 0,51
studiemönster Ej godkända 53 2,72 0,53
Djupinriktat Godkända 76 3,38 0,51
studiemönster Ej godkända 53 3,41 0,57
Prestationsinriktat Godkända 76 2,74 0,52
studiemönster Ej godkända 53 2,61 0,55 0,23

-0,12

0,21

0,10

-0,05

Djup Strategi

Prestation Strategi

0,11

0,00

0,13

0,05

Yt Motiv

Djup Motiv

Prestations Motiv

Yt Strategi

 
 
 

Både höga värden på ytligt studiemönster och på prestationsinriktat 

studiemönster samvarierar med godkänd kurs men det är framför allt det 

prestationsinriktade som kan nämnas. Som Tabell 25 visar har det 

prestationsinriktade studiemönstret ett samvariationsindex på 0,23 vilket är det 

största måttet när det gäller alla studiemönster och godkänd kurs. Det är 

framför allt variabeln ”Prestation Strategi” som bidrar till utslaget för det 

prestationsinriktade studiemönstret. Trots att det är det högsta 

samvariationsindexet i tabellen får 0,23 betecknas som ett litet 

samvariationsindex eftersom det innebär att värdet för drygt 80 % av de 

studerande ”överlappar” varandra. Vid ett medelstarkt samvariationsindex är 

det värde hos cirka 67 % som överlappar varandra med sina värden (se s. 106). 

 

Även det ytinriktade studiemönstret samvarierar med godkänd kurs. Sambandet 

är svagare än för det prestationsinriktade men det återfinns i båda yt-variablerna 

och i det ytliga studiemönstret. Samvariationsindexet på studiemönstret är 0,10 

vilket är ett lågt värde. 

 

Det djupinriktade studiemönstret samvarierar obetydligt med godkänd kurs, 

med ett obetydligt samvariationsindex på -0,05. Värt att notera kan ändå vara 

att variabeln ”Djup Strategi” har ett samvariationsindex på 0,10. En 

djupinriktad strategi minskar alltså möjligheterna till godkänd kurs något. Även 

om samvariationsindexen är låga för de flesta variabler i Tabell 25 återkommer 
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liknande samband då vi undersöker huruvida de studerande fått betyget ”Väl 

Godkänt” och/eller betyget ”Underkänt” på någon PM eller tentamina. 

Sambanden mellan studiemönster och betyg är, mätt med samvariationsindex, 

avsevärt starkare än sambanden mellan studiemönster och godkänd kurs. Detta 

kan tyda på att studiemönster samvarierar mer med sättet man genomför 

studierna på, än om man får godkänt resultat eller inte. 
 
För att ytterligare undersöka studieresultatet i förhållande till studiemönster 

undersöker vi även antalet VG-betyg och antalet U-betyg som de studerande 

fått i kursen. Analysen inkluderar både studerande som har erhållit godkänt (10 

poäng) på kursen och studerande som erhållit 0-9 poäng17.  Studerande med ett 

högt värde på ett ytinriktat studiemönster har i större omfattning betyg VG än 

övriga (samvariationsindex 0,29). Om vi fortsätter att studera Tabell 26 nedan 

kan vi konstatera att det djupinriktade studiemönstret samvarierar negativt med 

antalet VG (samvariationsindex -0,27), och att ett prestationsinriktat 

studiemönster samvarierar obetydligt med betyget VG (samvariationsindex 

0,06). 

 
 
Tabell 26 Studiemönster hos studerande med eller utan betyget VG 

N' Medelvärde Std. avvikelse Sam-index
minst ett VG 93 2,91 0,68
inget VG 33 2,71 0,68
minst ett VG 93 3,52 0,58
inget VG 33 3,66 0,64
minst ett VG 93 2,71 0,61
inget VG 33 2,53 0,67
minst ett VG 93 2,67 0,58
inget VG 33 2,58 0,46
minst ett VG 93 3,20 0,55
inget VG 33 3,35 0,61
minst ett VG 93 2,69 0,70
inget VG 33 2,81 0,80
minst ett VG 93 2,79 0,54
inget VG 33 2,64 0,44
minst ett VG 93 3,36 0,51
inget VG 33 3,50 0,57
minst ett VG 93 2,70 0,51
inget VG 33 2,67 0,59

Djupinriktat 
studiemönster

-0,27

Prestationsinriktat 
studiemönster

0,06

Prestation Strategi -0,17

Ytinriktat 
studiemönster

0,29

Yt Strategi 0,17

Djup Strategi -0,27

Djup Motiv

Prestation Motiv

0,29

-0,24

0,29

Yt Motiv

 
 
 
I samma tabell kan vi även utläsa att prestationsmotiv samvarierar positivt med 

VG alltmedan prestationsstrategi samvarierar negativt med VG. Det för med sig 

                                                 
17 Fem studerande som erhållit godkänt resultat i kursen (10-poäng) har fått betyget U vid minst ett 
tillfälle. 35 studerande som erhållit 0-9 poäng i kursen har fått betyget VG vid minst ett tillfälle. 
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att indexet Prestationsinriktat studiemönster får ett lågt samvariationsindex och 

därmed samvarierar försumbart med VG.  
 
 
Tabell 27  Studiemönster hos studerande med eller utan betyget U 

N' Medelvärde Std. avvikelse Sam-index
minst ett U 15 2,69 0,67
inget U 111 2,88 0,66
minst ett U 15 3,29 0,76
inget U 111 3,59 0,56
minst ett U 15 2,51 0,68
inget U 111 2,68 0,62
minst ett U 15 2,36 0,48
inget U 111 2,68 0,56
minst ett U 15 3,24 0,61
inget U 111 3,24 0,57
minst ett U 15 2,83 0,86
inget U 111 2,71 0,71
minst ett U 15 2,52 0,48
inget U 111 2,78 0,52
minst ett U 15 3,26 0,62
inget U 111 3,42 0,51
minst ett U 15 2,67 0,60
inget U 111 2,70 0,53

Djupinriktat 
studiemönster

-0,30

Prestationsinriktat 
studiemönster

-0,06

Prestation Strategi 0,16

Ytinriktat 
studiemönster

-0,50

Yt Strategi -0,58

Djup Strategi 0,00

Djup Motiv

Prestation Motiv

-0,28

-0,51

-0,31

Yt Motiv

 

 

Högre samvariationsindex, än för betyget VG, finner vi för betyget U men 

antalet studerande som erhållit detta betyg är enbart 15 bland dem som 

besvarade enkäten om studiemönster. Genom att studera Tabell 27 kan vi 

konstatera att höga värden på alla variabler och index utom ”Prestation 

Strategi” tycks innebära färre U. 

 

Intressant i detta sammanhang är att SPQ-item nr 12 ”Jag försöker arbeta 

målmedvetet hela terminen och repetera när tentamina närmar sig” är det item 

som samvarierar mest med andelen studerande som erhåller godkänt i kursen.  

På motsvarande vis är det SPQ-item nr 5. ”Medan jag studerar kursmaterialet 

tänker jag på verkliga situationer, där materialets innehåll kan vara användbart” 

som samvarierar negativt med godkänd kurs. Item nr 12 återfinns i variabeln 

”Prestation Strategi” och item nr 5 i variabeln ”Djup Strategi”. 

 

I de kommande avsnitten ska vi undersöka vilka studerande som har vilket 

studiemönster genom att relatera studiemönster till ålder, kön, 

utbildningsbakgrund samt socioekonomisk bakgrund. Absoluta värden på olika 

variabler och index för hela respondentgruppen är som tidigare konstaterats av 
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begränsat värde och vi börjar med att studera om studiemönstren samvarierar 

med åldern på något sätt. 

 

Korrelationsanalys visar att yngre studerande har något högre värde på ytligt 

studiemönster (r=-0,229, N'=129) och äldre studerande obetydligt högre värde 

på djupinriktat studiemönster (r=0,159, N'=129). Eftersom yt- och 

djupinriktning oftast korrelerar negativt är tendensen ett följdriktigt resultat 

även om den är svag. Det prestationsinriktade studiemönstret korrelerar inte 

med åldern på de studerande (r=0,048, N’=129). En fördjupad analys visar 

dock att dessa korrelationer är missvisande då det existerar data som ger u-

formade resultatkurvor och andra ickelinjära samband. För att studera 

relationerna mer ingående läggs data i scattergram (Figur E2, Figur E3 och 

Figur E4, samtliga i Bilaga E) för att visualisera data och eventuella ickelinjära 

samband. Två regressionslinjer i form av andragradskurvor som anpassar sig till 

värdena används i respektive scattergram för att visa förhållandet mellan 

studiemönster och ålder hos kvinnor respektive män. Scattergrammen visar 

med tydlighet att de tre studiemönstren för båda könen inte följer något linjärt 

samband i förhållande till ålder även om utformningen av den linje som visar 

sambandet grafiskt kan överdriva skillnaderna i åldersskalans ändlägen. Det är 

lätt att tro att skillnaderna är större än de i själva verket är i skalans ändpunkter.  

 

Korrelationen ovan visade att ju yngre studerande desto högre värde på ytligt 

studiemönster. Scattergrammet E2 (Bilaga E) bekräftar att det finns en 

samvariation men vi ser även att det finns ett antal äldre kvinnliga studerande 

som även de har ett relativt ytinriktat studiemönster.  

 

Korrelationen visade på ett lågt värde för det djupinriktade studiemönstret och 

ålder. Studerar vi scattergrammet E3 (Bilaga E) ser vi att kvinnor har en 

sadelformad regressionskurva och män en u-formad regressionskurva. Det 

innebär att båda könen har ungefär lika värden i de mellersta åldrarna. Yngre 

män och äldre män har högre värden än de studerande i de mellersta åldrarna. 

Yngre kvinnor och äldre kvinnor har däremot lägre värden än de studerande i 

de mellersta åldrarna. 

 

Det prestationsinriktade studiemönstret korrelerade inte med åldern i analysen 

ovan men vi kan se i scattergrammet E4 (Bilaga E) att både yngre och äldre 

studerande har ett mer prestationsinriktat studiemönster.  
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Inriktningen på studiemönster skiljer sig inte mellan studerande som har en 

studieförberedande gymnasieutbildning och studerande med en 

yrkesförberedande gymnasieutbildning när det gäller ytinriktat studiemönster 

(Tabell E8a, Bilaga E), men däremot för det prestationsinriktade 

studiemönstret. I Tabell E8c, Bilaga E, kan vi utläsa ett samvariationsindex på 

0,45. Det är de studerande som gått de yrkesförberedande programmen som 

har högsta medelvärden på inriktningen. För det djupinriktade studiemönstret 

finns det inga betydelsefulla skillnader (Tabell E8b, Bilaga E). De studerande 

med en studieförberedande gymnasieutbildning har högst värden men 

samvariationsindexet är litet (0,11). 
 
Respondenter som vid något tillfälle har studerat utomlands har ett lägre värde 

på ytinriktat studiemönster och ett högre på djupinriktat. Samvariationsindexen 

är -0,66 respektive 0,58. De som studerat utomlands har något lägre värde på 

det prestationsinriktade studiemönstret än övriga, men samvariationsindexet är 

här enbart -0,11. I Tabell E9 (Bilaga E) anges värden för respektive 

studiemönster. 
 
Tidigare studier på högskolenivå och därmed fler högskolepoäng innebär något 

lägre värden på både det ytinriktade och det prestationsinriktade 

studiemönstret. Det finns en negativ samvariation både mellan ytinriktat 

studiemönster och tidigare högskolepoäng (r=-0,330, N'=129) och mellan 

prestationsinriktat studiemönster och tidigare antal högskolepoäng (r=-0,236, 

N'=129). Värdet på djupinriktat studiemönster har däremot ett obetydligt 

positivt samband med antal tidigare högskolepoäng (r=0,108, N'=129). 

Erfarenheter från tidigare studier på högskolenivå innebär alltså lägre värde på 

yt- och prestationsinriktat studiemönster, medan värdet på djupinriktat 

studiemönster är högre hos de studerande. Samvariationsindexet är mellan 0,29 

och -0,54 när studerande som är nybörjare på högskolenivå jämförs med 

studerande som har poäng sedan tidigare högskolestudier (Tabell E10, 

Bilaga E). 

 

Studerande med hög socioekonomisk status har ett lägre värde på det 

ytinriktade studiemönstret och ett högre värde på det djupinriktade 

studiemönstret. I tabell E11, Bilaga E, jämförs den tredjedel studerande med 

lägst SES med den tredjedel som har högst SES. För det prestationsinriktade 

studiemönstret finns ingen skillnad. 
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Studiemönster sammanfattas 

Vi har nu undersökt studiemönster och vi avslutar avsnittet med en 

sammanfattning. Vi kunde ovan framför allt konstatera att höga värden på ett 

prestationsinriktat studiemönster samvarierade med erhållen godkänd kurs samt 

att ett ytligt studiemönster samvarierar med fler VG-betyg och färre U-betyg. 

Vilka studerande är det då som har ett relativt starkt prestationsinriktat 

studiemönster och som därmed borde ha något ökade chanser till att ha fått 

godkänt i kursen och bättre betyg? I analysen framkommer att yngre studerande 

som har gått ett yrkesförberedande gymnasieprogram och har relativt låg SES 

har en mer ytinriktad studiestrategi än övriga. Är de dessutom nybörjare på 

högskolenivå bör, enligt analysen, den ytliga studiestrategin vara ännu starkare 

och möjligheterna till fler VG och färre U öka.  

 

Av de studerande som hade ett djupinriktat studiemönster var det färre än 

övriga som erhöll godkänt för kursen. Det som kännetecknar de studerande 

med relativt djupinriktat studiemönster är att de har gått ett studieförberedande 

gymnasieprogram, har studerat på högskolenivå tidigare samt har en relativt hög 

SES. Tillhör de den grupp som någon gång studerat utomlands har de enligt 

analysen ytterligare en faktor som samvarierar med ett djupt studiemönster.  

 

Prestationsinriktat studiemönster var det som samvarierade starkast med 

studieresultatet. Ju högre värde på studiemönstret desto större andel av de 

studerande som erhållit godkänt på kursen. Studerande med en 

yrkesförberedande utbildning som är nybörjare på högskolenivå har högsta 

värden på den prestationsinriktade studiestrategin. 

 

 

Studieresultat och användning av plattformen 

Användning av plattformen mättes genom loggning av de aktiviteter som de 

studerande gjorde när de var uppkopplade till plattformen. De studerande som 

har erhållit godkänt på kursen har använt den webbaserade plattformen dubbelt 

så mycket som de ej godkända, se Tabell 28. Med tanke på att de som inte fått 

godkänt i kursen slutat logga in i stor utsträckning är denna skillnad inte 

överraskande. 
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Tabell 28  Antalet plattformsaktiviteter hos godkända respektive icke godkända studerande. 

N
Medelvärde antal 

plattformsaktiviteter Std. avvikelse Sam-index
Godkänd (10poäng) 86 304 210
Ej godkänd (0-9 poäng) 88 145 105

1,01

 

 

 Eftersom aktiviteter i plattformen kräver tillgång till internetansluten dator är 

det relevant att analysera sambandet mellan aktiviteter och datortillgång och 

datorvana. Mellan antalet aktiviteter och ”Datoranvändare”, som inkluderar 

både datortillgång och datorvana, finns inget samband. 

Korrelationskoefficienten är 0,087. 

 

Granskar vi relationen mellan datortillgång och antal aktiviteter i plattformen 

kan vi i Tabell 29 utläsa att bredbandsansluten dator på arbetet är den 

tillgångsform som innebär flest aktiviteter i plattformen. Antalet respondenter i 

de olika grupperna är dock få vilket gör att vi bör tolka siffrorna med 

försiktighet. 

 

 
Tabell 29 Aktiviteter i plattformen och datortillgång på ev. arbete och i bostad 

Ej på arbete, N'=16 Arbete m modem, N'=9 Arbete m bredband, N'=52
Antal aktiviteter 198 207 308

Ej i bostad, N'=6 Bostad m modem, N'=51 Bostad m bredband, N'=53
Antal aktiviteter 138 282 271

 

 

Aktiviteter i plattformen sammanfattas 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att godkända studerande har använt 

plattformen dubbelt så mycket som de studerande som inte erhöll godkänt.  

Användning av plattformen samvarierar inte med variabeln ”Datoranvändare” 

som inkluderar både egen bedömd datorvana och Internet/datortillgång. 

Däremot kan vi konstatera att god tillgång till Internet på arbetet eller i 

bostaden samvarierar med användning av plattformen. Allra flest aktiviteter 

hade de studerande med bredband på arbetet. 
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Studieresultat och kommunikationsinitiativ 

I ett föregående avsnitt analyserades de studerandes förväntningar på sina egna 

lärprocesser och förväntningar jämfördes med studieresultat. Nu ska vi i stället 

för förväntningar analysera aktiviteter i plattformen. Aktiviteterna är 

”Kommunikationsinitiativ” som mäts genom grad och art av aktivitet i 

diskussionsforum i plattformen. Det kommunikationsinitiativ som undersöktes 

var de studerandes användning av den webbaserade utbildningsplattformen för 

kommunikation med andra studerande och lärare i kursen. De studerande 

uppmanades vid kursstart av kursledningen att utnyttja dessa möjligheter till 

kommunikation men aktiviteterna var inte obligatoriska moment i kursen. (Se 

metodkapitlet för en ingående beskrivning av mätningens genomförande.) 

 

 
Tabell 30 Studieresultat och kommunikationsinitiativ 

N

Medelvärde 
kommunika- 
tionsinitiativ Std. avvikelse Sam-index

Godkänd (10 poäng) 86 1,6 0,82
Ej godkänd (0-9 poäng) 88 1,3 0,75

0,38

  

 

Studerande med godkänd kurs har ett högre värde på kommunikationsinitiativ. 

Samvariationsindexet är 0,38 (Tabell 30). När de studerande som tagit något 

kommunikationsinitiativ (de tre första kategorierna i Tabell 31) jämförs med 

dem som inte tagit något kommunikationsinitiativ alls visar det sig att av de 

förstnämnda har större andel godkända. De studerande som har tagit få 

kommunikationsinitiativ har haft bäst studieframgångar. Bland de studerande 

som inte tagit något kommunikationsinitiativ alls har enbart 42 % fått godkänt 

resultat. 
 
 
Tabell 31 Andel godkända  för de olika kategorierna av kommunikationsinitiativ. 

Andel godkända i %
Många kommunikationsinitiativ 50
Några kommunikationsinitiativ 67
Få  kommunikationsinitiativ 71
Inga kommunikationsinitiativ 42  
 

 

Som vi kunde se ovan, när det gäller förväntningar på den egna lärprocessen, 

hade de studerande som hade höga förväntningar på dialogiska lärprocesser 

klarat kursen sämre än övriga. Vi kan även se i Tabell 31 att de studerande med 
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många kommunikationsinitiativ inte lyckades bättre än övriga som tagit 

kommunikationsinitiativ.  

 

En fördjupad analys visar på skillnader mellan olika studerande. Vi ska 

undersöka vad som kännetecknar de bakgrundvariabler som samvarierar med 

kommunikationsinitiativen. Det finns ingen större skillnad mellan 

åldersgrupperna när det gäller kommunikationsinitiativ förutom att så många 

som 6 av de 8 studerande som tog flest kommunikationsinitiativ tillhörde 

mellangruppen (25 – 30 år). Kvinnor och män skilde sig inte åt bland 

kursdeltagarna då det gäller grad av kommunikationsinitiativ.  
 
Var tredje studerande har tagit kommunikationsinitiativ utöver vad som kan 

kallas minimianvändning av plattformen (se kapitel 5). Störst andel av 

studerande som har tagit initiativ har studerande med en bakgrund från 

yrkesförberedande gymnasieutbildning. Drygt hälften av dem har tagit 

kommunikationsinitiativ vilket är mer än dubbelt så vanligt jämfört med de 

studerande med studieförberedande gymnasieprogram. I Tabell 32 visas 

ytterligare en kategori studerande eftersom de skiljer sig åt från övriga. Det är 

studerande med en gymnasiebakgrund inom komvux. Vi kan se i tabellen nedan 

att enbart ett fåtal (två personer) av dessa har tagit något 

kommunikationsinitiativ. 
 
 
Tabell 32 Kommunikationsinitiativ och gymnasiebakgrund 

Gymnasiebakgrund N'
Andel i % som tagit 
kommunikationsinitiativ

Yrkesförberedande 78 56
Studieförberedande 32 23
Komvux 11 18  
 

 

Eventuella studier utomlands eller tidigare högskolestudier samvarierar inte 

med de studerandes kommunikationsinitiativ i kursen. Inte heller SES visade sig 

samvariera med kommunikationsinitiativ. Tabell 33 visar att en positiv 

korrelation finns mellan förväntningar på dialogiska lärprocesser och 

kommunikationsinitiativ. Dessa studerande har med andra ord i viss mån agerat 

enligt de förväntningar man haft vid kursstart.  
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Tabell 33  Korrelation mellan förväntningar på individuella lärprocesser, förväntningar på 
envägs lärprocesser, förväntningar på dialogiska lärprocesser och kommunikationsinitiativ. 

N' r
Förväntningar på individuella lärprocesser 134 -0,002
Förväntningar på envägs lärprocesser 131 0,097
Förväntningar på dialogiska lärprocesser 130 0,223  
 

Kommunikationsinitiativ sammanfattas 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en större andel av de som tagit 

kommunikationsinitiativ har erhållit godkänd kurs men att de åtta studerande 

som tagit flest kommunikationsinitiativ inte har bättre studieresultat än övriga. 

Studerande med en yrkesförberedande gymnasieutbildning har tagit fler 

kommunikationsinitiativ än övriga. Samma förhållande gäller för studerande 

med höga förväntningar på dialogiska lärprocesser.   

 

Studieresultat och agerat enligt sina för väntningar 

En analys av huruvida de studerande verkligen har agerat enligt förväntningar 

på den egna lärprocessen visar på skillnader mellan de som agerat enligt låga 

förväntningar och de som agerat enligt höga förväntningar 

 

Som vi såg ovan har antalet aktiviteter som loggades i den webbaserade 

plattformen samband med studieresultatet. De studerande som – förutom att 

ha loggat in - tagit kommunikationsinitiativ i diskussionsforum har även varit 

något mer framgångsrika i sina studier. Även de studerande som har använt de 

lagrade föreläsningar som fanns på plattformen har varit mer framgångsrika i 

sina studier men underlaget är litet. 
 
Underlaget för analysen av kommunikationsinitiativ och när det gäller i vilken 

omfattning de studerande har öppnat föreläsningar i datorn är mindre än i den 

övriga analysen. Orsaken är att både kommunikationsinitiativ och öppnat 

föreläsningar inte förekom så frekvent som krävts för en mer omfattande 

statistisk analys. Både kursledningen och jag hade förväntat oss att ett större 

antal föreläsningar skulle ha hunnit genomföras, redigeras och läggas in i 

plattformen. Resultaten bör därmed tolkas med försiktighet. När det gäller 

huruvida de studerande agerat enligt sina förväntningar (se kapitel 5) får vi även 

komma ihåg att de studerandes tolkning av frågeformulärets begrepp kanske 

inte inkluderar kommunikation via dator i någon stor omfattning. När det gäller 
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användning av föreläsningar i dator anges ”dator” explicit i frågeformuläret 

men vi kan anta att uppfattningen om vad det egentligt innebar varierade hos 

respondenterna. Eftersom de tekniska möjligheterna var nya, för denna typ av 

läromedel, kan vi anta att merparten av de studerande inte utnyttjat 

webbaserade föreläsningar tidigare. 

 

Öppnat föreläsningar jämfördes med i vilken grad den studerande har angivit 

förväntningar på envägs lärprocesser. Höga förväntningar på envägs 

lärprocesser borde rimligen resultera i att den studerande öppnade och 

utnyttjade fler föreläsningar som fanns i webbplattformen. 

Kommunikationsinitiativ jämfördes med i vilken grad den studerande har 

angivit förväntningar på dialogiska lärprocesser. Höga förväntningar på 

dialogiska lärprocesser vid kursstart borde rimligen resultera i jämförelsevis hög 

grad av kommunikationsinitiativ. Jag använder formuleringen agerat enligt sina 

förväntningar med den reservation jag gör ovan angående begränsat underlag för 

analysen. 

 

Finns det då något samband mellan att agera enligt förväntningar och 

studieresultat? Ja det gör det både för förväntningar på envägs lärprocesser och 

för förväntningar på dialogiska lärprocesser. Andelen godkända studerande är 

större för dem som har höga förväntningar på envägs lärprocesser eller höga 

förväntningar på dialogiska lärprocesser samt agerade enligt detta. Det innebär 

att den studerande med höga förväntningar på lagrade föreläsningar och som 

även har öppnat dessa, har erhållit godkänt i större utsträckning än övriga. För 

studerande som har höga förväntningar på dialogiska lärprocesser och även 

tagit kommunikationsinitiativ gäller liknande förhållande; De har godkänd kurs i 

större utsträckning än övriga. 

 

Men man kan ju även ha låga förväntningar på envägs lärprocesser och låga 

förväntningar på dialogiska lärprocesser. Andelen studerande som haft låga 

förväntningar på envägs lärprocesser och även agerat med få öppnade 

föreläsningar har erhållit 10 poäng i mindre omfattning än övriga. Att ha låga 

förväntningar och agera analogt med dessa innebär därmed inte större andel 

godkända. Däremot har de studerande med låga förväntningar på dialogiska 

lärprocesser men som har tagit fler kommunikationsinitiativ lyckats bättre med 

studierna än övriga. 
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Genom att studera Tabell 34 kan vi se andelen godkända i de olika 

kombinationerna och konstatera att höga förväntningar på envägs lärprocesser 

tillsammans med ett agerande som överensstämmer med detta ger störst andel 

studerande som erhåller godkänt. Även låga förväntningar på dialogiska 

lärprocesser och att man agerat enligt detta innebär en stor andel som erhåller 

godkänt resultat. Genom att följa de markerade rutorna kan vi se de andelar 

som är godkända i kursen för de studerande som agerat enligt sina 

förväntningar. Alla värden för förväntningar och huruvida man öppnat 

föreläsningar och tagit kommunikationsinitiativ är dikotomiserade för att ge 

värdena i tabellen. 

 

 
Tabell 34 Andel studerande som erhållit godkänt indelade efter huruvida de agerat enligt sina 
förväntningar. 

N'=128

Låga 
förväntningar 
på envägs 
lärprocesser

Höga 
förväntningar 
på envägs 
lärprocesser

Låga 
förväntningar 
på dialogiska 
lärprocesser

Höga 
förväntningar 
på dialogiska 
lärprocesser

Öppnat få föreläsningar 40 29
Många öppnade föreläsningar 60 71
Tagit få kommunikationsinitiativ 69 47
Många kommunikationsinitiativ 31 53

Andel studerande i % som erhållit godkänt

 
 

 

Att agera enligt förväntningar ”lönar sig bäst” i tre fall av fyra. Undantaget är 

den första kolumnen där de studerande med låga förväntningar på envägs 

lärprocesser och analogt öppnat enbart få föreläsningar har lägre andel 

godkända än övriga. De har därmed lägre andel godkända trots att de agerat 

enligt sina förväntningar.  

 

Att agera enligt sina förväntningar tycks därmed i de flesta fall ha ett positivt 

samband med studieresultatet även om analysunderlaget är begränsat. Finns det 

några studerande som agerar enligt sina förväntningar i större omfattning än 

andra? Höga förväntningar på envägs lärprocesser borde medföra att de 

studerande utnyttjar de föreläsningar som finns i plattformen men de 

studerande har till stor del inte agerat enligt sina förväntningar när det gäller 

dessa föreläsningar. Den tredjedel studerande som är yngre har till och med en 

svag negativ korrelation mellan förväntningar på envägs lärprocesser och öppna 

föreläsningar (r=-0,183, N'=48). Mellangruppen, som är 25 till 30 år, har inte 

anpassat användningen av plattformen efter förväntningarna. Den tredjedel av 
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de studerande som är äldre har högre förväntningar än övriga på envägs 

lärprocesser vilket borde påverka antalet ”Öppna föreläsningar”, men detta 

avspeglas inte i andelen som har använt föreläsningarna. 

 

De yngre studerandena har inte agerat enligt sina förväntningar när det gäller 

förväntningar på dialogiska lärprocesser i samma omfattning som de äldre. De 

yngre studerande har till och med ett svagt negativt samband mellan 

förväntningar på dialogiska lärprocesser och kommunikationsinitiativ (r=-0,157, 

N'=48). Den tredjedel som är 25 till 30 år har däremot ett positivt samband 

(r=0,449, N'=40). Den återstående tredjedelen med de äldre studerande har 

även den ett positivt samband mellan förväntningar på dialogiska lärprocesser 

och kommunikationsinitiativ (r=0,325, N'=42).  

 

Manliga och kvinnliga studerande har öppnat föreläsningar lika frekvent men de 

manliga studerandena har agerat enligt förväntningar på envägs lärprocesser i 

större omfattning än vad de kvinnliga studerande gjort. En korrelation visar på 

ett positivt samband för männen (r=0,213, N'=65) medan kvinnorna har en 

svag negativ korrelation mellan förväntningar på envägs lärprocesser och 

öppnat föreläsningar, (r=-0,156, N'=66). 

 

Kvinnor och män skilde sig inte åt då det gäller kommunikationsinitiativ. 

Däremot har de kvinnliga studerandena agerat enligt förväntningar på 

dialogiska lärprocesser något mera än vad de manliga gjort. En korrelation visar 

på ett något starkare samband (r=0,245, N'=65) för kvinnorna än för männen 

(r=0,187, N'=65). 

 

De studerande med en studieförberedande gymnasiebakgrund har i viss 

utsträckning agerat enligt förväntningar på envägs lärprocesser och 

förväntningar på dialogiska lärprocesser (r=0,198, N'=63 och r=0,282, N'=63). 

De som har angett högre förväntningar på envägs lärprocesser och 

förväntningar på dialogiska lärprocesser har således även i någon utsträckning 

öppnat fler föreläsningar och tagit fler kommunikationsinitiativ än de 

studerande med yrkesförberedande gymnasieutbildning. Motsvarande värden 

för yrkesförberedande är r=-0,279, N'=25 samt r=0,143, N'=25.  
 
Nästa bakgrundsfaktor som undersöks är den socioekonomiska statusen. Det 

visar sig att det bara finns obetydlig samvarians mellan SES och förväntningar 

på envägs lärprocesser. Däremot finns det skillnader för att agera enligt 
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förväntningar på dialogiska lärprocesser. Av den tredjedel studerande med lägst 

SES har 46 % studerande höga värden på både förväntningar på dialogiska 

lärprocesser och kommunikationsinitiativ. I ”mellangruppen” var motsvarande 

siffra 35 %. I gruppen med högre SES var siffran lägst: 31 %. Det innebär att 

en större andel av de studerande med låg SES har agerat enligt förväntningar på 

dialogiska lärprocesser. 

   

Vi har sett att förväntningar har samband med flera bakgrundvariabler. 

Ytterligare samband finns mellan studiemönster och öppnat föreläsningar. Ett 

prestationsinriktat studiemönster korrelerar positivt med ”Öppnat 

föreläsningar” (r=0,210, N'=125). Övriga två studiemönster visar ingen skillnad 

när det gäller frekvensen öppnade föreläsningar.  

 

Agerat enligt sina förväntningar sammanfattas 

Ovanstående innebär att de studerande som agerat enligt förväntningar på 

envägs lärprocesser i något större omfattning är män och studeranden från 

studieförberedande gymnasieutbildning. Till detta kan vi lägga de studerande 

med ett relativt starkt prestationsinriktat studiemönster. De studerande som 

agerat enligt förväntningar på dialogiska lärprocesser är äldre, oftare kvinnor 

och i någon omfattning är deras SES lägre. Jämför vi de studerandes 

gymnasieutbildning var det de med en yrkesförberedande gymnasieutbildning 

som agerade enligt förväntningar på dialogiska lärprocesser mer än övriga. 

 

Vi såg även tidigare i detta avsnitt att av dem som agerat enligt förväntningar på 

dialogiska lärprocesser hade en större andel än övriga erhållit godkänt. För 

förväntningar på envägs lärprocesser var inte resultatet entydigt. De som hade 

höga förväntningar och agerade enligt dessa hade högst andel godkända. Sämre 

resultat hade de som har låga förväntningar men öppnat relativt många 

föreläsningar. Sämst studieresultat hade de som hade låga förväntningar och 

agerat enligt detta och öppnat få föreläsningar. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en större andel studerande som agerar 

enligt sina förväntningar än övriga har blivit godkända utom i ett fall: De 

studerande med låga förväntningar på envägs lärprocesser och som analogt 

öppnat enbart få föreläsningar. Vi ska dock tolka resultatet med försiktighet då 

underlaget är begränsat.  
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6.2  Regressionsanalys på faktorer som samvarierar med studieresultatet 

Vi har ovan undersökt ett antal variabler som var för sig samvarierar mer eller 

mindre med studieresultatet. För att undersöka vilka variabler som har starkast 

samband med de studerandes studieresultat har jag använt binär logistisk 

regressionsanalys. En fördel med denna typ av regressionsanalys är att den 

beroende variabeln kan innehålla dikotoma kategorier, i det här fallet godkänd 

kurs och icke godkänd kurs. Metoden lämpar sig även väl för analyser där de 

oberoende variablerna är av kategorityp. Till skillnad från linjär regression tar den 

även hänsyn till samband som inte är linjära (Woodman, 2001).  

 

Den binära logistiska regressionen ger oss information om vilka oberoende 

variabler som har samband med den beroende variabeln. Den konstanthåller 

alla övriga variabler vilket innebär att vi kan studera varje samband oberoende 

av de oberoende variablernas inbördes relationer. Tre modeller redovisas 

nedan. Den första modellen bygger på alla 174 studerande och tre 

bakgrundsvariabler som saknar bortfall. I den nästkommande modellen har data 

som samlats in med hjälp av enkäterna använts vilket innebär att modellen 

bygger på ett färre antal studerande på grund av bortfall. I modellen inkluderas 

variabler som motiv, förväntningar och studiemönster med flera. Det är 

variabler som kan mätas inför ett kurstillfälle. I den tredje modellen har samtliga 

variabler, som under den tidigare analysen visat sig samvariera med godkänt 

resultat, inkluderats. Modellen inkluderar även data från själva 

studieaktiviteterna såsom ”Kommunikationsinitiativ” och ”Agerat enligt 

förväntningar”. Indelningen i de tre modellerna är gjord för att undersöka både 

förklaringsgrad och förutsägelseförmåga hos modellerna vid olika tidpunkter i 

en antagnings- och studieprocess. 

 

I de tre modellerna utelämnas antalet aktiviteter som den studerande har gjort i 

plattformen. Motivet är att denna variabel har störst samvariation med godkänt 

resultat och multikollinearitet kan förmodas. Sambandet mellan antalet 

aktiviteter och antalet poäng är visserligen inte linjärt eller har en 

korrelationskoefficient nära 1 (r=0,441), som är tecken på multikollinearitet, 

men de studerande som erhållit godkänt på kursen har loggats för dubbelt så 

många aktiviteter som övriga. Samvariationsindexet är stort: 1,01, se Tabell 28. 

Dessutom kan analysresultatet sägas vara självklart för denna variabel då 

studerande som ”givit upp” studierna inte heller använder plattformen så 

frekvent som övriga.  
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Samtliga modeller skapas genom en logistisk regressionsanalys med enter metod 

som används i analysen för att visa vilka variabler som har starkast samband 

med godkänt studieresultat. Det innebär att alla variabler läggs in i beräkningen 

av modellen samtidigt. Andra, stegvisa metoder18 ger inte någon nämnvärd 

förbättrad modell. 

 

Hur stor del av variansen som modellerna förklarar (R2) räknas ut med Cox & 

Snell R Square samt Nagelkerke R Square´s metod. R2 kan inte beräknas exakt 

med hjälp av den logistiska regressionen utan förklaringsgraden anges som ett 

intervall. Variablerna är sorterade efter styrkan i Wald-testet i respektive tabell 

med den viktigaste variabeln överst. Enbart de variabler som samvarierar mest 

med godkänd kurs/ej godkänd kurs visas.  

 

Variabler i modellerna 

• Ålder 

• Gymnasieinriktning (kategorivariabel) 

• Tidigare högskolepoäng (kategorivariabel) 

 

Ytterligare variabler i modell 2 

• Motiv (kategorivariabel) 

• Förväntningar på individuella lärprocesser  

• Förväntningar på envägs lärprocesser  

• Förväntningar på dialogiska lärprocesser  

• Ytinriktat studiemönster 

• Djupinriktat studiemönster 

• Prestationsinriktat studiemönster 

• Arbetar deltid (kategorivariabel) 

• Socioekonomisk status  

 

Ytterligare variabler i modell 3 

• Kommunikationsinitiativ (kategorivariabel) 

• Agerat enligt förväntningar 

 

 
                                                 
18 Två exempel på stegvisa metoder som testats i SPSS 12 är Forward Selection: Conditional och 
Backward Elimination: Conditional. 
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Modell 1 - Bakgrund 

I den första modellen (Tabell 35) ingår alla studerande i kursen. Tre stycken 

bakgrundsvariabler undersöks med hjälp av regressionsmodellen: ”Ålder”, 

”Gymnasieutbildning” och ”Tidigare högskolepoäng”. Hosmer-Lemeshow-

testet är använt för att undersöka modellens godness-of-fit. Hosmer 

Lemeshow’s godness-of-fit visar på hur väl de observerade värdena 

överensstämmer med de predicerade (Chi-square = 19,2, df = 8, p = 0,01).  

Förklaringsgraden för denna modell är enligt Cox & Snell R Square samt 

Nagelkerke R Square´s metod mellan 7 och 9 %.  De olika variablerna i 

modellen är sorterade efter Wald-testet, se Tabell 35. Viktigaste variabeln i den 

här modellen är ålder. Därefter är huruvida den studerande har tidigare 

högskolepoäng viktigaste variabeln.  

  

I den högra kolumnen kan vi utläsa att för varje år äldre en studerande är kan vi 

multiplicera ”chanserna” till godkänd kurs med faktorn 1,06.  Exp (B) ger oss 

den effekt som en individuell variabel har på förutsägelserna för att den 

studerande ska erhålla godkänt i kursen. Värdena anger med vilka odds som 

utfallet förändras när den oberoende variabeln ändras en enhet.  Om värdet är 

större än 1 ökar oddset, om värdet är mindre än 1 minskar oddset. Om värdet 

är 1 är oddset oförändrat.  

 

I den här modellen korrelerar ålder och godkänd kurs positivt vilket innebär att 

det predicerade oddset ökar.  I samma kolumn kan vi även konstatera att 

studerande med tidigare högskolepoäng erhåller godkänt i kursen i mindre 

omfattning än övriga. Tidigare högskolepoäng halverar det predicerade oddset 

för godkänd kurs.  

 

Den studerandes gymnasieutbildning påverkar det predicerade oddset. Om vi 

utgår från ett studieförberedande program på gymnasiet och jämför med övriga 

tre alternativ visar det sig att de studerande som gått yrkesförberedande 

gymnasieprogram har något lägre predicerat odds. Studerande som gått i 

komvux eller det som i tabellen kallas ”Gymnasieutbildning övrig”19 har högre 

predicerade odds. Enligt Wald-testets lägre värden är dock 

gymnasiebakgrundens betydelse för modellen mindre än för de två övriga 

variablerna. 

 

                                                 
19 Dispenser, utländsk behörighet etc. 
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Tabell 35 Modell 1 - Bakgrund 
Variabler Regr.koeff. B Medelfel Wald df Sig. Exp(B)
Ålder 0,06 0,03 5,22 1 0,02 1,06
Tidigare högskolepoäng -0,61 0,32 3,64 1 0,06 0,54
Studieförberedande gymnasium 1,27 3 0,74
Komvux 0,54 0,74 0,54 1 0,46 1,72
Gymnasieutbildning övrig 0,43 0,64 0,46 1 0,50 1,54
Yrkesförberedande gymnasium -0,13 0,37 0,12 1 0,73 0,88  
 

 

Modellens förmåga att förutsäga resultat för enskilda studerandes studieresultat 

kan läsas ut av Tabell 36. 76 % av de studerande som ej erhåller godkänd kurs 

och 53 % av de studerande som blir godkända kan förutsägas. Totalt har 65 % 

av de studerandes studieresultat förutsagts korrekt. Förutsägelserna kan 

optimeras något genom att ändra brytpunkten men den 50-procentiga 

brytpunkt som används ger oss tillräcklig information för att bedöma 

modellerna. Som brytpunkt för förutsägelsen har 50 % använts även i övriga två 

modeller.  

 

 
Tabell 36  Förmåga att predicera hos modell 1 - Bakgrund 

Nej Ja
Ej godkänd kurs 67 21 76
Godkänd kurs 40 46 53
Totalt 65

Andel korrekt i %

Predicerad
Godkänd kurs, antal

Observerad

 
 

Modell 2 - Kursstart 

I nästa regressionsmodell visas de nio variabler som har störst betydelse för 

godkänd kurs. Det innebär samtidigt att antalet ingående case minskar till 70. 

Ingående variabler är sådana som kan mätas utan att kursen har startat, därav 

benämningen på modellen. Förklaringsgraden är större än för Modell 1 – 

Bakgrund ovan; 35 – 49 % av variansen förklaras av modellen.  
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Tabell 37 Regressionsmodell 2 - Kursstart 
Variabler Regr.koeff. B Medelfel Wald df Sig. Exp(B)

Prestationsinriktat studiemönster 2,41 0,97 6,19 1 0,01 11,09
Förväntning på ind. lärprocess 1,53 0,68 5,02 1 0,03 4,62
Ålder 0,12 0,07 2,77 1 0,10 1,12
Akademiska motiv 2,33 2 0,31
Arbetsmotiv 1,55 1,02 2,32 1 0,13 4,73
Ytinriktat studiemönster 0,98 0,80 1,52 1 0,22 2,67
Tidigare högskolepoäng -0,68 0,89 0,59 1 0,44 0,51
Socioekonomisk status -0,07 0,11 0,35 1 0,55 0,94

 

 

I Tabell 37 kan vi se att ålder inte längre är den viktigaste variabeln (som den 

var i modell 1). Både ett prestationsinriktat studiemönster och förväntningar på 

individuella lärprocesser är viktigare än ålder i modellen. I modellen kommer 

därefter de studerandes motiv för att delta i kursen och ett ytligt studiemönster. 

Eftersom antalet studerande i denna analys är färre blir värdena på predicerade 

odds inte lika tillförlitliga. De kan ge en indikation men bör tolkas tillsammans 

med övriga analyser – vilket görs i resultatsammanfattningen. Däremot är 

möjligheterna att predicera hos hela modellen för godkända eller icke godkända 

bättre än i den förra modellen (Tabell 38); 79 % av studerandegruppen kan 

prediceras.  

 

 
Tabell 38 Förmåga att predicera hos modell 2 - Kursstart 

Nej Ja
Ej godkänd kurs 12 10 55
Godkänd kurs 5 43 90
Totalt 79

Observerad

Predicerad
Godkänd kurs, antal

Andel korrekt i %

 

 

Modell 3 - Kurstid 

I den tredje modellen, Tabell 39, har ytterligare två variabler inkluderats: 

”Kommunikationsinitiativ” och ”Agerat enligt förväntningar”. 

Förklaringsgraden ökar till 46-64 % av variansen, men de samvarierande 

variablerna är de samma i både modell 2 och 3. Ett prestationsinriktat 

studiemönster och förväntningar på individuella lärprocesser är de variabler 

som har högst värde enligt Wald-testet. Däremot har ålder som variabel ingen 

noterbar betydelse i modellen. 
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Tabell 39 Modell 3 - Kurstid 
Variabler Regr.koeff. B Medelfel Wald df Sig. Exp(B)
Prestationsinriktat studiemönster 2,00 0,96 4,31 1 0,04 7,40
Förv. på individuell lärprocess 1,69 0,84 4,01 1 0,05 5,42
Akademiska motiv 2,29 2 0,32
Arbetsmotiv 1,87 1,24 2,27 1 0,13 6,49
Arbetar deltid -0,85 1,32 0,41 1 0,52 0,43
Ytinriktat studiemönster 0,55 0,86 0,41 1 0,52 1,73
SES -0,08 0,14 0,38 1 0,54 0,92

 

 

Hosmer Lemeshow’s godness-of-fit visar på Chi-square = 8,92, df = 8, 

p = 0,35). Förmågan att predicera är högre i modell 3 än i de två tidigare 

modellerna med 81 %, Tabell 40. 

 

 
Tabell 40 Förmåga att predicera hos modell 3 

Nej Ja
Ej godkänd kurs 15 7 68
Godkänd kurs 6 42 88
Totalt 81

Observerad

Predicerad
Godkänd kurs, antal

Andel korrekt i %

 
 

 

Att de två sista modellerna inte bygger på alla studerande innebär både fördelar 

och nackdelar. Fördelarna är att modellen förklarar en stor del av variansen och 

har en hög träffsäkerhet när det gäller att förutsäga vilka som får godkänt 

resultat eller inte. Nackdelen är att modellen endast uttalar sig om den grupp 

som besvarat samtliga enkäter. Konsekvenserna av detta diskuteras i avsnittet 

om bortfall i metodkapitlet men kortfattat innebär det att gruppen som 

modellen bygger på består av större andel studerande som har erhållit godkänt 

på kursen jämfört med den första modellen där alla studerande ingick. 

 

6.3  Resultatsammanfattning 

Resultatsammanfattningen sammanför resultat från både analyserna av de 

enskilda faktorerna och regressionsmodellerna. Sammanställningen bör ses som 

en grov rangordning av samvariansen mellan de undersökta faktorerna och 

studieframgång. 
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Prestationsinriktat studiemönster 

Ett prestationsinriktat studiemönster är den faktor som samvarierar starkast 

med godkänd kurs. När de olika inriktningarna på studiemönstren jämfördes 

mellan de studerande som erhållit godkänd kurs med övriga visade det sig att 

värdena på det prestationsinriktade studiemönstret skilde sig mer åt än hos det 

ytinriktade och djupinriktade studiemönstret. Samvariationsindexet är trots 

detta enbart 0,23 (Tabell 25). Vid en kompletterande analys jämfördes den 

tredjedel studerande med högst värde på det prestationsinriktade 

studiemönstret med den tredjedel med lägst värde. Resultatet var analogt med 

den 1.a analysen. 14 % större andel av de studerande med högt värde på 

prestationsinriktat studiemönster erhöll godkänd kurs jämfört med gruppen 

med lågt värde. I regressionsanalysen är det prestationsinriktade studiemönstret 

den viktigaste variabeln enligt Wald-testet i de två modeller där variabeln ingår 

Tabell 37 och Tabell 39). Alla tre analyser är därmed samstämmiga när det 

gäller det prestationsinriktade studiemönstret. 

 

Förväntningar på individuella lärprocesser  

Näst det prestationsinriktade studiemönstret har förväntningar på individuell 

lärprocess störst betydelse, för att erhålla godkänd kurs. Ett samvariationsindex 

på 0,34 (Tabell 24) visar på skillnader mellan godkända och icke godkända 

studerande. För att ytterligare analysera eventuell samvariation jämförs den 

tredjedel studerande som har högst förväntningar på individuella lärprocesser 

med den tredjedel som har lägst värde. Det visar sig då att 15 % större andel av 

den förstnämnda gruppen erhåller godkänt. För de tre olika förväntningarna 

(förväntningar på individuella lärprocesser, förväntningar på envägs 

lärprocesser och förväntningar på dialogiska lärprocesser) är 

samvariationsindexet och förändringen av andel godkända störst för 

förväntningar på individuella lärprocesser. I regressionsanalysen är 

förväntningar på individuella lärprocesser den näst viktigaste variabeln enligt 

Wald-testet i de två modeller (Tabell 37 och Tabell 39) där variabeln ingår. 

 

Akademiska motiv 

Andelen studerande som angav akademiska motiv har erhållit godkänt i något 

större utsträckning än de som angivit arbetsmotiv, 58 respektive 53 %. Minsta 
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andel godkända hade de studerande som angett allmänna motiv med 50 % 

(Tabell 21). 

 

Deltidsarbete 

Att arbeta deltid innebär enlig analysen att den predicerade andelen studerande 

som får godkänt minskar. Av de 24 respondenter som angivit deltidsarbete vid 

sidan om studierna har enbart var tredje (33 %) erhållit godkänt i kursen.  

 

Ytinriktat studiemönster 

Det ytinriktade studiemönstret samvarierar med godkänd kurs. 

Samvariationsindexet är dock enbart 0,10 (Tabell 25) men i modell 3 (Tabell 39) 

visar Wald-testet samma värde som för studerande som arbetar deltid ovan. 

Den jämförelse som genomfördes mellan den tredjedel studerande med mest 

ytinriktat med den tredjedel med minst ytinriktat studiemönster visar marginella 

skillnader på 2 %.  Det ytinriktade studiemönstret har därmed liten 

samvariation med godkänt resultat i kursen. 

 

Socioekonomisk status 

Studerande med lägre SES har bättre studieresultat räknat både i poäng och 

andel godkända men socioekonomisk status tillhör de variabler som ges ett lågt 

förklaringsvärde i regressionsanalysens modeller (Tabell 37 och Tabell 39).  

 

Förväntningar på envägs lärprocesser  

Förväntningar på envägs lärprocesser, visar enbart marginella skillnader (Tabell 

24). I regressionsanalysen, då andra variabler konstanthålls, är skillnaderna 

försumbara.  

 

Utbildningsbakgrund 

Andelarna av de studerande från studieförberedande respektive 

yrkesförberedande gymnasiebakgrund som erhåller godkänt resultat är lika stora 

(Tabell 19). Regressionsanalysen visar emellertid en något större samvarians 

mellan de studerande med en studieförberedande gymnasieutbildning än de 
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med en yrkesförberedande (Tabell 35). Antalet studerande med 

komvuxutbildning är litet men vi kan notera att tre av fyra erhållit godkänt. Den 

grupp som i analysen kallas ”övriga”, där studerande som antagits på dispens 

eller utländska gymnasiebetyg, har störst andel som erhåller godkänd kurs. Även 

denna grupp består liksom av komvux-gruppen av drygt 10 respondenter. 

 

Att vara nybörjare på högskolenivå ökar samvariationen med godkänd kurs. Av 

de respondenter som före ekonomikursen inte hade högskolepoäng var det en 

högre andel (56 %) som erhöll 10 poäng, jämfört med dem som studerat på 

högskolenivå tidigare (41 %).  I modell 1 kan vi se att oddsen för godkänd kurs 

är nästan dubbelt så stor som för övriga men i modell 2 och 3 minskar 

betydelsen för att predicera studieresultatet. 

 

Komvuxbakgrund och inga tidigare högskolepoäng är därmed en 

studiebakgrund som samvarierar positivt med godkänd kurs. 

 

Förväntningar på dialogiska lärprocesser 

Förväntningar på dialogiska lärprocesser samvarierar negativt med 

studieresultatet. Samvariationen är entydig för de olika måtten på 

studieframgång (Tabell 24), men det är enbart på godkänd kurs som 

samvariationsindexet visar åtminstone -0,17. I regressionsanalysen är 

skillnaderna försumbara.  

 

Kommunikationsinitiativ 

Dubbelt så stor andel av dem som tagit kommunikationsinitiativ har erhållit 

godkänt jämfört med övriga (Tabell 30). Samvariationsindexet är 0,38. 

Regressionsanalysen visar försumbar förklaringsgrad i modellerna. 

 

Agerat enligt förväntningar  

Eftersom de studerande kan agera både enligt låga förväntningar och enligt 

höga förväntningar är resultatet inte entydigt. I tre fall av fyra samvarierar 

”Agerat enligt förväntningar” med studieresultatet (Tabell 34). Hade den 

studerande höga eller låga förväntningar på dialogiska lärprocesser och den 

studerande har agerat enligt detta, samvarierar detta med godkänd kurs. Höga 

förväntningar på envägs lärprocesser och många öppnade föreläsningar har 
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också en högre andel godkända. I det fjärde fallet innebär kombinationen låga 

förväntningar på envägs lärprocesser och öppnat få föreläsningar en lägre andel 

godkända. I regressionsmodellerna återfinns ”Agerat enligt förväntningar” 

bland de faktorer som inte har betydelse för variansen.  Vi bör även tolka 

resultatet med försiktighet då samstämmigheten mellan förväntningar och 

agerande behöver studeras med större underlag. 

 

Ålder  

Studieresultaten varierar mellan olika åldrar (Tabell 16). Knappt hälften (46 %) 

av de yngre studerande (20 till 24 år) har erhållit 10 poäng. Mellangruppen (25 

till 30 år) har lägst andel med 41 %. I den tredjedel respondenter som är äldre 

(31 till 49 år) erhöll nästan två av tre studerande 10 poäng.  Enligt 

regressionsanalysen är det dock andra faktorer som förklarar godkänd kurs i 

större omfattning. 

 

Datoranvändare 

Den faktor som heter Datoranvändare består av variabler som indikarar både 

datorvana och tillgång till dator med internetaccess. Det finns ingen noterbar 

samvariation mellan Datoranvändare och godkänd kurs.  

 

 Kön 

52 % av de kvinnliga och 47 % av de manliga respondenterna erhöll godkänd 

kurs (Tabell 18). Men kön har en försumbar betydelse för variansen i 

modellerna då övriga variabler förs in som tänkbara variabler med samvarians. 

 

Förutsägelse av studieresultat 

Med utgångspunkt i ovanstående resultat kan vi konstatera att förmågan att 

predicera godkänt resultat är från 65 % för Modell 1 och upp till 81 % för 

Modell 3 (Tabell 36, Tabell 38 och Tabell 40). Genom att sammanställa en 

algoritm av resultaten kan varje enskild studerandes resultat förutsägas med en 

relativt hög säkerhet. Detta ligger utanför denna studie, men jag redogör för 

möjligheterna - inklusive etiska frågeställningar – i forskningsgenomgången 

tidigare i denna studie. I en praktisk utbildningssituation motsvarar den 
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tillgängliga informationen i modell 2 (Tabell 37) den som kan insamlas vid 

kursstart. Möjligheterna att predicera studieresultatet är 79 % i denna modell. 

 

Frekvenser och samband har presenterats i resultatkapitlet ovan med 

ambitionen att varje samband ska gå att dels studera separat och dels att studera 

när andra variabler konstanthålls i en regressionsanalys. I kapitel 7 nedan för jag 

ett resonemang om resultaten och relaterar dessa till tidigare relevant forskning. 

Jag undersöker vilka delar av resultatet som överensstämmer med resultat från 

tidigare studier och om det finns resultat som inte kan tolkas med hjälp av 

förklaringsmodeller inom aktuell forskning. 

 

 



 

 163 

7  Sammanfattning och diskussion 

Att predicera med hjälp av tidigare studiemeriter ger relativt tillförlitliga resultat 

(Simpson, 2006) och en inledande administrativ uppgift indikerar väl vilka som 

senare kommer att fullfölja studierna (Simpson, 2003). Simpsons studier visar 

att mellan 30 och 40 % av nya UKOU20 studenter försvinner mellan kursstart 

och första uppgiften (2003, 2006). Valet av tidpunkt för förutsägelsen får 

därmed en stor betydelse. Tre modeller skapades i innevarande studie, vilka 

associerades till tre olika tidpunkter: före kursstart, vid kursstart och under 

pågående kurs. Modellerna byggdes upp av korrelationer och binär logistisk 

regressionsanalys för att kunna konstatera vilka faktorer som samvarierade mest 

med studieresultatet. Den första modellen, där samtliga 174 studerande mellan 

20 och 49 år ingår, har en förklaringsgrad mellan 7 och 9 %. Faktorerna ålder, 

kön och utbildningsbakgrund undersöktes och presenterades i en 

regressionsmodell där kompletta data fanns för de tre variablerna. Modellen 

visar att en större andel äldre studerande erhöll godkänt resultat (10 poäng). Vi 

kan anta att resultatet delvis beror på att äldre har en något mer stabil arbets- 

och familjesituation som påverkar möjligheterna att fullfölja kursen positivt. 

Den andra faktorn i modellen är tidigare högskolestudier som visar att 

nybörjare på högskolenivå har bättre studieresultat än övriga. Detta är inte 

analogt med flertalet andra förutsägelser av studieframgång, där tidigare 

utbildning och betyg oftast korrelerar positivt med studieframgång, men vi kan 

anta att det är olika förhållanden för heltidsstudier och deltidsstudier eftersom 

deltidsstudier oftast har högre avhoppsfrekvens än heltidsstudier. Hade 

ekonomkursen getts i helfartstakt kunde resultatet ha blivit annorlunda.  

 

I de två andra modellerna ingår fler variabler som motiv, förväntningar, 

studiemönster och socioekonomisk status som samlades in med hjälp av 

enkäter vilket medförde bortfall. Följaktligen innehåller modellerna inte samma 

antal studerande och analysen kan inte resultera i exakta nivåer för de faktorer 

som ”tar över” ålderns förklaringsgrad. Både studiemönster och förväntningar 

på egen lärprocess visar sig förklara mer än åldern. Resultaten i dessa modeller 

visar att den flexibla utbildningens form lämpar sig bäst för de studerande med 

ett prestationsinriktat studiemönster och för de studerande som förväntar sig 

att lärande med hjälp av kurslitteratur och reflektion. Den tredje modellen 

inkluderar flest variabler och förklarar ungefär hälften (46 % - 64 %) av 

variansen på erhållen godkänd kurs. Andra hälften förklaras av institutionella 
                                                 
20 United Kingdom Open University 
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och andra faktorer. Ytterligare faktorer samvarierar med studieresultatet och 

med hjälp av de variabler som användes i studien kan studieresultat prediceras 

med upp till 81 % säkerhet. Bakgrundsfaktorer som låg socioekonomisk status 

och ingen tidigare högskoleutbildning försämrar inte möjligheterna till godkänt 

studieresultat i undersökningsgruppen. 

 

Ett prestationsinriktat studiemönster är den faktor som förklarar mest av 

variansen hos studieframgång när hänsyn tas till samtliga ingående variabler. I 

analysen visas att ett prestationsinriktat studiemönster samvarierade med 

godkänd kurs men obetydligt med betygen U och VG. Andra studier har ofta 

visat på korrelation mellan studieresultat och djupinriktat studiemönster. ”A 

number of studies have linked the deep and strategic approaches to positive 

learning outcomes in higher education, although the findings do vary…” 

(Entwistle, McCune, & Hounsell, 2003, s. 91) Analysen visar ingen sådan 

samvariation för djupinriktat studiemönster.  

 

Även om samvariationsindexen är låga för godkänd eller inte godkänd kurs, 

återkommer liknande samband då vi undersöker huruvida de studerande fått 

betyget ”Väl Godkänd” och/eller betyget ”Underkänt” på någon PM eller 

tentamina. Värt att notera är att störst samvariation och samvariationsindex 

finns mellan ytligt studiemönster och betyget VG (se Tabell 26). Ju högre värde 

på det ytinriktade studiemönstret desto fler VG. Det omvända förhållandet 

gäller för djupinriktat studiemönster. Trots ett moderat utfall på 

samvariationsindexet (0,29) ligger det nära till hands att anta att 

examinationsuppgifterna och bedömningen av dessa premierade ett ytligt 

studiemönster. Vi kan anta att kursens form och innehåll uppmuntrar ett 

studiemönster mer än andra. Detta har i så fall betydelse för samvariationen 

med godkänd kurs och antalet U-betyg och VG-betyg.  

 

Det är inte förvånande att studerande hoppar av distansutbildningar. Hur ska 

en och samma kurs attrahera studerande med skilda förväntningar på 

kommunikation för sin lärprocess? Det fanns studerande som angivit enbart 

lägsta alternativet och studerande som angett enbart högsta alternativet på 

likertskalor där respondenterna fick ange sina förväntningar på egna 

lärprocessen. Jämför Haussäter och Nordkvelle (2007) i vars studie en del 

studenter var mycket nöjda med arbete i grupp medan andra ansåg det vara 

slöseri med tid. En flexibelt utformad utbildning som ska appellera till olika 

studeranden bör kunna hantera dessa förväntningar genom att studerande 
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anpassar sina förväntningar till de möjligheter som finns och att utbildningens 

utformning möjliggör divergerande studieformer. 

 

Studerande med yrkesförberedande gymnasieutbildning förväntar sig i högre 

grad än studerande med studieförberedande gymnasieutbildning att lära med 

hjälp av dialogiska lärprocesser. De senare anger istället individuella lärprocesser 

och envägs lärprocesser i större utsträckning. Vi kan anta att de studerande som 

är mer vana vid teoretiska studier, vilka har studieförberedande 

gymnasieutbildning, har större erfarenhet av att läsa kurslitteratur och kan 

känna att denna form passar just dem.  Vi kan även anta att en studerande med 

en studieförberedande gymnasieutbildning i undervisningssammanhang oftare 

har blivit uppmanad att reflektera än en studerande med en yrkesförberedande 

utbildning. En möjlighet skulle kunna vara att studerande med högre 

förväntningar på att individuella lärprocesser ska förekomma skulle samvariera 

med ett prestationsinriktat studiemönster men en korrelationsanalys visar att så 

inte är fallet. Däremot korrelerar ett djupt studiemönster med förväntningar på 

individuella lärprocesser. Eftersom reflektion ingår som en variabel i 

förväntningar på individuella lärprocesser är inte detta överraskande. Ytterligare 

hypoteser om de studerandes preferenser angående lärprocesser är att man vill 

bedriva studierna i kursen så lite bundet i tid som möjligt. Det är möjligt att det 

förhåller sig så men en jämförelse mellan heltidsstuderande, yrkesarbetande och 

arbetslösa indikerar ingen skillnad.  

 

Studerande som angav högt värde på förväntningar på individuella lärprocesser 

har erhållit både godkänd kurs och bättre betyg i större utsträckning än övriga. 

Detta är jämförbart med Bernard, Brauer, Abrami och Surkes’ (2004) resultat 

där de fann negativ korrelation mellan desire for interaction och studieframgång. 

De studerande, i innevarande studie, med högre förväntningar på individuella 

lärprocesser har en högre socioekonomisk status och har i större utsträckning 

studerat utomlands. Med tanke på innevarande studies syfte bör de inbördes 

relationerna mellan variablerna undersökas. I båda regressionsanalyserna där 

förväntningar på individuella lärprocesser ingår visar det sig att det 

prestationsinriktade studiemönstret är det som förklarar mest av variationerna i 

modellerna. Därefter kommer förväntningar på individuella lärprocesser. 

Socioekonomisk status förklarar enbart en liten del av variationen. 

                                                                                                                                                                                                                             

De flesta studerande i studien anger akademiska poäng som motiv för 

kursdeltagandet. Störst andel av de studerande som angett sig ha främst 
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akademiska motiv har erhållit godkänd kurs, sedan kommer de som beskrev sig 

ha främst arbetsmotiv. De som i minst utsträckning erhållit godkänd kurs är de 

vars motiv var allmänna. Det skiljer 8 % i andel godkända mellan de som angav 

akademiska motiv och de som angav allmänna motiv (se Tabell 21). 

 

För att fånga de studerandes studiemönster användes Biggs SPQ. 

Analysresultaten i innevarande studie visar på relativt små skillnader i angett 

studiemönster mellan de studerande. Ändå är tendenserna intressanta att 

studera med tanke på forskningsfrågorna. Studerande med yrkesförberedande 

gymnasieutbildning och nybörjare på högskolenivå har högre värden än övriga 

på det prestationsinriktade studiemönstret och ett prestationsinriktat 

studiemönster samvarierar med erhållen godkänd kurs. Är det så att studerande 

med studieförberedande gymnasieutbildning och erfarenheter från studier på 

högskolenivå lär sig att ett djupinriktat studiemönster anses ”bättre” och 

anpassar sina svar därefter? Ekins (1992) fann att ”Djup Motiv” ökade med 

antal år i studiesystemet alltmedan ”Yt Motiv” minskade. Dessutom ökade 

”Prestation Strategi” med ökat antal poäng (Ekins, 1992). 

  

Samvariationsindexen visar att samvariationen mellan studiemönster och 

godkänd kurs är lägre än samvariationen mellan studiemönster och betygen U 

(Underkänt) och VG (Väl Godkänt). Det innebär att variation i betygen 

indikeras tydligare än erhållen godkänd kurs.  

 

Item nr 5 i SPQ ”Medan jag studerar kursmaterialet tänker jag på verkliga 

situationer, där materialets innehåll kan vara användbart” samvarierar negativt 

med godkänd kurs. Arbetsformerna och de poänggivande uppgifterna i kursen 

tycks inte främja en koppling mellan teori och praktik. Den negativa 

korrelationen är emellertid förenlig med att det prestationsinriktade 

studiemönstret samvarierade med studieresultatet eftersom ett 

prestationsinriktat studiemönster knappast innebär att tid spenderas för 

kopplingar till den egna praktiken. 

 

Flest aktiviteter i den webbaserade lärplattformen hade de studerande som hade 

tillgång till bredband på sitt arbete. Men varken datorvana eller tillgång till 

internetkopplad dator tycks vara kritiska faktorer för studieframgång. Faktorn 

”Datoranvändning” innehåller en egen bedömning av datorvanan.  Den egna 

bedömningen tycks vara mer pålitlig än ”objektiva” tester (Van Braak, 2004) 

och det fanns ingen samvariation med studieresultatet. Bristande datorvana 
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(computer literacy) är fortfarande ett problem som kan uppstå i utbildningar 

med IKT-stöd men eventuella negativa följder av datorovana är övergående. De 

studerande lär sig de nya moment som kan följa med en datoranvändning för 

att utnyttja en lärplattform. Det är dock viktigt med ett stöd till de studerande 

framför allt vid kursstart för att förhindra avhopp på grund av bristande vana 

och krånglande tekniska system (Simpson, 2002). Mina egna erfarenheter är att 

man inte bör beskriva computer literacy som en generationsfråga utan som en 

individuell kompetens. Det finns en variation i kompetens mellan olika 

personer i alla ålderskategorier men i studiesammanhang behöver bristande 

datorvana inte vara avgörande för studieframgången.  

 

I litteraturen konstateras ofta att ett bättre metalärande också förbättrar lärandet 

(Biggs, 1988). Det finns anledning att förhålla sig kritisk till dessa 

konstateranden. För det första finns ett antal undersökningar av normativ 

karaktär där forskaren genomfört en intervention och undersökt denna 

interventions påverkan på studieresultatet. I de allra flesta fall finner man att 

interventionen lett till förbättrat lärande, men förändringar, oberoende av typ av 

intervention, leder oftast till förbättrat studieresultat. För det andra undersöks 

inte alltid det faktiska lärandet utan man förlitar sig enbart på de studerandes 

egna utsagor om sitt lärande.   

 

I innevarande studie var ambitionen att jämföra förväntningar på lärprocess 

med faktisk handling. De två typer av handlingar som mättes var 

kommunikationsinitiativ och huruvida man hade använt de på Internet lagrade 

föreläsningarna och jämföra dessa med måtten på förväntningar på egna 

lärprocesser. Underlaget för framför allt jämförelsen mellan förväntningar på 

envägs lärprocesser och användning av de lagrade föreläsningarna var litet och 

de resultat som framkom får tolkas med försiktighet.  

 

Med ett samvariationsindex på 0,38 så visade det sig att de studerande som tagit 

kommunikationsinitiativ, jämfört med dem som inte tagit något 

kommunikationsinitiativ, hade fått godkänt på kursen. Den mindre grupp som 

hade tagit mest kommunikationsinitiativ hade däremot inte lyckats bättre än 

övriga. Studerande med yrkesinriktad gymnasiebakgrund var flitigast att ta 

kommunikationsinitiativ och de som gått en gymnasieutbildning på komvux tog 

få kommunikationsinitiativ. Tre av fyra studeranden som hade låga 

förväntningar på dialogiska lärprocesser och som tog få 
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kommunikationsinitiativ erhöll godkänt men bara var fjärde studerande som 

hade låga förväntningar och tog många kommunikationsinitiativ blev godkända. 

 

Eftersom överensstämmelsen mellan strategier och det faktiska sättet att 

studera ökar med åldern och nivå på studierna (Vermunt and Verloop 2000, 

Boekartts et al, 1997, Klatter 1995 Vermetten et al 1999a) är det intressant att 

undersöka om det finns skillnader mellan åldersgrupperna i innevarande studie 

trots litet statistiskt underlag. Den lilla tendens som finns pekar på att äldre 

agerar mer enligt förväntningarna. 

 

I befolkningen skiljer sig högsta utbildningsnivå relativt mycket mellan olika 

åldersgrupper eftersom andelen som studerar i gymnasieutbildning har ökat 

under lång tid, liksom andelen som går vidare till högskolestudier. Om man ser 

till personer i befolkningen som är 24 år och yngre, har omkring 65 procent 

föräldrar med högst grundskoleutbildning eller gymnasial utbildning. Bland 

högskolenybörjarna inom Nätuniversitetet, i motsvarande åldersgrupp, har 

49 % av studenterna föräldrar med grundskola eller gymnasial utbildning som 

högsta utbildningsnivå. Motsvarande siffra för högskolenybörjarna i 

campusutbildning är 45 % (Högskoleverket, 2004). Detta kan förklara varför 

SES-värde och ålder korrelerar negativt i innevarande studie. Ju yngre 

studerande desto högre SES (r=-0,214, n=103, p=0,30). Korrelationen är dock 

svag. Möjligen skulle det vara möjligt att vikta de olika åldrarna olika så att de 

blev jämförbara men den använda metoden torde ge en tillräckligt tillförlitlig 

analys.   

 

Den sociala skiktningen i utbildningssystemet uppstår inte vid övergången till 

universitet och högskolor. Grunden läggs tidigare eftersom det är tre gånger så 

vanligt att barn till högre tjänstemän väljer studieförberedande program i 

gymnasieskolan (drygt 60 %) än att arbetarbarn gör det (drygt 20 %) 

(Högskoleverket, 2005a). Det är därmed intressant att konstatera att de 

studerande, i den undersökta ekonomikursen, med lägre socioekonomisk status 

erhållit godkänt i något större utsträckning än de med högre SES. 

Samvariationen mellan denna enskilda faktor och studieresultatet säger oss dock 

inte speciellt mycket. Det är i regressionsanalysen som vi kan utläsa om SES är 

en faktor som – när andra faktorer konstanthålls – samvarierar med godkänd 

kurs. Modellerna som regessionsanalysen ger visar att det är andra faktorer än 

SES som i större utsträckning förklarar variansen. Den slutsats som vi därmed 

kan dra är, att med den metod som är använd i studien, kan vi se att 



 

 169 

socioekonomisk status samvarierar något negativt med godkänt studieresultat 

men att andra faktorer förklarar en större del av samvariationen.  

 

Studien utgår från ett socialkonstruktivistiskt och ett sociokulturellt perspektiv. 

Överensstämmer de studerandes förväntningar på sina lärprocesser med sättet 

att se på lärande? Störst förväntningar hade de studerande på eget läsande av 

kurslitteratur och egen reflektion som påminner om ett konstruktivistiskt 

perspektiv där lärandet kan beskrivas som att förändra sin förståelse och 

organisera sina mentala strukturer. Distansstudenter föredrar att arbeta 

individuellt påpekar Anderson & Garrison (2003) vilket avspeglar sig på 

studerande i flexibel utbildning. Den kommunikativa ingrediensen i lärande och 

kunskapsbildning, i form av interaktion med lärare och andra studerande, tycks 

inte vara så viktig för de studerande. Lägst förväntningar, i innevarande studie, 

fanns på dialogiska lärprocesser. De låga förväntningarna på kommunikation 

överensstämmer med ett konstruktivistiskt perspektiv men mindre med ett 

socialkonstruktivistiskt och sociokulturellt perspektiv på lärande. Flera 

författare betonar vikten av samhörighet med andra studerande, lärare och 

institutionen (Kember, Biggs, & Leung, 2004; Tinto, 1975; Yorke, 2004). 

Förväntningar på den egna lärprocessen är dock inte samma sak som de 

studerandes uppfattningar om lärande. Vi kan anta att deras förväntningar är 

kontextberoende och påverkas av både förväntningar på kursens och deras 

praktiska möjligheter att delta i den aktuella kursen.  

 

Experiment inom det pedagogiska forskningsfältet genomförs ofta för att 

undersöka om vissa undervisningsmetoder eller förhållanden leder till förändrat 

lärande. Att en intervention kan leda till en förändring kan sägas vara accepterat 

inom den pedagogiska disciplinen. Däremot är kausala samband inte självklart 

accepterade. Kvernbekk (1997) diskuterar möjligheterna att använda 

kausalitetsbegreppen inom pedagogisk verksamhet. Hon kommer fram till att 

kausalitetsbegreppet kan användas men inte i den mening som det har i den 

empiriska naturvetenskapen. I innevarande studie används ett flertal variabler 

för att beskriva olika bakgrundsfaktorer, motiv och förväntningars samvariation 

med studieframgång. Vad studieframgång är kan diskuteras. De personer som 

ingår i undersökningsgruppen har alla sina egna motiv och mål för att delta i 

kursen till vilka framgångar skulle kunna relateras. Målet med kursdeltagandet 

kan förändras allteftersom vilket skulle kräva en mycket dynamisk 

undersökningsmetod för att följa förändringar över tid. Inget försök har i denna 

studie gjorts att individualisera måttet på studieframgång utan det trubbiga men 



 

 170 

högt reliabla måtten ”godkänd på kursen” och i vissa fall betygen VG och U 

har använts.  

 

Antal poäng är inte ett självklart mått på hur väl man som studerande har 

lyckats med sin utbildning. Motiven för att delta i en utbildning kan variera stort 

vilket förstudien gav exempel på. För vissa studerande är avklarade poäng ett 

krav för att kunna fortsätta studera på en akademisk mer avancerad nivå. ”Vill 

ha dessa poäng och det passar bra in i mitt övriga lässchema då jag inte behöver 

tänka på schemakrockar” (studerande 116). För andra studerande kan antalet 

avklarade poäng vara av underordnad betydelse. Det kan vara ett spirande 

intresse som en studerande antyder. 

 

Jag blir mer och mer intresserad vad det egentligen är med 

företagsekonomi, som blev så viktigt i dagens samhälle. Det finns 

ju gott om folk som anser att allt i livet och samhället ska 

nuförtiden styras ur ekonomisk synvinkel. Även om jag är mycket 

kritiskt mot det. (studerande 144) 

     

Sammanfattningsvis har studien visat att den som går den flexibla utbildningen i 

ekonomi bör anpassa studierna enligt ett prestationsinriktat studiemönster och 

förvänta sig eget läsande av kurslitteratur och egen reflektion. Den studerande 

bör kommunicera, men inte lägga för mycket tid och kraft på detta. Strukturella 

orsaker som socioekonomisk standard, utbildningsbakgrund och kön har ingen 

större betydelse men tillhör den studerande de som är äldre på kursen så är 

oddsen något högre att man erhåller godkänd kurs. När det gäller förväntningar 

på envägs lärprocesser och ”öppnat föreläsningar” gäller det att vara aktiv och 

att ta del av föreläsningarna. Oberoende av förväntningar har de studerande 

med flest öppnade föreläsningar nått bäst resultat. 

 

De faktorer som visar sig ha störst betydelse för att erhålla en godkänd kurs är 

ett prestationsinriktat studiemönster och förväntningar på individuell 

lärprocess. I en utbildningsform som är flexibel kan vi anta att en 

målmedvetenhet och ett förväntat eget arbete bör vara goda förutsättningar. 

Dessutom mäter vi studieframgång framför allt med hjälp av godkänd kurs och 

inte i förbättrad allmänbildning. Det innebär att ett prestationsinriktat 

studiemönster som betonar vikten av akademiska framgångar och bra betyg är 

mer adekvat än ett djupinriktat studiemönster som handlar mer om helhetssyn 

och egen utveckling.  
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En flexibelt utformad utbildning bör kunna anpassas till de förväntningar och 

studiemönster som den studerande har. Det finns dock en paradox i den 

flexibla utbildningen eftersom det politiskt korrekt anses att ”alla” ska vara 

flexibla, kunna lära om och delta i livslångt lärande. Det är viktigt att lära att lära. 

Om det är viktigt att vara flexibel och lära att lära borde man delta i olika typer 

av utbildningar och utvecklande miljöer – inte individuellt anpassade lärmiljöer.  

 

Ett angränsande exempel är den typ av adaptiva system som utvecklas som 

självinstruerande 1.a generationens e-learning. Presentation av information 

varvas med tester vars resultat styrde de följande aktiviteterna. Systemen var 

oftast inte transparenta utan den lärande var hänvisad att följa de föreslagna 

alternativen. Har detta relevans för den flexibla utbildning som 

utbildningsorganisationer inom högre utbildning planerar att öka inslaget av? Ja, 

det skulle kunna öka möjligheterna för en studerande som föredrar att lära 

huvudsakligen genom samarbete och kommunikation att välja den typ av kurser 

som tillhandahåller motsvarande studieform och redovisningsform.  Det skulle 

kunna öka möjligheterna för en studerande som föredrar att lära sig genom 

enskilda studier, exempelvis via texter, att välja den typ av kurser som 

tillhandahåller självstudier och motsvarande redovisningsform.  

 

Enligt min mening är den största fördelen med flexibel utbildning att den 

gynnar breddad rekrytering eller ännu hellre, möjliggör inkludering. 

Innevarande studie visar att de som lyckades bäst bland de studerande i 

undersökningsgruppen inte var de unga studerande från studievana hem. 

Utbildningen görs även mer tillgänglig både geografiskt och kulturellt.  

 

Den näst största fördelen med flexibel utbildning, enligt min mening, är att den 

kan motverka den passivisering som traditionella skolformer ger upphov till. 

Den studerande blir inte i samma omfattning som i campusmodus tilldelad 

plats, tid, studietakt, kursmaterial, kommunikationsform och redovisningsform 

för sitt lärande. Utbildning bör inte enbart vara att lära sig ämneskunskaper utan 

även att lära sig kunna bedöma hur man ska kunna ta sig an ett nytt område, 

vem man kan diskutera med, hur man ska kunna navigera bland befintlig 

information etc. Oberoende om vi vill betona bildning eller kunskap för 

anställningsbarhet är studiefärdighet och metalärande viktiga kompetenser.  
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Ytterligare fördelar med flexibel utbildning finns för både den studerande och 

lärosätet. Den studerandes möjligheter att kombinera studier med övrig 

verksamhet ökar. Med tanke på den allmänna samhällsutvecklingen med 

individualiserade tjänster och krav på valmöjligheter ställs högre krav på 

lärosätena att erbjuda detta. Breddad rekrytering innebär även att det ska vara 

möjligt att kombinera studier med yrkesarbete för att undvika stora studielån. 

Det ställs därmed högre krav på lärosätena men de kan å andra sidan 

rationalisera sin verksamhet genom samarbete sinsemellan. Dessutom 

implicerar flexibel utbildning stödjande IT-system vilka kan göras effektivare än 

motsvarande manuella hanteringar.   

 

Distansutbildningen som särart kan komma att minska till förmån för flexibel 

utbildning. Framför allt distansutbildningens koppling till gamla tiders 

korrespondensstudier förlorar sitt värde då utbildningsmiljöer i flexibel 

utbildning erbjuder en rad olika kommunikationsformer som till sin omfattning 

ibland överträffar både campus och traditionella distansutbildningars 

kommunikationsmöjligheter. Frågor om computer literacy kommer att bli mindre 

relevanta medan frågor om media literacy och framför allt frågor om 

studiefärdighet kommer att bli allt mer adekvata. Jag citerade Säljö i kapitel 2: 

”…färdigheter alltmer kommer att inriktas på hur man förstår och hanterar 

olika typer av artefakter och intellektuella redskap” (2005, s. 191). I intentionellt 

lärande kan dessa studiefärdigheter – study literacy - se annorlunda ut än de som 

tidigare dominerade bruket av utbildning. 

 

Möjligheter att predicera studieframgång kan få flera konsekvenser. En 

möjlighet är att lämpligt stöd ges till de studerande som befinner sig i riskzonen 

för att hoppa av studierna. Detta stöd är inte själklart. Dels finns det 

kostnadsaspekter som innebär att utfallet av den ekonomiska insatsen kan 

optimeras med hjälp av en algoritm. Det är inte kostnadseffektivt för lärosätena 

att stötta de studerande som av olika anledningar troligen ändå inte kommer att 

slutföra sina studier. Ska lärosätet då rikta stöd till enbart en viss grupp och 

strunta i andra? Om vi vill ha en linjär inkluderande sorteringsfunktion och 

utbildning bör inte stödfunktioner sättas in på vissa nivåer. I så fall är det bättre 

att förbättra hela utbildningsverksamheten. En möjlighet är att göra det så 

enkelt som möjligt att undersöka huruvida en utbildning lämpar sig för den 

studerande, med den studiebakgrund och andra individuella preferenser som 

denne har. Transparenta system som underlättar denna matchning är 
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önskvärda. Att de är transparenta är viktigt för att undvika etiska tveksamheter 

med otydliga urvalsinstrument. 

 

Jag har i bakgrundskapitlet beskrivit den utveckling som sker inom högre 

utbildning och den retorik som används i diskussioner om flexibel utbildning. 

När vi förändrar formerna för utbildning är det viktigt att undersöka vilka 

konsekvenser detta får för de studerande. Vilka grupper kommer att delta i 

utbildningarna och vilken framgång kommer de att ha? Stämmer förändringarna 

överens med intentioner på breddad rekrytering? Innevarande studie ger några 

svar men inte oväntat ger studien upphov till behov av både breddade och 

fördjupade studier. 

 

Jag angav i avsnittet om validitet och reliabilitet att det var ovisst hur den i 

studien aktuella ekonomikursens flexibla form uppfattades av de studerande. 

Kanske var kursledarnas och lärarnas instruktioner så utformade att de 

upplevdes som hårt styrande av arbetsformerna. En metaanalys där 

studieresultat i utbildningar i olika former jämfördes skulle behöva göras för att 

ytterligare förstå hur förväntningar, kursform och studieresultat samvarierar. 

Men jag måste återigen påminna om att eventuell kausalitet inte kan studeras 

med denna metod. Det är till och med så att det kanske inte finns något direkt 

samband mellan förväntningar, kursform och studieresultat. Högt värde på 

förväntningar på individuella lärprocesser kanske enbart är ett uttryck för att 

man räknar med att ägna relativt mycket tid åt studier. 

 

Innevarande studie undersökte studerande i en kurs. Det är således ett case som 

resultatet uttalar sig om. Genom att använda samvariationsindex kan en 

metanalys genomföras (Lisper & Lisper, 2005) på ett antal kurser och lärosäten. 

Detta skulle dels generera ett resultat grundat på ett större sample och dels 

möjliggöra jämförelser av institutionella faktorers påverkan. Framför allt skulle 

det möjliggöra jämförelser mellan olika studerandes studieresultat i olika former 

av utbildningar. Resultatet från en sådan studie skulle kunna jämföra flexibel 

utbildning med andra typer av utbildning.  Är de faktorer som samvarierar med 

studieframgång de samma för campusutbildning, distansutbildning och flexibel 

utbildning? Dessutom är de nationella jämförelsetalen som användes vid 

studien nu några år gamla och skulle kunna jämföras med data från en ny 

studie.  
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En ny bedömning av instrument för att mäta studiemönster bör göras inför 

kommande studier. Biggs SPQ kan eventuellt ersättas med ett nyare instrument. 

De flesta instrument hanterar studier främst som en individuell aktivitet. I 

högre utbildning används även kollektiva former för lärandet som inte 

instrumenten fångar upp. Möjligen är MSLQ, trots en något starkare koppling 

till det psykologiska forskningsfältet ett alternativt instrument (Entwistle & 

McCune, 2004). 

 

En större plats åt samarbete och kommunikationsaspekter i lärandet efterlyses 

därmed i instrumenten. Jag kan bara instämma i Lonka, Olkinuora & Mäkinens 

(2004) beskrivning av instrumenten som mäter studenters studiemönster: 

 

…share some basic assumptions about the constructivist nature of 

learning and the important mediating roles of student activity, 

motivation, and self-regulation, whereas situational and 

collaborative aspects are not yet as well integrated within the 

current models of university student learning. (p 302) 

 

Tinto fann att de studerande som var involverade i mer ”socially integrated 

learning communities” (citerad i Simpson, 2003, s. 7) samvarierade med 

studieframgång. Kanske är det dags att använda en modell med ursprung i 

Tintos teoretiska longitudinella modell från 1975 över relationerna mellan 

individen och institutionen, fast ersätta institutionen med den webbaserade 

lärgemenskapen? 

 

Innevarande studie undersöker både motiv, förväntningar och beteende. 

Huruvida de studerande anpassade sina studier till sina förväntningar på sina 

lärprocesser kallas i studien för ”Agerat enligt förväntningar”. Underlaget för att 

generera valida och reliabla resultat var dock begränsat – vilket diskuteras i 

avsnittet om validitet och reliabilitet. Kopplingen mellan intentioner och 

handlingar bör studeras närmare med tanke på den dåliga överensstämmelse 

som tycks förekomma mellan uttalanden och handling. 

 

I framtiden behöver metoder för att mäta metalärande samt undersöka 

metalärandets samvariation med studieframgång utvecklas. Är det så att 

studiernas form i så stor utsträckning som möjligt ska anpassas till de 

studerande? I samband med lärosätenas utveckling av kurser diskuteras 

utformning av kurserna så att lärandemålen ska uppnås och hur man ska uppnå 
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dessa mål. Relationen mellan kursdesignerns anpassning av lärandemiljön och 

den studerandes anpassning av sitt lärande är intressant. Jag förutser att de 

studerandes krav på lärosätena att utveckla och tillhandahålla anpassningsbara 

lärmiljöer kommer att öka i takt med att övrig verksamhet i samhället blir allt 

mer individanpassad och webbaserad. 
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8 Summary 

Open flexible learning – for whom?  

Predictors of academic success in a university course 

 

Introduction 
In flexible education, students are faced with choices different from those on 

traditional on-campus choices. There is a shift in responsibility: the student 

must choose the time, place and type of study (Dabbagh & Bannan-Ritland, 

2005; Laurillard, 2006). The student should know how to choose the relevant 

approach, use the relevant media, and judge the type of knowledge that he/she 

wishes to acquire. 

 

Is this flexible form of learning suitable for all students or are there certain 

student factors that affect the probability that the student’s education study 

goals will be realized? The questions at issue are of interest in the context of the 

current educational and political climate and the expectations that flexible 

courses will increase access and widen recruitment to higher education. This 

flexible education is intended to lead to both wider recruitment and lifelong 

learning, but it demands higher levels of computer literacy and requires the 

student to choose the correct form of learning (van de Westeringh, 2000).  

 

There are great expectations for flexible education supported by information 

and communication technology (ICT) to enable wider enrolment and to reach 

wider groups of prospective students. At the same time we can assume that the 

capacity to manage one’s own learning and to think about one’s own learning is 

fundamental. For educational organizations, it will be central to understand the 

students´ situation and learning processes. 

 

Flexible education 
The most frequent type of higher education is on-campus, but a combination 

of campus-based and distance education is becoming more common. 

According to studies, the two types are converging in terms of both teaching 

materials and educational forms. This means that the possibilities for education 

increase during different phases of the lifespan. It can also mean that when 

students begin their studies they may encounter an entirely different type of 

educational experience from their previous educational experiences. 
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A rising demand 
There is a wider demand for competence on the part of the student. 

Information and computer literacy are not sufficient without the development 

of strategies for problem solving and interpersonal communication that need to 

be managed. It is increasingly important for students to have study and research 

strategies along with knowledge itself and for them to take greater responsibility 

for their own learning. 

 

Widened enrolment  
Currently many Swedish studies and investigations are unanimous in regarding 

recruitment to higher education as unrepresentative (Högskoleverket, 2000b; 

SOU 2000:39; SOU 2000:47). There are also political ambitions in Sweden and 

across the EU to raise the level of education and social responsibility of non-

traditional students. One way to do this is to make education accessible to 

students in sparsely populated areas and also to others who, for other reasons, 

may find it difficult to take part in campus-based education. 

 

The expansion of higher education has meant that new groups have an 

opportunity to study, and distance education provides a new way to social 

responsibility because it gives greater access to education. The Swedish Net 

University has widened recruitment as more people with working-class 

backgrounds have taken part in the educational process. Further comparative 

differences with other student groups are that the students at the Net 

University are older, tend to live in sparsely populated areas, tend to live further 

away from the learning centers, are gainfully employed to a larger extent, have 

more children and have less financial student support. 

 

Critical voices have differentiated the debate, however, and have been sceptical 

about the confidence shown in technical developments (ICT) and a simplistic 

view of education and teaching. "The hype about the potential of ‘border-less 

education’ is not new, although the prophetic statements of its transformative 

potential seemed to first garner serious consideration in the mid-1990s" 

(Tapsall, 2001, p. 36). 

 

Perspectives and approaches to learning  
Current studies point out that the social constructivist perspective, together 

with other socio-cultural theories, provides a scientific framework to work 

from. Although it is rooted in cognitive theory, the social constructivist 
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perspective emphasizes the social and cultural environments in which 

knowledge is constructed (Felix, 2005). John Biggs has connected these social 

concentrations of constructivism, and he explains that learning is partly the 

responsibility of the individual and partly a collective activity. He developed a 

perspective in relation to the school context and does not view the teacher as 

being ‘at the center of learning’, meaning that it is the student who should take 

responsibility for his or her learning. Biggs' instrument is the Study Process 

Questionnaire (SPQ) (Biggs, 1987), in which the learning categories (surface, 

deep, and achieving approaches to learning) are divided into motive and 

strategy aspects, and this instrument is used in the present study. Students’ 

approaches to learning are affected by motive, and context for the student, and 

the result of an investigation using SPQ shows that their approaches to learning 

are a function of both individual orientation and the study context. Strategy 

choice and motive go together. If the student wishes to understand something, 

he or she must choose a strategy to fulfil that wish. If a student wishes to pass a 

test of factual knowledge, he or she chooses a different strategy. The surface 

approach to learning is intended to make it as easy as possible to pass an 

examination. This can mean that the student may choose to simply memorize 

information instead of trying to understand it. The deep approach to learning 

means an intention to understand and focus on the underlying meaning, to 

understand 'the big picture'. The achieving approach to learning is not as clear 

as the others.  The surface and deep approaches show how the student takes a 

task upon themselves, while the achieving approach focuses on how the student 

organizes where, why and how long each task shall take. Often a factor analysis 

shows a correlation of the deep approach and the achieving approach to 

learning but, depending on teaching methods, sometimes the achieving 

approach to learning can be coupled with a surface approach to learning (Biggs, 

Kember, & Leung, 2001).  

 

Demographic factors 
Age and gender are among the most common demographic factors that relate 

to previous study results. Many studies have found that persons aged 25 and 

older have better study results in distance education than younger students  (Lu, 

Yu, & Liu, 2003). However, other literature is not clear in its results for older 

students, who often have more varied and complex family and work situations. 

A thorough review shows a trend that a large percentage of women who take 

part in distance education obtain better results than men. Ethnicity does not 

seem to vary with study results (Lu, Yu, & Liu, 2003), but a number of studies 
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show that ethnic minorities manage their studies as well as or better than ethnic 

majorities. 

 

Prediction of academic success 
There are several reasons for attempting to predict study results. One reason is 

to offer adaptable support to the student that needs it the most. Another is that 

any educational organization wants to admit the students who will have the 

greatest chance of completing their studies. The better the admissions system, 

the fewer students there will be who discontinue their studies. This leads to less 

waste of resources for both the education provider and the individual student. 

There are many examples of attempting to predict study results; some are very 

simple. The results of high-school performance tests and high-school grades 

are, in general, the best instruments of choice  (Wedman, 2000). According to 

Wedman, there is a reason why tests and grades are so frequently used the 

world over as the instruments of choice for admission to education. The 

psychometrics during the 20th Century generated a multitude of results that 

point to the fact that tests and grades can explain about 25% of the variance 

(Wedman, 2000). 

 

Aim 
Current studies raise questions regarding whether factors such as approaches to 

learning, motives, expectations, background factors or socioeconomic status, 

distinguish the students who succeed in flexible education from those that do 

not. The aim of this study is to illustrate how students’ motives, learning 

expectations and approaches to learning vary compared with their study results 

in flexible education. The study will also illustrate the students’ communication 

initiative, i.e. the extent to which they utilize web-based discussion forums 

available on the course, and whether they act according to their own 

expectations regarding good study results. The present study has no ambitions 

to present causal models but will focus on correlations. Neither is the purpose 

to produce generalized findings about students outside the examination group. 

The study results will relate to a number of background factors to make clear 

which factors are the most important. The possibility of predicting a study 

result is also examined. 

 

Research questions 
Is flexible education better suited to certain students than to others? Who will 

benefit from flexible education? This study examines which factors and 
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variables predict study results in flexible education and concentrates on the 

following research questions: 

 

• Which factors vary in relation to study results? The factors examined 

are: motivation, expectations of their own learning process, approaches 

to learning measured with SPQ, use of LMS (Learning Management 

System), communication initiatives, acting according to their 

expectations, and a number of background factors such as age, gender, 

educational background, socioeconomic status, computer skills and 

employment while studying the course under investigation.  

 

• Which of these possible correlations are most important?  

 

• To what extent can successful study results be predicted in the setting 

being examined? 

 

Methodology 

The studied group was comprised of students attending flexible education 

where a web-based educational platform, LMS, was implemented. The course, 

Business and Marketing, is delivered at Växjö University in Växjö, Sweden, 

equivalent to 50% of full-time study, and contains only a few obligatory 

elements with good facilities for both group study and individual study. The 

students were able to choose the extent to which they wished to work with 

other students. Study results are measured in this study in terms of pass or fail 

grades for the 10-credit course. 

 

The choice of research method used in the study has its background in the 

previously implemented pilot study (Olsson, 2003). The aim of the pilot study 

was to learn how adult students in flexible education understood their learning 

and study processes. The pilot study used an exploratory method with the aid 

of causal and loop diagrams that examined, among other things, what concept 

and what research design a future major study should use.  

 

The factors in the present study were examined with the help of information 

from LADOK (a computer-based student admissions and documentation 

system for universities and colleges), questionnaires and the logging of activities 

in the LMS. In the study, three of the six background factors, as well as study 

results from the student database LADOK, had no missing data, which 
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minimized the risk of bias due to the possibility that respondents with bad 

study results might have had lower response rates. Also, statements from 

respondents were combined with the logging of activities in the LMS. The 

factors used can be seen in the following figure:  

 

Study result

Motives

Expectations in
learning process

Approaches to
learning

Use of LMS

Communications
initiative

Acting according
to expectations

Age

Gender

Educational background

Computer skills

Socioeconomic status

.

Work and other studies
B a c k g r o u n d

f a c t o r s :

 
 
Figur 3 Factors used in the study 
 

 

The study investigated how the following six factors correlated with the study 

results: 

• Motives for course attendance (open-ended question) 

• Expectations of their own learning process (individual learning 

processes, one-way learning processes, two-way learning processes) 

(questionnaire). 
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• Approaches to learning (Biggs Study Process Questionnaire, SPQ) 

• Use of LMS (logging in the LMS) 

• Communications initiative (logging in the LMS) 

• Acting according to expectations: adaptation of learning activities to the 

expectations given (comparison between expectations of their own 

learning processes and logging in an LMS) 

 

Also, six background factors were compared with the study results: 

• Age (LADOK) 

• Gender (LADOK) 

• Educational background: upper secondary education, previous higher 

education, study in other countries (LADOK and questionnaire) 

• Socioeconomic status: parents’ highest educational level, parents’ 

primary employment and the students’ own estimated financial situation. 

(For classification of parents’ primary employment, Statistics Sweden's  

Standard for Swedish Work Classification21 was used.) 

• Computer skills and Internet access (questionnaire) 

• Work and other studies (questionnaire) 

It was important to the aim of the study that there was a flexible course form 

with few obligatory activities and that the different communication categories in 

the LMS demanded different levels of initiative. 

 

The effect size is the difference between two population means divided by the 

pooled standard deviation. The result of this calculation shows how many 

standard deviations distinguish the two groups and is the strength or magnitude 

of the difference between two sets of data. The effect size used in the study 

enables comparisons to be made with results from other studies. 

 

The use of binary logistic regression analysis is appropriate to create a model of 

how a category variable with two values is affected. In this model, there are two 

possible study results (pass and fail), which is a binary category variable. 

 

The course attendees (n=174) were a heterogeneous group, which is compatible 

with the purpose of the study. The gender distribution was relatively equal and 

there was a spread between ages, with the majority in the 24-25 age group. 

                                                 
21 In agreement with International Standard Coding of Occupations (ISCO88) 
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Ordinary upper secondary school is preparatory for further studies but one half 

of the students had other educational backgrounds. The socioeconomic status 

varied; from more prosperous younger students, to less prosperous older 

students. 

 

Results 
A total of three models were built into the study with the help of correlations 

and binary logic regression analysis in order to establish which factors covaried 

with the study result. The regression models clearly show the importance of not 

merely implementing analyses with correlations. Variables that show strong 

correlations with the dependent variable need not always be important to 

explain the result. 

 

The first model, in which all 174 students are included, has an accounting grade 

of between 7% and 9% for the variance. The factors of age, gender and 

educational background were used in the regression model and all three 

variables had no missing data. The model shows that a large proportion of 

older students obtain pass results (10 credits). The second factor in the model is 

previous higher education and shows that new entrants to higher education 

levels have better study results than the others. This is not analogous with the 

majority of the results of previous studies, which indicate that previous 

education and grades more often have a positive correlation with study success. 

In the two following models additional variables are included such as motive, 

expectations, approaches to learning and socio-economic status, that were 

gathered using questionnaires and here there is missing data. Consequently, the 

models do not contain the same number of cases and the analysis cannot result 

in exact levels and comparisons. Both approaches to learning and expectations 

of their own learning process are more important than age-related factors. The 

results of these models show that the flexible education form is best suited to 

students with an achieving approach to learning and to students who expect to 

learn by themselves with the help of the course literature and reflection. The 

third model includes the most variables and accounts for between 46% and 

64% of the variance for completing a course. The second half of the variance is 

accordingly explained by institutions and other factors. With the help of the 

variables used in the study the results can be predicted with up to 81% 

certainty. 
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As a starting point in the above results we can note that the ability to predict 

pass results rises from 65% for model one to 81% for model three22. By means 

of an algorithm compilation of the results, every single student’s results can be 

predicted with relatively high certainty. In an educational situation 

corresponding to the available information in model two that is gathered at the 

start of the course, the possibility of predicting study results is 79% in this 

model. 

 

An achieving approach to learning is the factor that explains most of the 

variance regarding study success when consideration is given to all the detailed 

variables. The analysis shows that an achieving approach to learning compares 

favourably with pass grading. Other studies have often shown a correlation 

between study results and a deep approach to learning. Background factors like 

low socioeconomic status and lack of prior high school education do not 

diminish the possibility of a pass grade in the studied group. 

 

Scarcely half of the younger students (20-24 years old) obtained a pass grade. 

The students who were 25-30 years old had the lowest proportion with 41%. In 

the third group of older respondents (31-49 years old), two thirds obtained a 

pass grade. However, regression analysis showed that variables other than age 

also explain pass results to a great extent. 52% of the women and 47% of the 

male respondents obtained a pass result. But gender also has negligible 

significance for a variance in these regression models. 

 

Most of the students in the study indicate academic credits as their motivation 

for course attendance. A good portion of the students indicated a pass grade as 

the main motivation for academic credits; next were those whose responses 

indicated work motives as the driving factor. Those who obtained a pass grade 

to a minimum extent were those whose motives were general.  

 

It is not surprising that students often choose to drop out of higher education. 

How can one course attract students with different expectations of the 

communications in their learning process? On the Likert scales where the 

respondents state their expectations for their own learning processes, there are 

students who give only the lowest alternatives and there are students who give 

only the highest alternatives. A flexibly designed course that appeals to different 

students should adapt to their expectations and study approaches. 

                                                 
22 70 students are inkluded in model three. 
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Students with a vocationally-oriented upper secondary school programme 

background expect to learn with the help of a dialogue-based learning process 

to a greater degree than students who have completed an upper secondary 

school programme that was preparatory for further studies.  The latter group 

stated instead that individual learning processes and “one-road” learning 

processes play a larger role. We can presume that students who are more 

familiar with theoretical studies have a greater experience of reading course 

literature and feel that this form suits them. Students who gave a high value to 

expectations of individual learning processes were more likely to obtain pass 

grades and obtained better grades than the others. 

 

Most activities in the LMS involved students who had access to broadband 

Internet at their workplaces. But neither computer competence nor the extent 

of access to an Internet-connected computer were thought to be critical factors 

for study success. 

 

With a measured effect size of 0.30, there proved to be twice as large a 

proportion of students who took a communication initiative, compared with 

the others that had obtained pass grades. However, the smaller group who had 

taken the most communication initiatives had no better success than the others. 

Students with vocationally-oriented school backgrounds took more 

communication initiatives, and those who had a background of adult secondary 

education took few communication initiatives. 

 

Students with lower SES had somewhat better study results both with regard to 

credits and to the percentage of pass grades, but socioeconomic status 

determined those variables which give low definition values in regression 

analysis models. 

 

According to the analysis, working part time means that the predicted 

proportion of students who obtained pass grades diminished. It is part-time 

work that correlate most with poor study results. Of the 24 respondents that 

said they had part-time work along with studies, only 33% obtained pass grades. 

 

A relatively large proportion of the students with an upper secondary school 

programme background that was preparatory for further studies obtained pass 

grades, as compared with those with vocationally-oriented upper secondary 
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school programme backgrounds. The regression analysis shows that a 

preparatory background gives somewhat better study results than a vocational 

one. The number of students with adult secondary education is small but it can 

be noted that three out of four respondents obtained pass grades. 

 

Being a university entrant yelds similar variations in terms of achieving a pass 

grade. Of the respondents who had no credits before this course, a higher 

percentage (56%) obtained 10 credits, compared with those who had studied at 

a higher education level previously (41%). Adult education background and no 

previous credits are thus a study background that compares positively with pass 

grades. 

 

Further research 
This study gives some answers but, not unexpectedly, also indicates a need for 

both wider and deeper investigation. 

 

The present study examined students in one course situation. Through the use 

of measures of effect size, a meta analysis can be implemented on a number of 

courses and educational establishments  (Lisper & Lisper, 2005).  

 

This new analysis should generate a result based on a larger sample and enable 

comparisons of affecting institutional factors. Above all, it should enable 

comparisons between different student study results in different forms of 

education. Are the factors that compare and contrast with study success the 

same for campus-based, distance-based and flexible education? The results 

from one such study should make it possible to compare flexible education 

with other types of education. 
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BILAGA A 

 

Hej! 
Vid kursintroduktionen i Växjö delade jag ut två frågeställningar. Du som inte kunde 
svara då får frågorna längre ner i detta meddelande istället. Jag är tacksam om du 
besvarar frågorna och skickar det besvarade meddelandet tillbaka till mig. Mera 
information om undersökningen finns som bifogat dokument.  
 
Börja med att gå längst ner på detta meddelande och välj SVARA, då kommer denna text 
upp igen i ett nytt meddelande adresserat till mig. Då kan du skriva ditt svar direkt i 
texten. 
  
  
1. Förväntningar 
Hur viktiga tror du att följande delar i kursen kommer att bli för att du ska lära 

dig?  
Försök att rangordna nedanstående punkter. 1 är minst viktigt, 5 är mycket viktigt 
Sätt en siffra (1, 2, 3 4, eller 5) bakom respektive delfråga. Du kan använda samma 
siffra flera gånger.  
  
-Kurskompendium 
-Föreläsningar som du kan se i datorn 
-Gemensamt arbete med gruppuppgift 
-Individuell handledning av läraren 
-Diskussion med annan studerande  
-Individuell läsning av kurslitteratur 
-Individuell reflektion  
-Diskussion med familj, vänner etc.  
-Läsa andras inlägg i systemet.  
-Lärarens föreläsning på Växjö universitet.  
  
Om du inte arbetar kan du hoppa över denna fråga 
-Diskussion på din arbetsplats  
  
  
2 Motiv 

Vilket är ditt huvudsakliga motiv för att  

delta i kursen? Beskriv med egna ord: 
  
 
Tack för hjälpen! Skicka nu detta svar till mig genom att trycka på SKICKA här 
nedanför. mvh Ulf Olsson 



 



BILAGA B 

 

ENKÄT om studiemönster,  FEA 350 
 
 
Enkäten består av 44 frågor som alla har 5 likadana svarsalternativ.  
 
Undersökningen är konfidentiell eftersom inga namn matas in från enkäterna till 
bearbetningsprogrammet och inga personer kan identifieras i slutlig text.  
 
Frågeområdena i enkäten bygger på tidigare använda formuleringar. Vissa 
anpassningar till distansutbildning har gjorts men till stor del är det 
”standardiserade” frågor. Även om någon fråga inte skulle vara lätt att besvara 
hoppas jag att du försöker så gott det går. 
 
Ditt deltagande är viktigt för undersökningens resultat och trovärdighet. 
Kontaktuppgifter finns längst ner.  
TACK PÅ FÖRHAND!!  
 
1. Till största delen har jag valt kursen med hänsyn till arbetsmarknadsläget, snarare än 
för att innehållet intresserar mig. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
   
2. Jag upplever att studier ger mig en känsla av djup personlig tillfredsställelse. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
3. Jag vill ha topp-betyg i alla eller de flesta kurser jag går, för att få möjlighet att välja bland de 
bästa jobben när jag är klar med utbildningen. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
4. Jag tycker det är slöseri med tid att söka information utanför kurslitteraturen. 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
5. Medan jag studerar kursmaterialet tänker jag på verkliga situationer, där materialets innehåll kan 
vara användbart. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
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6. Jag gör sammanfattningar av kurslitteraturen och använder dem tillsammans med mina 
föreläsningsanteckningar. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
7. Jag blir nedslagen av låga tentamenspoäng och oroar mig för hur det ska gå på nästa tentamen. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
8. Jag vill inte bara klara tentan utan även förstå innehållet i kursen. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
9. Jag har en stark önskan få toppbetyg i alla mina studier. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
10. Jag lär mig och repeterar en del saker tills jag kan dem utantill. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
11. När jag studerar nytt material upplever jag att jag omvärderar sånt som jag redan lärt mig. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
12. Jag försöker arbeta målmedvetet hela terminen och repetera när tentamina närmar sig. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
13. Vare sig jag gillar det eller ej, så inser jag att fortsatt utbildning är ett bra sätt för mig att få ett 
(bättre) välbetalt eller tryggt arbete. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
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14. Jag tycker att de flesta ämnen kan vara mycket intressanta, när jag väl kommit in i dem. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
15. Jag vill se mig själv som en i grunden ambitiös person och göra bra ifrån mig, vad jag än ägnar 
mig åt. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
16. Jag tenderar att välja ämnen med mycket faktainnehåll, snarare än ämnen med teoretiskt 
innehåll. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
17. Jag lägger ner så mycket arbete på ett område att jag kan bilda mig en egen uppfattning om det, 
innan jag är nöjd. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
18. Jag försöker göra alla studie-uppgifter så snabbt som möjligt efter att de blivit tillgängliga. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
19. Även om jag har pluggat hårt inför en tentamen oroar jag mig för att jag inte ska klara den bra. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
20. Jag upplever att akademiska studier kan vara lika spännande som en bra roman, film eller 
aktivitet som jag verkligen gillar. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
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21. Det viktigaste motivet med mina studier är akademisk framgång. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
22. Jag begränsar mina studier till det som är uttryckligen förelagt, eftersom jag tycker det är 
onödigt att göra något extra. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
23. Jag försöker koppla ihop vad jag lärt mig inom ett ämne till det jag lärt mig i ett annat. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
24. Efter föreläsningen läser jag igenom mina anteckningar för att kolla att de är läsliga och att jag 
förstår dem. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
25. Lärare/föreläsare bör inte förvänta sig att studenterna ska ägna nån avsevärd tid åt att studera 
material som alla vet inte kommer på tentamen. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
26. Jag blir mer och mer absorberad i mina studier, ju mer jag ägnar mig åt dem. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
27. Ett av de viktigaste skälen till att jag väljer en kurs/utbildning är att jag har chansen att få ett bra 
betyg på den. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
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28. Jag lär mig bäst från lärare/föreläsare som är välstrukturerade. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
29. Jag tycker de flesta nya ämnen är intressanta och tillbringar extra tid med att försöka hitta mer 
information om dem. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
30. Jag testar mig själv på viktiga områden tills jag förstår dem fullständigt. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
31. Jag avskyr nästan att behöva spendera ytterligare tid på studier, men känner att studierna ändå 
kommer att ge lön för mödan. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
32. Jag tror att universitetsstudier hjälper mig att utveckla mig själv och viktiga saker i livet. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
33. Jag ser universitetsstudier som en tävling där jag vill göra bra ifrån mig. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
34. Jag finner det bäst att acceptera mina lärares och kursmaterialets påståenden och idéer och 
ifrågasätter dem bara under speciella omständigheter. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
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35. Jag tillbringar mycket av min fritid med att upptäcka mer om intressanta frågor som diskuterats i 
kursen. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
36. Jag är noga med att undersöka det mesta av den bredvidläsnings-litteratur som föreslås i kursen. 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
37. Jag deltar i kursen huvudsakligen för att jag tror att jag kan få ett bättre jobb om jag har en högre 
utbildning. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
38. Jag har ofta egna funderingar som jag vill få kommentarer och nya perspektiv på. 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
39. Jag tror att samhället till stor del grundar sig på konkurrens, och skolor/högskolor/universitet bör 
avspegla detta. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
40. Jag är klart medveten om att lärare/föreläsare vet mer än jag, därför koncentrerar jag mig på vad 
de säger är viktigt, hellre än att lita på mitt eget omdöme. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
41. När jag läser nytt material försöker jag koppla ihop det med sånt som jag redan vet inom det 
ämnet. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
 
 
42. Jag håller mig med snygga, välordnade anteckningar inom de flesta ämnen. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
 1                   2                   3               4                     5 
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43. Jag diskuterar kursen hemma och/eller med vänner för att fördjupa min förståelse av dess 
innehåll. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
1                   2                   3               4                     5 
 
--- 
För dig som arbetar. 
 
44.  Jag hoppas att kursen kan ge mig nya idéer som jag kan använda mig av i mitt 
arbete. 
 
Inte alls    Till viss del    Sant till    Till stor del        Absolut 
 sant             sant           hälften           sant              sant 
1                   2                   3               4                     5 
 
 

 
TACK FÖR DINA SVAR!! 
Lägg enkäten i det bifogade svarskuvertet och skicka till Karlstads universitet. 
Om du har frågor eller vill veta mer om undersökningen kan du kontakta mig via 
plattformen eller telefon 054-700 17 83 
 
Ulf Olsson 
Karlstads universitet 
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ENKÄT om bakgrund – FEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersökningen är konfidentiell eftersom inga namn matas in från enkäterna till 
bearbetningsprogrammet och inga personer kan identifieras i slutlig text. 
Inkomna svar prickas av på en deltagarlista innan svaren matas in i datorprogrammet. 
Avprickningen behöver jag göra för att kunna skicka eventuella påminnelser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TACK på förhand för att du deltar i forskningsprojektet! 
Ditt svar är värdefullt för undersökningen. 

 
 
Ulf Olsson 
Inst. för utbildningsvetenskap 
Karlstads universitet 
054-700 17 83 
ulf.olsson@kau.se 
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1 
Jag är… 
 
  Ensamstående 
  Gift/Sambo 
  Annat:…………………………………. 
 
 
2 
Varför valde du just distans-FORMEN för den här kursen? 
 
…………………………………………………………………………………………………...…… 
 
………………………………………………………………………….……………........................... 
 
................................................................................................................................................................ 
 
3 
Hur finansierar du huvudsakligen dina studier (ange ett alternativ)? 
 
  Egna arbetsinkomster 
  Med studielån 
  Mina föräldrar bekostar min utbildning (helt eller till största delen) 
  Min make/maka/sambo bekostar min utbildning (vi lever på hans/hennes lön.) 
 
  Annat, ange vad ……………………………………………………………………… 
 
 
4 
Hur bedömer du din nuvarande finansiella situation?  
 
 Mycket dålig                  Dålig                     Ordinär                       Bra 
 
5 
Jag har tillgång till dator med Internet  i bostaden?             Ja         Nej 
 
Om ja, vilken koppling har datorn till Internet?  
   Modem (Uppringt 56K modem eller liknande)    
   Bredband (ADSL eller liknande) 
   Vet ej 
 
 
6 
Om du arbetar 
Jag har tillgång till dator med Internet på arbetsplatsen?  Ja         Nej 
 
Om ja, vilken koppling har datorn till Internet?  
   Modem (Uppringt 56K modem eller liknande)    
   Bredband (ADSL eller liknande) 
   Vet ej 
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7 
Hur bedömer du din datorvana?  
 
   Första gången jag kommer i kontakt med en dator är i denna kurs 
   Jag är nybörjare 
   Jag kan grunderna 
   Jag är van användare 
 
 
8 
Förutom att delta i denna kurs… (Du kan ange flera alternativ) 
 
   Arbetar jag heltid 
   Arbetar jag deltid 
   Studerar jag i andra kurser 
   Är jag arbetslös 
   Är jag hemma med barn 
   Annat, ange vad………………………………………………………………………. 
  
 
9 
Om du arbetar heltid eller deltid.  
Ange med vad du arbetar. Använd en sifferbeteckning från den lista som finns här nedanför.  
____ 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Yrkesförteckning 
Utgångspunkt har tagits i SCB.s data angående olika yrken.  
 
1  Tekniker, ingenjör (ej civilingenjör), laboratorieassistent och liknande. 
2  Civilingenjör, arkitekt, lantmätare, akademiskt utbildad naturvetare, agronom och liknande. 
 
Vårdyrke 
3  Skötare, vårdbiträde och liknande 
4a  Sjuksköterska 
4b  Sjukgymnast, arbetsterapeut och liknande 
5a  Lärare 
5b  Veterinär, tandläkare 
 
Pedagogiskt eller religiöst arbete 
6  Klasslärare (lågstadielärare, mellanstadielärare, folkskollärare) 
7  Ämneslärare på högstadiet, lärare i övningsämnen (teckning, slöjd, gymnastik), förskollärare, fritidspedagog, 
yrkesvalslärare och liknande. 
8  Gymnasielärare 
9  Universitets- eller högskolelärare eller forskare vid universitet eller högskola. 
10  Präst (med teologisk utbildning) 
11  Annat religiöst arbete 
 
Yrke inom media, konstnärligt eller kulturförmedlande yrke 
12  Journalist, redaktör 
13  Konstnärligt yrke (konstnär, författare, filmare, skådespelare, musiker) 
14  Kulturförmedlande yrke (bibliotekarie, museitjänsteman och liknande) 
 
Administrativt yrke m.m. 
15  Företagsledare (direktör, bankdirektör och liknande) 
16  Jurist, advokat 
17  Högre tjänsteman (byråchef, avdelningsdirektör, personalchef, ekonomichef, revisor och liknande) 
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18  Tjänsteman på mellannivå (kamrer, banktjänsteman, försäkringskassetjänsteman, byråassistent, socialassistent och 
liknande) 
19  Kontorsanställd (sekreterare, maskinskrivare, kanslist och liknande) 
20  Politiker, avlönad befattning inom fackförening (ombudsman och liknande) 
 
Arbete inom handel 
21  Butiksföreståndare, butiksägare, grossist och liknande 
22  Anställd inom handel (butiksanställd, expedit, kassörska, försäljare och liknande 
 
Arbetaryrke inom produktion eller service 
23  Icke yrkesutbildad arbetare i produktion 
24  Yrkesutbildad arbetare i produktion 
25  Icke yrkesutbildad arbetare i service 
26  Yrkesutbildad arbetare i service 
27  Förman, arbetsledare 
 
Lantbruk m.m. 
28  Bonde, egen gård med anställda 
29  Bonde, egen gård utan anställda 
30  Anställd lantbruksarbetare, skogsarbetare, fiskare 
 
Polisiärt, militärt arbete 
31  Polis 
32  Officer 
33  Annat militärt arbete (utom officer) 
 
Annat 
34  Hemmafru, hemmaman 
35 Studerande 
36 Arbetslös 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
10 
Om du är gift eller sambo.  
Min makes/makas/sambos huvudsakliga sysselsättning. (Använd sifferförteckningen ovan)  
____  
 
 
11 
Om du är gift eller sambo. Din makes/makas/sambos högsta utbildning. 
   Folkskola eller motsvarande 
   Grundskola eller motsvarande 
   2-årigt gymnasium eller motsvarande 
   3-årigt gymnasium eller motsvarande 
   Högskola/universitet 
   Annan utbildning, ange vad……………………………………………………..…………. 
 
 
12 
Min pappa arbetar/arbetade huvudsakligen som (Använd sifferförteckningen ovan)   ____   
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13 
Min pappas högsta utbildning är.. 
 
   Folkskola eller motsvarande 
   Grundskola eller motsvarande 
   2-årigt gymnasium eller motsvarande 
   3-årigt gymnasium eller motsvarande 
   Högskola/universitet 
   Annan utbildning, ange vad…………………………………………………………………… 
 
 
14 
Min mamma arbetar/arbetade huvudsakligen som (Använd sifferförteckningen ovan)   ____ 
 
 
15 
Min mammas högsta utbildning är.. 
 
   Folkskola eller motsvarande 
   Grundskola eller motsvarande 
   2-årigt gymnasium eller motsvarande 
   3-årigt gymnasium eller motsvarande 
   Högskola/universitet 
   Annan utbildning, ange vad………………………………………………………………. 
 
 
16 
Vilken eller vilka morgontidningar brukar du 
läsa?.......................................................................... 
 
 
17 
Hur mycket brukar du läsa av följande typer av innehåll i dagstidningar (morgon- eller 
kvällstidningar)?  
 Allt eller Ganska Ganska    Ingenting  
 nästan allt  mycket     lite          alls 
Ekonomi o börsnyheter        
Filmkritik        
Inrikesnyheter       
Kultursidan       
 
Ledare       
Lokala nyheter       
Radio/TV-sidor       
Samlevnad, livsåskådning o dyl.       
 
Serier       
Sport       
Teaterkritik       
Utrikesnyheter       
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18 
Har du eller har du haft styrelseuppdrag eller förtroendeuppdrag i någon förening, grupp 
eller liknande? Observera att du kan kryssa i flera alternativ. 
 
   Nej  
   Ja, i elevkåren och eller studentkåren    
   Ja, i musik-/kör-/teatergrupp  
   Ja, i idrottsförening eller liknande  
   Ja, i ideell förening eller liknande (Amnesty, Röda Korset, Greenpeace, etc) 
   Ja, i politiskt parti eller liknande 
   Ja, i annan förening.  Vilken?             
………………………………………………………………………… 
        
 
19 
Har du studerat utomlands? Ja         Nej 
 
 
20 
Hur upplevde du din skoltid? 
Nedan följer nio påståenden för dig att ta ställning till. Sätt ett kryss i den ruta som bäst motsvara 
din uppfattning. Markera endast en ruta per påstående. 
 
                  Stämmer   Stämmer   Stämmer   Stämmer 
                           inte          till          ganska      precis 
                            alls       viss del         bra         
 
Jag trivdes ganska bra under grundskolans senare år.                           
På det hela taget var jag skötsam i skolan                                              
Jag var en duktig elev i grundskolan     
 
På lektionerna i grundskolan ville jag oftast att tiden skulle gå fort     
Jag hade bra lärare i grundskolan     
Under min skoltid var kamraterna det viktigaste för mig     
 
Jag hade bra lärare på gymnasieskolan (eller motsvarande)      
På lektionerna i gymnasieskolan (eller motsvarande) ville jag oftast  
att tiden skulle gå fort     
På det hela taget har jag bara ljusa minnen av från skoltiden.     
 
 
 
 
 
 
 
 

TACK FÖR DITT SVAR! 
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Yrkesklassificering 

7 Tekniker, ingenjör (ej civilingenjör), laboratorieassistent och liknande. 49

Vårdyrke
4 Skötare, vårdbiträde och liknande 25
1 Sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och liknande 38
3 Läkare, veterinär, tandläkare 85

Pedagogiskt eller religiöst arbete
1 Klasslärare (lågstadielärare, mellanstadielärare, folkskollärare) 66
2 Ämneslärare på högstadiet, lärare i övningsämnen (teckning, slöjd, gymnastik), 

förskollärare, fritidspedagog, yrkesvalslärare och liknande.

66

1 Gymnasielärare 69
0 Universitets- eller högskolelärare eller forskare vid universitet eller högskola. 77
0 Präst (med teologisk utbildning) 53
0 Annat religiöst arbete 38

Yrke inom media, konstnärligt eller kulturförmedlande yrke
1 Journalist, redaktör 65
2 Konstnärligt yrke (konstnär, författare, filmare, skådespelare, musiker) 61
0 Kulturförmedlande yrke (bibliotekarie, museitjänsteman och liknande) 65

Administrativt yrke m.m.
3 Företagsledare (direktör, bankdirektör och liknande) 70
0 Jurist, advokat 85
4 Högre tjänsteman (byråchef, avdelningsdirektör, personalchef, ekonomichef, revisor 

och liknande)
61

19 Tjänsteman på mellannivå (kamrer, banktjänsteman, försäkringskassetjänsteman, 

byråassistent, socialassistent och liknande)

55

6 Kontorsanställd (sekreterare, maskinskrivare, kanslist och liknande) 45
0 Politiker, avlönad befattning inom fackförening (ombudsman och liknande)

Arbete inom handel
1 Butiksföreståndare, butiksägare, grossist och liknande 49

10 Anställd inom handel (butiksanställd, expedit, kassörska, försäljare och liknande 48
Arbetaryrke inom produktion eller service

1 Icke yrkesutbildad arbetare i produktion 23
0 Yrkesutbildad arbetare i produktion 34
3 Icke yrkesutbildad arbetare i service 25
2 Yrkesutbildad arbetare i service 40
1 Förman, arbetsledare 51

Lantbruk m.m.
0 Bonde, egen gård med anställda 43
1 Bonde, egen gård utan anställda 23
0 Anställd lantbruksarbetare, skogsarbetare, fiskare 23

Polisiärt, militärt arbete
0 Polis 56
1 Officer 56
0 Annat militärt arbete (utom officer) 56

Annat
1 Hemmafru, hemmaman 23

* Alternativet "Annat Hemmafru, Hemmaman" har adderats till SSYK

Antal 
studerande

6 Civilingenjör, arkitekt, lantmätare, akademiskt utbildad naturvetare, agronom och 

liknande.

69

Yrkesklassificering SSYK* ISEI
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Tabell E1a Reliabilitet i variabeln ”Yt Motiv”     

Alpha om item tas bort
SPQ01 0,61
SPQ07 0,56
SPQ13 0,56
SPQ19 0,57
SPQ25 0,62
SPQ31 0,57
SPQ37 0,53

Yt Motiv,  Chronbach´s Alpha 0,61  N'=127

 

 

 

Tabell E1b Reliabilitet i variabeln ”Djup Motiv” 

Alpha om item tas bort
SPQ02 0,60
SPQ08 0,65
SPQ14 0,62
SPQ20 0,53
SPQ26 0,61
SPQ32 0,60
SPQ38 0,63

Djup Motiv, Chronbach´s Alpha 0,64  N'=126

 
 

 

Tabell E1c Reliabilitet i variabeln ”Prestation Motiv” 

Alpha om item tas bort
SPQ03 0,58
SPQ09 0,54
SPQ15 0,65
SPQ21 0,62
SPQ27 0,66
SPQ33 0,59
SPQ39 0,62

Prestation Motiv, Cronbach´s Alpha 0,65 N'=126

 

 

 

Tabell E1d Reliabilitet i variabeln ”Yt Strategi” 

Alpha om item tas bort
SPQ04 0,48
SPQ10 0,58
SPQ16 0,52
SPQ22 0,44
SPQ28 0,56
SPQ34 0,46
SPQ40 0,49

Yt Strategi,  Cronbach´s Alpha 0,55 N'=125
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Tabell E1e Reliabilitet i variabeln ”Djup Strategi” 

Alpha om item tas bort
SPQ05 0,65
SPQ11 0,66
SPQ17 0,62
SPQ23 0,64
SPQ29 0,66
SPQ35 0,62
SPQ41 0,67

Djup Strategi Cronbach´s  Alpha 0,68 N'=125

 

 

 

Tabell E1f Reliabilitet i variabeln ”Prestation Strategi” 

Alpha om item tas bort
SPQ06 0,71
SPQ12 0,67
SPQ18 0,69
SPQ24 0,70
SPQ30 0,69
SPQ36 0,70
SPQ42 0,73

Prestation Stratategi, Cronbach´s Alpha 0,73 N'=125

 

 

 

 

Tabell E2 Motiv för deltagande och bakgrundsvariabler hos de studerande 

20-24 år 25-30 år 31-49 år Kvinnor Män Nybörjare Ej nybörjare
Akademiska motiv % 70 61 57 52 73 65 60
Arbetsmotiv % 9 31 30 34 13 19 30
Allmänna motiv % 21 8 14 14 14 17 10
N 43 49 37 65 64 79 50  
 

 

Tabell E3 Förväntningar på lärprocesser hos yngsta och äldsta tredjedelen av de studerande. 

Förväntningar Ålder N' Medelvärde Std. avvikelse Sam-index
67-100 percentilen 37 4,24 0,75
1--33 percentilen 47 4,16 0,84
67-100 percentilen 35 3,67 0,76

1--33 percentilen 48 3,20 0,70
67-100 percentilen 34 2,99 0,85
1--33 percentilen 48 3,30 0,99

Förväntningar på 
individuella lärprocesser
Förväntningar på   
envägs lärprocesser
Förväntningar på 
dialogiska lärprocesser

0,10

0,65

-0,34
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Tabell E4 Förväntningar på lärprocesser hos kvinnor och män  

Förväntningar Kön N' Medelvärde Std. avvikelse Sam-index
kvinna 66 4,27 0,73
man 68 4,21 0,78
kvinna 66 3,60 0,81
man 65 3,27 0,64
kvinna 65 3,18 1,10
man 65 3,13 0,89

Förväntningar på 
individuella lärprocesser
Förväntningar på     
envägs lärprocesser
Förväntningar på 
dialogiska lärprocesser

0,08

0,45

0,05
 

 
 

 

Tabell E5 Förväntningar på lärprocesser och gymnasieutbildning 

Förväntningar Gymnasieutbildning N' Medelvärde Std. avvikelse Sam-index
Studieförberedande 83 4,27 0,78
Yrkesförberedande 34 4,04 0,73
Studieförberedande 81 3,25 0,73
Yrkesförberedande 32 3,79 0,60
Studieförberedande 81 2,96 0,99
Yrkesförberedande 32 3,51 0,95

0,30

-0,78

-0,56

Förväntningar på 
individuella lärprocesser
Förväntningar på     
envägs lärprocesser
Förväntningar på 
dialogiska lärprocesser  

 

 

Tabell E6 Förväntningar på lärprocesser och utlandsstudier 

Förväntningar Utlandsstudier N' Medelvärde Std. avvikelse Sam-index
Ja 24 4,52 0,60
Nej 77 4,15 0,72
Ja 25 3,37 0,75

Nej 73 3,44 0,71
Ja 25 3,06 1,03
Nej 72 3,26 0,97

0,53

-0,10

-0,20

Förväntningar på 
individuella lärprocesser
Förväntningar på     
envägs lärprocesser
Förväntningar på 
dialogiska lärprocesser  

 

 

Tabell E7 Förväntningar på lärprocesser och tidigare högskolestudier 

Förväntningar
Tidigare 

högskolestudier N' Medelvärde Std. avvikelse Sam-index
Ja 52 4,25 0,72
Nej 82 4,23 0,77
Ja 49 3,33 0,77

Nej 82 3,51 0,73
Ja 49 3,02 0,94
Nej 81 3,23 1,03

0,03

-0,24

-0,21

Förväntningar på 
individuella lärprocesser
Förväntningar på     
envägs lärprocesser
Förväntningar på 
dialogiska lärprocesser  

 

 

Tabell E8 Förväntningar på lärprocesser och socioekonomisk status, SES. Tredjedelen  

studerande med lägst värde jämförs med tredjedelen med högst värde. 

Förväntningar SES N' Medelvärde Std. avvikelse Sam-index
67-100 percentilen 25 4,54 0,64
1-33 percentilen 26 4,11 0,71

67-100 percentilen 25 3,21 0,81

1-33 percentilen 25 3,67 0,68
67-100 percentilen 25 3,08 1,11
1-33 percentilen 25 3,16 1,03

0,63

-0,62

-0,07

Förväntningar på 
individuella lärprocesser
Förväntningar på     
envägs lärprocesser
Förväntningar på 
dialogiska lärprocesser  
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Tabell E7 Sammanställning av samband mellan ålder, kön, gymnasieutbildning, eventuella 

studier utomlands, högskolestudier och SES indelad i förväntningar på lärprocesser.   

”-” och ”+” betyder negativ respektive positiv samvariation.  

Förväntningar Samvariation Sam-index
Förv. på individuella lärprocesser + 0,10
Förv. på envägs lärprocesser + 0,65
Förv. på dialogiska lärprocesser - 0,34
Förv. på individuella lärprocesser + 0,08
Förv. på envägs lärprocesser + 0,45
Förv. på dialogiska lärprocesser + 0,05
Förv. på individuella lärprocesser + 0,30
Förv. på envägs lärprocesser - 0,78
Förv. på dialogiska lärprocesser - 0,56
Förv. på individuella lärprocesser + 0,53
Förv. på envägs lärprocesser - 0,10
Förv. på dialogiska lärprocesser - 0,20
Förv. på individuella lärprocesser + 0,03
Förv. på envägs lärprocesser - 0,24
Förv. på dialogiska lärprocesser - 0,21
Förv. på individuella lärprocesser + 0,63
Förv. på envägs lärprocesser - 0,62
Förv. på dialogiska lärprocesser - 0,07

Kvinnor

Ålder, 67-100 percentilen

SES, 67-100 percentilen

Tidigare högskolestudier

Studier utomlands

Studieförberedande 
gymnasieutbildning

 

 

 

Tabell E8a Gymnasieutbildning och ytinriktat studiemönster 

Gymnasieutbildning N' Medelvärde Std. avvikelse Sam-index
Studieförberedande 78 2,7 0,52
Yrkesförberedande 32 2,8 0,47

0,03
 

 

 

Tabell E8b Gymnasieutbildning och djupinriktat studiemönster 

Gymnasieutbildning N' Medelvärde Std. avvikelse Sam-index
Studieförberedande 78 3,4 0,52
Yrkesförberedande 32 3,3 0,57

0,11
 

 

 

Tabell E8c Gymnasieutbildning och prestationsinriktat studiemönster 

Gymnasieutbildning N' Medelvärde Std. avvikelse Sam-index
Studieförberedande 78 2,6 0,49
Yrkesförberedande 32 2,8 0,61

0,45
 

 

 

Tabell E9 Yt-, Djup- och Prestationsinriktat studiemönster och studier utomlands 

 
Studier 

utomlands N' Medelvärde
Std. 

avvikelse Sam-index
ja 27 2,5 0,53
nej 83 2,8 0,51
ja 27 3,6 0,54
nej 83 3,3 0,52
ja 27 2,6 0,55
nej 83 2,7 0,57

Prestationsinriktat studiemönster

Djupinriktat studiemönster

YtInriktat studiemönster -0,66

0,58

-0,11
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Tabell E10 Yt-, Djup- och Prestationsinriktat studiemönster och tidigare högskolepoäng 

 

Högskolepoäng 
från tidigare 

studier N' Medelvärde
Std. 

avvikelse Sam-index
ja 50 2,6 0,52
nej 79 2,9 0,49
ja 50 3,5 0,52
nej 79 3,3 0,53
ja 50 2,5 0,58
nej 79 2,8 0,49

-0,43

0,29

-0,54

Prestationsinriktat 
studiemönster

Djupinriktat studiemönster

Ytinriktat studiemönster

 

 

 

Tabell E11 Jämförelse mellan studerande med hög SES och låg SES med avseende på studiemönster. 

Studerandegrupp SES N' Medelvärde Std. avvikelse Sam-index
Percentil 67-100% 28 2,7 0,53
Percentil 1-33% 27 2,9 0,51
Percentil 67-100% 28 3,5 0,58
Percentil 1-33% 27 3,3 0,49
Percentil 67-100% 28 2,7 0,59
Percentil 1-33% 27 2,7 0,52

Ytinríktat 
studiemönster
Djupinriktat 
studiemönster
Prestationsinriktat 
studiemönster

-0,36

0,43

0
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Figur E1 Förväntningar på lärprocesser i olika åldersgrupper 
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Figur E2 Ytinriktat studiemönster hos kvinnor och män i olika åldrar 
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Figur E3 Djupinriktat studiemönster hos kvinnor och män i olika åldrar 
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Figur E4 Prestationsinriktat studiemönster hos kvinnor och män i olika åldrar 
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Flexibel utbildning 
- för vem?

Flexibel utbildning är som ett smörgåsbord. Lärosätet tillhandahåller ett flertal sätt 
att studera och det är upp till den studerande att välja lämplig studieform. Eftersom 
högre utbildning ska göras tillgänglig för så många kategorier studerande som möjligt 
ställer denna doktorsavhandling frågan om vem denna flexibla utbildning lämpar sig 
bäst för. 

Motiv, förväntningar, studiemönster, socioekonomisk status, ålder och kön ställs mot
varandra i en binär logistisk regression för att hitta de viktigaste framgångsfaktorerna i en 
universitetskurs i ekonomi med flexibel form. John Biggs Study Process Questionnaire 
används för att mäta studiemönster. De studerandes aktiviteter och kommunikationsini-
tiativ loggas i den webbaserade lärplattformen. Ett prestationsinriktat studiemönster och 
förväntningar på individuella studier visar sig samvariera positivt med studieresultatet 
medan socioekonomisk status och utbildningsbakgrund har relativt liten betydelse.

Framgångsfaktorer i flexibel utbildning är viktiga både för de studerandes möjligheter 
till studieframgång och för lärosäten som vill erbjuda attraktiva kurser i konkurrens 
med andra utbildare.




