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Förord 
 
Jag har nu sedan drygt 20 år undersökt hur gymnasister, högskolestudenter och alumner ser 
på högre studier. Det har visat sig vara ett utomordentligt intressant studieobjekt. Tjänsterna 
som vi erbjuder är komplexa. Utbildningarna måste utvecklas i dialog med våra olika 
avnämare. Bara genom denna dialog kan vi nå en hög kvalitet i våra utbildningsprogram. 
Dessutom har vi ”kunder”, våra framtida, nuvarande och före detta studenter som gärna 
delar med sig av sina synpunkter. Frågar man så får man svar. Totalt har vi under åren med 
olika metoder samlat in omkring 30 000 enkäter från just gymnasister, studenter och 
alumner.  
 
Det har blivit över 30 separata rapporter kring olika aspekter på högre utbildning. Nu har jag 
kommit till rapport nummer 32. Viktiga ting som förmåga att arbeta i grupp, tala väl och 
skriva väl är tema för den här rapporten. I rapporten analyserar jag studenters svar på frågor 
kring dessa aspekter. Hur lyckas vi med att utveckla studenternas färdigheter? Rapporten 
baseras till stor del på de tidigare studierna. Mer detaljer om mätningarna, inte minst 
analyser av studenternas svar på de öppna frågorna finns i dessa rapporter.  
 
Det är många som hjälpt till med studierna som jag måste tacka. I första hand gäller det de 
många studenter har svarat på våra enkäter. Sedan har jag haft hjälp med datainsamling, 
kodning och analyser. De två som hjälpt till mest är Maria Hong som arbetat både med 
distans- och campusstudierna och Lena E. Johansson som tog initiativet till och som drivit 
på i distansstudierna. Utan er hade det inte blivit mycket av studierna.  
 
Kanske blir detta den sista rapporten om detta tema från min dator. Fast man vet aldrig? Det 
finns så mycket att analysera och försöka förstå. 
 
  
Karlstad i september 2014 
 
Lars Haglund 
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Träning av färdigheter i högskoleutbildning 
 
I föreliggande rapport diskuteras hur våra studenter i sin utbildning ges träning i att arbeta i 
grupp, i retorisk förmåga och i att skriva. I våra enkäter till studenter har vi ställt frågor om 
man tycker att man lärt sig dessa färdigheter i sin utbildning. Studieobjektet är alltså 
universitetet i Karlstad. Vi startar med några nedslag i verksamheten: 
 
Handelshögskolan vid Karlstads universitet har sedan ett par år lanserat ett program kring 
det vi benämner Professional Skills. Det handlar om att på ett systematiskt sätt utveckla 
olika färdigheter hos våra studenter. Programmet presenteras på Handelshögskolans 
hemsida: 
 
Professional skills 
Det är främst en sak som vi vill att du ska komma ihåg efter ditt möte med 
Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Kunskap är inte värd någonting utan förmågan 
att kunna använda den. 
 
Därför ger vi mer i våra utbildningar. Vi kallar det Professional skills. Professional skills 
är ett samlingsbegrepp för till exempel förmågan att kunna kommunicera resultat skriftligt 
och muntligt, att kunna samarbeta i grupp, att använda effektiv mötesteknik, att utvecklas 
till en bra ledare, att hantera konflikter samt att planera sin egen karriär. 
 
När vi utvecklade nya internationella mastersprogram på universitetet för några år sedan 
valde vi inom samhällsvetenskaperna att ge en sammanhållen kurs med färdighetsträning. 
Vi gav den namnet Common Skills efter som den gavs till alla mastersstudenter. I 
mastersprogram i företagsekonomi, i datavetenskap, i information, i medie- och i 
kommunikationsvetenskap ingick vår kurs som obligatoriskt moment. Målet med kursen var 
följande: 
 
The aim of the course is to develop your ability to 

• work in international teams  
• cooperate in a multicultural environment 
• formulate well focused research questions 
• choose relevant research methodologies 
• plan and to carry out the collection of data 
• use various methods of analyzing data with the purpose of drawing well founded 

conclusions 
• evaluate uncertainty in research findings 
• efficiently present research results 

 
I kursen ingick tre delkurser, med följande inriktning: 
 
Professional Skills 

• skills in interpersonal and intercultural communication 
• problem solving in teams 
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• how team members interact  
• how cultural differences influence working in a team 

 
The Craft of Research 

• steps in the research process  
• critical thinking 
• use of models and concepts 
• information search 
•  skills in scientific writing 

 
Scientific Methods 

• a broad knowledge in methodology 
• skills in choosing scientific methods 
• skills in using qualitative and quantitative types of research 

 
Egentligen var fokus för vår kurs just de färdigheter som analyseras i den här rapporten. 
Kursen togs emot väl av studenterna och förhoppningsvis lyckades vi ge dem just den breda 
kompetens som tanken var med kursen. Den största invändningen som vi fick från 
studenterna var att namnet Common Skills kändes för vardagligt. Vi fick förslaget från 
studenterna att benämna kursen Advanced Professional Skills, och varför inte. Kursen ligger 
ju på masternivå och ger träning i centrala färdigheter. Kursen fick det namnet. 
 
Vi har i ett antal studentenkäter ställt frågor om vad studenter allmänt anser att de lär sig 
under sin utbildning. Frågeställningarna är bl.a. följande: I vilken utsträckning har din 
utbildning här på universitetet bidragit till att du lärt Dig samarbeta med andra? I vilken 
utsträckning har din utbildning här på universitetet bidragit till att du lärt Dig att tala klart 
och begripligt? I vilken utsträckning har din utbildning här på universitetet bidragit till att 
du lärt Dig skriva klart och begripligt? Vi har hämtat frågorna från högskoleverkets två stora 
Studentspegelundersökningar från 2002 och 2007. Det är dessa tre centrala aspekter på 
högre utbildning som analyseras i rapporten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samarbetsförmåga 

 
Tala väl 

 
Skriva väl 
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Studentenkäter 
 

Campusstudier genom distribuerade enkäter  
Sedan 2000 har vi genomfört ett stort antal enkäter till våra studenter vid Karlstads 
universitet. Från och med våren 2006 har enkätformulären distribuerats under föreläsningar 
och seminarier på universitetet. Programledare planerar datainsamlingen och väljer ut ett 
undervisningstillfälle som maximerar deltagandet. Praktiskt alla studenter som fått enkäten 
svarar. Däremot missar vi de studenter som valt att inte delta i undervisningen alternativt 
varit sjuka vid undervisningstillfället. I några fall har studentgrupper varit på praktik och har 
inte kunnat nås. Ibland kan programledare ha missat årskurser i datainsamlingen. Från 2010 
till och med 2012 har vi genomfört totalundersökningar för olika fakulteter på Campus. 
Data har samlats in varje år i mitten av november. Då har årets nya studenter kommit 
igenom någon eller några kurser och har också fått tillbaka resultat från minst en 
examination. De bör alltså ha underlag för att kunna svara. Fördelningen av hur många 
studenter som svarat på de olika enkäterna framgår av följande: 
 
Antal studenter som svarat på enkäterna 2010, 2011 och 2012 

Målpopulation Antal svar  
Campus hösten 2010 Fakultet EKI & TN Svenska program 1708 
Campus hösten 2010 Fakultet EKI & TN Internationella 
Mastersprogram 

174 

Campus hösten 2011 Fakultet EKI Svenska program 1048 
Campus hösten 2011 Fakultet EKI Internationella 
Mastersprogram 

87 

Campus hösten 2012 Fakultet EKI & SL Svenska program 1648 
EKI: Ekonomi, Kommunikation och IT 
TN: Teknik och Naturvetenskap 
SL: Samhälls- och Livsvetenskaper 
 
 
Ett antal standardiserade frågor återkommer i alla våra enkäter. Några enstaka temafrågor 
har lagts till dessa gemensamma frågor. Nedan har vi en modell över de frågor som ingick i 
senaste studentenkäten 2012: 
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I denna senaste mätning varierade svarsfrekvensen för de olika utbildningsprogrammen 
mellan 28 % och 84 %. I genomsnitt ligger andelen som svarar på lite drygt hälften av våra 
programstudenter.  
 
 

Nätenkäter med distansstudenter  
Nätenkäter med frågor till distansstudenter har genomförts 2007, 2010, 2011 och 2012. 
Huvuddelen av frågorna är identiska med de som ställs i studierna på Campus. Ett 
standardiserat frågeformulär har använts och det hade senaste mätningen följande innehåll:  

Nöjd med 
utbildningens 
kvalitet

Rekommenderar 
andra 

Lärare:
•Kunniga
•Stödjande

Vad man lärt sig:
•Yrkesrelaterade kunskaper 
och färdigheter
•Breddad allmänbildning
•Tänka kritiskt och analytiskt
•Samarbeta med andra
•Ta del av aktuell forskning
•Skriva tydligt och klart
•Tala tydligt och klart 

Krävande 
examination

Studietempo

Supportfunktioner:
•Administrativ 
personal 
tillmötesgående
•Studivägledning
•Kursvärderingar

Studiestress

Öppna frågor:
Särskilt bra – Mindre bra 
– Saknats – Förslag

Förvärvs-
arbete

Nöjd med:
•Studentlivet
•Karlstad

Tidsinsats i 
studierna

Bakgrund:
•Kön
•Ålder
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Enkäten har distribuerats till samtliga distansstudenter via studenternas lärplattformar. 
Sedan 2010 har vi kunnat bryta ner studierna till programnivå. Utöver programstudenter 
redovisas även svar från studenter på fristående distanskurser i våra tabeller.  
 
Antal studenter som svarat på nätenkäterna 

Målpopulation Antal svar  
Distansenkät 2010 707 
Distansenkät 2011 1280 
Distansenkät 2012 588 

 
Svarsfrekvensen inom programutbildningarna 2012 varierar mellan 6 och 72 procent med 
ett genomsnitt på omkring en tredjedel av studenterna. Inom de program som har högst 
andel studenter som svarar får vi svar från omkring 2 av 3 studenter. 
 
 
 

Studentspegelundersökningarnas frågor 
Det har gjorts två stora jämförande studier av hur studenter vid alla lärosäten i Sverige 
uppfattar sina studier. Det är de s.k. Studentspegelundersökningarna som genomförts av 
Högskoleverket, (Studentspegeln, 2002 och 2007). I den första studien samlades data in med 
en postenkät till drygt 15 500 studenter som läst minst två terminer vid 33 högskolor och 
universitet. I runda tal 500 studenter ingick i urvalet från varje högskola och universitet, 

Nöjd med 
utbildningens 
kvalitet

Rekommenderar 
andra 

Lärare:
•Kunskaper
•Tillgängliga
•Positivt inställda
•Med IT komp
•Snabb respons

Vad man lärt sig:
•Yrkesrelaterade kunskaper 
och färdigheter
•Breddad allmänbildning
•Tänka kritiskt och analytiskt
•Samarbeta med andra
•Ta del av aktuell forskning
•Skriva tydligt och klart
•Använda datorer och IT
•Tala tydligt och klart 

Balans 
teori/praktik

Studietempo

Supportfunktioner
•Administrativ 
personal
•Studieplattformar
•Datasupport
•Biblioteksservice
•Telebild
•Studievägledning
•LärCenter
•m.m.

Studiestress

Öppna frågor:
Särskilt bra – Mindre bra – Saknats – Förslag
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inklusive Karlstads universitet. Totalt svarade 69 % av studenterna efter några påminnelser. 
I den efterföljande studien 2006 minskade svarsfrekvensen till 59 % och när studien skulle 
replikeras 2011 gjorde man bedömningen att antalet svar skulle minska ytterligare till en så 
låg nivå att undersökningen ställdes in.  
 
Det var många intressanta frågeställningar som togs upp i dessa enkäter. Några av frågorna 
om utbildningen har vi använt oss av i våra lokala studentstudier i Karlstad. Bland dessa 
finns de frågorna om färdigheter som vi fokuserar i den här rapporten. Så här såg frågan ut i 
våra enkäter. I föreliggande rapport analyseras de frågor som handlar om färdigheter. 
Övriga mer kunskapsorienterade frågor använder vi som jämförelser. 
 
I vilken utsträckning har din utbildning här på universitetet bidragit till att du: 
  

I mycket   I hög  Delvis  I liten   Inte 
hög grad      grad      grad         alls   

uppnått en breddad  
allmänbildning �             �            �             �            � 
 
uppnått yrkesrelaterade  
kunskaper och  
färdigheter �             �            �             �            � 
 
lärt Dig tänka kritiskt och  
analytiskt  �             �            �             �            � 
 
stimulerats att ta del av  
aktuell forskning �             �            �             �            � 
 
lärt Dig samarbeta  
med andra      �             �            �             �            �  
 
lärt Dig skriva klart och  
begripligt   �             �            �             �            � 
 
lärt Dig att tala klart och  
begripligt   �             �            �             �            � 
 
kan använda datorer 
och IT  �             �            �             �            � 
 
I tidigare studier ingick frågan om IT kompetens. När vi under några år sett tendensen att 
det är just studenter som studerar datavetenskap som anger att de i stor utsträckning lär sig 
att använda datorer och IT tyckte vi att vi hade lärt oss detta. Vi strök då frågan från 
enkäterna till förmån för andra frågor. I rapporten nedan redovisas en mätning 2010 med 
frågor om datoranvändning. 
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Vilka färdigheter anser studenterna att 
utbildningen ger? 
 

Studentspegelundersökningarna 2002 och 2007 
Vad tycker studenterna i Sverige att man lärt sig i sina studier, och vad tycker studenterna i 
Karlstad? I tabellerna nedan ingår samtliga svar från alla lärosäten i Sverige. Vi har 
rangordnat svaren i tabellen efter andelen som anger att de i hög eller mycket hög grad anser 
att utbildningen bidragit till att man lärt sig kring respektive aspekt. Denna rangordning har 
vi också använt i övriga tabeller i rapporten. 
 
Studentspegeln 2002 – Samtliga lärosäten 

I vilken mån har din 
utbildning bidragit 
till: 

Mycket 
hög grad 

Hög 
grad 

Hög eller 
mycket 
hög grad 

Liten 
grad 

Inte 
alls 

Att du lärt dig tänka 
kritiskt och analytiskt 

29,8 % 46,4 % 76,2 % 18,8 % 4,9 % 

Att du lärt dig 
samarbeta med andra 

37,6 % 38,5 % 76,1 % 17,6 % 6,3 % 

Att du uppnått 
yrkesrelaterade 
kunskaper och 
färdigheter 

29,4 % 45,6 % 75,0 % 19,3 % 5,7 % 

Att du uppnått breddad 
allmänbildning 

25,6 % 46,8 % 72,4 % 23,2 % 4,4 % 

Att du lärt dig skriva 
klart och begripligt 

14,5 % 43,3 % 57,8 % 30,6 % 11,6 % 

Att du lärt dig tala klart 
och begripligt 

10,4 % 33,3 % 43,4 % 39,8 % 16,5 % 

Att du stimulerats att ta 
del av aktuell forskning 

11,9 % 29,8 % 41,7 % 33,9 % 24,4 % 

 
En stor majoritet av studenterna anser att de genom sin utbildning utvecklat sin förmåga att 
samarbeta. När det gäller färdighetsträning i att skriva och tala väl ligger svaren klart lägre. 
 
 
Studentspegeln 2002 – Analys av svar från Karlstads universitet 

I vilken mån har din 
utbildning bidragit 
till: 

Mycket 
hög 
grad 

Hög 
grad 

Hög eller 
mycket 
hög grad 

Liten 
grad 

Inte alls 

Att du lärt dig 
samarbeta med 
andra 

37,1 % 40,3 % 77,4 % 16,4 % 6,2 % 

Att du lärt dig tänka 
kritiskt och analytiskt 

24,0 % 51,8 % 75,8 % 21,3 % 2,9 % 
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I vilken mån har din 
utbildning bidragit 
till: 

Mycket 
hög 
grad 

Hög 
grad 

Hög eller 
mycket 
hög grad 

Liten 
grad 

Inte alls 

Att du uppnått 
yrkesrelaterade 
kunskaper och 
färdigheter 

27,1 % 44,9 % 72,0 % 23,7 % 4,2 % 

Att du uppnått 
breddad 
allmänbildning 

23,6 % 44,3 % 67,9 % 28,4 % 3,8 % 

Att du lärt dig skriva 
klart och begripligt 

15,4 % 41,9 % 57,3 % 30,0 % 12,6 % 

Att du lärt dig tala 
klart och begripligt 

10,4 % 30,5 % 40,9 % 43,1 % 16,0 % 

Att du stimulerats att 
ta del av aktuell 
forskning 

8,6 % 27,6 % 36,2 % 33,2 % 30,6 % 

 
Rangordningen och nivån på svaren är mycket lika mellan hela riket och vårt lokala 
universitet. Att samarbeta ligger högst och det muntliga och skriftliga lägre. 
 
 
Studentspegeln 2007 – Samtliga lärosäten 

I vilken mån har din 
utbildning bidragit 
till: 

Mycket 
hög 
grad 

Hög 
grad 

Hög eller 
mycket 
hög grad 

Liten 
grad 

Inte 
alls 

Att du uppnått 
yrkesrelaterade 
kunskaper och 
färdigheter 

37,1 % 42,9 % 80,0 % 16,2 % 3,8 % 

Att du lärt dig 
samarbeta med andra 

33,7 % 44,5 % 78,2 % 17,4 % 6,3 % 

Att du lärt dig tänka 
kritiskt och analytiskt 

28,0 % 48,1 % 76,1 % 19,0 % 4,9 % 

Att du uppnått breddad 
allmänbildning 

26,7 % 46,9 % 73,6 % 22,6 % 3,8 % 

Att du lärt dig skriva 
klart och begripligt 

15,4 % 41,6 % 57,0 % 33,0 % 10,0 % 

Att du stimulerats att ta 
del av aktuell forskning 

15,4 % 34,8 % 50,2 % 31,5 % 18,3 % 

Att du lärt dig tala klart 
och begripligt 

11,0 % 36,6 % 47,6 % 38,5 % 13,8 % 
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Studentspegeln 2007 – Analys av svar från Karlstads universitet 

I vilken mån har din 
utbildning bidragit 
till: 

Mycket 
hög 
grad 

Hög 
grad 

Hög eller 
mycket 
hög grad 

Liten 
grad 

Inte 
alls 

Att du uppnått breddad 
allmänbildning 

28,3 % 49,1 % 77,4 % 20,2 % 2,3 % 

Att du lärt dig tänka 
kritiskt och analytiskt 

31,2 % 43,9 % 75,1 % 21,4 % 3,5 % 

Att du lärt dig 
samarbeta med andra 

30,6 % 44,5 % 75,1 % 20,2 % 4,6 % 

Att du uppnått 
yrkesrelaterade 
kunskaper och 
färdigheter 

32,4 % 41,6 % 74,0 % 19,7 % 6,4 % 

Att du lärt dig skriva 
klart och begripligt 

17,3 % 44,5 % 61,8 % 27,2 % 11,0 % 

Att du stimulerats att ta 
del av aktuell forskning 

14,5 % 34,7 % 49,2 % 30,1 % 20,8 % 

Att du lärt dig tala klart 
och begripligt 

14,5 % 33,5 % 48,0 % 34,1 % 17,9 % 

 
Resultaten från den senaste Studentspegelundersökningen visar föga förvånande likartade 
resultat som den första mätningen.  
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Studentenkäter på Campus i Karlstad  
Studenterna har sedan 2002 i studentenkäter vid Karlstads universitet angivit vad de anser 
att de lärt sig under sin utbildning. Begreppen och definitionerna i frågorna är ett urval från 
det enkätformulär som användes i Studentspegelundersökningarna (Högskoleverket, 2002 
och 2007), se ovan.  Det är svar från programstudenter på campus som redovisas nedan. 
 
Studentenkäten på Campus 2010 

I vilken mån har 
din utbildning 
bidragit till: 

Mycket 
hög 
grad 

Hög 
grad 

Hög eller 
mycket 
hög grad 

Delvis Liten 
grad 

Inte 
alls 

Att du uppnått 
breddad 
allmänutbildning 

13,7 % 46,1 % 59,8 % 32.8 % 6.4 % 1,0 % 

Att du lärt dig att 
samarbeta med 
andra 

16.3 % 40.9 % 57,3 % 30,0 % 9,4 % 3,4 % 

Att du lärt dig tänka 
kritiskt och 
analytiskt 

13,2 % 39,1 % 52,3 % 33,6 % 10,2 % 3,8 % 

Att du uppnått 
yrkesrelaterade 
kunskaper och 
färdigheter 

9,8 % 37,9 % 47,7 % 34,7 % 13,9 % 3,7 % 

Att du lärt dig skriva 
klart och begripligt 

12,0 % 32,8 % 44,8 % 31,6 % 14,9 % 8,7 % 

Att du lärt dig tala 
klart och begripligt 

8,4 % 24,8 % 33,2 % 34,3 % 19,8 % 12,7 % 

Att du stimulerats 
att ta del av aktuell 
forskning 

7,1 % 23,1 % 30,2 % 39,4 % 22,5 % 13,0 % 

 
Rangordningen mellan de olika frågorna är i stort samma i våra studier som i de tidigare 
Studentspegelundersökningarna. När det gäller nivån på svaren finns en tendens att vi 
generellt ligger något lägre i andelen som instämmer i påståenden att de i hög eller mycket 
hög grad tillägnat sig kunskaper och färdigheter. Möjligen kan detta förklaras av att vi i våra 
enkäter tagit med samtliga studenter, medan man i Studentspeglarna endast inkluderat 
studenter som läst minst ett år vid lärosätet. Ju längre man läser desto mer borde man lära 
sig. En analys av svaren från 2012 på Campus i Karlstad ger stöd för denna hypotes.  
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Årskurs och åsikt om vad man lärt sig 

Utbildningen har bidragit Hög 
eller mycket hög grad till: 

Första året i 
studier 

Efter minst tre års 
studier 

Att lärt dig samarbeta med andra 65,5 % 73,6 % 
Att du lärt dig skriva tydligt och 
klart 

49,6 % 69,0 % 

Att du lärt dig tala tydligt och klart 38,9 % 49,7 % 
 
Våra utbildningar har tydligen en progression och lärandet är en mognadsprocess. Intressant 
att notera att det verkar vara skrivförmågan som utvecklas mest. 
 
 
Studentenkäten på Campus 2011 

I vilken mån har din 
utbildning bidragit 
till: 

Mycket 
hög 
grad 

Hög 
grad 

Hög 
eller 
mycket 
hög 
grad 

Delvis Liten 
grad 

Inte 
alls 

Att du lärt dig att 
samarbeta med 
andra 

19,1 % 44,4 % 63,5 % 28,5 % 6,5 % 1,5 % 

Att du uppnått 
breddad 
allmänutbildning 

20,1 % 41,8 % 61,9 % 33,2 % 4,0 % 0,9 % 

Att du lärt dig tänka 
kritiskt och analytiskt 

16,8 % 42,9 % 59,7 % 32,6 % 6,2 % 1,4 % 

Att du uppnått 
yrkesrelaterade 
kunskaper och 
färdigheter 

14,6 % 39,7 % 54,3 % 33,4 % 10,7 % 1,6 % 

Att du lärt dig skriva 
klart och begripligt 

13,3 % 33,5 % 46,8 % 34,3 % 13,0 % 5,9 % 

Att du lärt dig tala 
klart och begripligt 

8,7 % 28,5 % 37,2 % 36,6 % 17,4 % 8,8 % 

Att du stimulerats att 
ta del av aktuell 
forskning 

5,7 % 23,2 % 28,9 % 37,8 % 23,6 % 9,7 % 

 
Resultaten från våra programenkäter 2011 ger mycket likartade svar som enkäten året före. 
 
 
 
 



15 
 
 
Studentenkäten på Campus 2012 

I vilken mån har din 
utbildning bidragit 
till: 

Mycket 
hög 
grad 

Hög 
grad 

Hög 
eller 
mycket 
hög 
grad 

Delvis Liten 
grad 

Inte 
alls 

Att du uppnått 
breddad 
allmänbildning 

22,0 % 47,0 % 69,0 % 26,7 % 3,9 % 0,4 % 

Att du lärt dig 
samarbeta med andra 

21,4 % 45,2 % 66,6 % 25,4 % 6,2 % 1,7 % 

Att du lärt dig tänka 
kritiskt och analytiskt 

22,0 % 42,5 % 64,5 % 27,9 % 6,2 % 1,3 % 

Att du uppnått 
yrkesrelaterade 
kunskaper och 
färdigheter 

20,0 % 40,8 % 60,8 % 30,1 % 7,9 % 1,2 % 

Att du lärt dig skriva 
klart och begripligt 

16,1 % 37,3 % 53,4 % 30,8 % 11,6 % 4,3 % 

Att du lärt dig tala klart 
och begripligt 

10,7 % 31,2 % 41,9 % 35,8 % 15,9 % 6,4 % 

Att du stimulerats att 
ta del av aktuell 
forskning 

10,9 % 28,9 % 39,8 % 36,7 % 16,9 % 6,6 % 

 
 
Resultaten från enkäten 2012 ligger något bättre än för de två tidigare enkäterna. Det är 
något olika kombinationer av fakulteter som genomfört de olika mätningarna, vilket skulle 
kunna förklara skillnaderna. Med en positiv tolkning kan vi kanske ändå se förändringen 
som ett resultat av kvalitetsarbetet inom våra utbildningar. De programutvärderingar som 
genomfört under senare år av Högskoleverket kan möjligen ha ett samband med 
utvecklingen. Man kan verkligen diskutera kvaliteten i detta utvärderingsarbetet men 
antagligen har det ändå haft en positiv effekt på våra utbildningar. En inte obetydlig andel 
av våra svenska utbildningsprogram har fått kritik i utvärderingarna och då har lokala 
åtgärdsprogram tagits fram och implementerats och kanske ser vi här effekten av denna 
process.  
 
Om man ser till helheten är skillnaderna inte alltför stora mellan de olika kunskaperna och 
färdigheterna. Kanske kan det tolkas som om studenterna upplever att det finns en balans i 
det man lär sig under sin utbildning.  
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Samarbeta med andra 
 

I vilken utsträckning har din utbildning vid Karlstads Universitet bidragit till att 
du lärt dig samarbeta med andra? 

Programstudenter Mycket 
hög grad 

Hög 
grad 

Hög 
eller 
mycket 
hög 
grad 

Liten 
grad 

Mycket 
liten grad 

- 

Våren 2006 16 % 52 % 68 % 23 % 9 % - 
Hösten 2006 14 % 51 % 65 % 28 % 6 % - 
2007 14 % 52 % 66 % 31 % 4 % - 
Program-
studenter 

Mycket 
hög grad 

Hög 
grad 

Hög 
eller 
mycket 
hög 
grad 

Delvis Liten 
grad 

Inte 
alls 

2010  15,4 % 41,3 % 66,7% 31,0 % 9,5 % 2,8 % 
2011 19,9 % 44,4 % 74,3% 28,5 % 6,5 % 1,5 % 
2012 21,4 % 45,2 % 66,6% 25,4 % 6,2 % 1,7 % 

 
Internationella 
mastersprogram 

Mycket 
hög grad 

Hög 
grad 

Hög 
eller 
mycket 
hög 
grad 

Liten 
grad 

Mycket 
liten grad 

- 

2007 24 % 44 % 68 % 25 % 7 % - 
Internationella 
mastersprogram 

Mycket 
hög grad 

Hög 
grad 

Hög 
eller 
mycket 
hög 
grad 

Delvis Liten 
grad 

Inte 
alls 

2010  20,9 % 47,1 % 68,0% 21,5 % 8,7 % 1,7 % 
2011 32,6 % 48,8 % 81,4% 12,8 % 4,7 % 1,2 % 
2012 21,2 % 50,0 % 71,2% 23,1 % 5,8 % - 

 
Omkring två av tre studenter anger att de i sin utbildning tränat sin förmåga att samarbeta 
med andra i hög eller mycket hög grad. Nivåerna är i stort oförändrade i våra olika studier. 
Hur ser det då ut på programnivå? 
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I vilken utsträckning har Din utbildning här på universitetet bidragit till att Du 
lärt Dig samarbeta med andra? 

Att du lärt dig 
samarbeta med andra  
Program 

Mycket 
hög 
grad 

Hög 
grad 

Hög 
eller 
mycket 
hög 
grad 

Delvis Liten 
grad 

Inte 
alls 

Lärare förskola (2012) 45,2 % 48,4 % 93,6% 4,8 % - 1,6 % 
Civilingenjör industriell 
ekonomi (2012) 

20,0 % 70,0 % 90,0% 10,0 % - - 

Lärare tidiglärare 
(2012) 

41,3 % 44,4 % 85,7% 11,1 % 3,2 % - 

Projektledning (2011) 40,0 % 45,0 % 85,0% 15,0 % - - 
Civilingenjör datateknik 
(2012) 

53,8 % 30,8 % 84,6% 7,7 % - 7,7 % 

Webb och multimedia 
(2011) 

13,0 % 60,9 % 83,9% 21,7 % 2,2 % 2,2 % 

Genomsnitt 
lärarutbildning (2012) 

38,8 % 44,4 % 83,2% 11,3 % 4,4 % 
 

1,3 % 

Skatterätt och ekonomi 
magister (2011) 

20,0 % 60,0 % 80,0% 20,0 % - - 

Industriell ekonomi 
(2011) 

31,6 % 47,4 % 79,0% 15,8 % 5,3 % - 

Sjuksköterska (2012) 34,7 % 43,9 % 78,6% 14,8 % 4,6 % 2,0 % 
Samhällsplanerare 
(2012) 

14,3 % 64,3 % 78,6% 21,4 % - - 

Projektledning (2010) 32,1% 46,4% 78,5% 21,4% - - 
Visuell kommunikation 
och design (2011) 

37,0 % 40,7 % 77,7% 18,5 % 3,7 % - 

Energi- och 
miljöingenjör (2010) 

16,7% 60,0% 76,7% 20,0% 3,3% - 

Rättsvetenskap (2012) 27,2 % 49,3 % 76,5% 17,6 % 5,1 % 0,7 % 
Vård- och 
stödsamordnare (2010)  

29,5% 46,6% 76,1% 14,8% 3,4% 5,7% 

Kommunikation och 
globala medier (2011) 

21,7 % 54,3 % 76,0% 21,7 % 2,2 % - 

MK visuell 
kommunikation och 
medier (2012) 

27,6 % 48,3 % 75,9% 24,1 % - - 

Turism (2012) 22,2 % 52,8 % 75,0% 19,4 % 5,6 % - 
MK globala medier 
(2012) 

11,1 % 63,0 % 74,1% 25,9 % - - 

Visuell kommunikation 
och design (2010) 

33,3% 40,7% 74,0% 18,5% 3,7% 3,7% 
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Socionom (2012) 28,6 % 44,6 % 73,2% 19,6 % 6,0 % 1,2 % 
Halsa och wellness 
(2010) 

34,6% 38,5% 73,1% 23,1% 3,8% - 

Skatterätt och ekonomi 
magister (2010) 

18,2% 54,5% 72,7% 27,3% - - 

Rättsvetenskap (2011) 28,3 % 44,4 % 72,7% 22,2 % 4,0 % 1,0 % 
Vård och 
stödsamordnare (2012) 

25,4 % 46,5 % 71,9% 18,3 % 4,2 % 5,6 % 

IT Design m.fl (2012) 27,1 % 43,8 % 70,9% 20,8 % 6,2 % 2,1 % 
Personal och arbetsliv 
(2011) 

26,8 % 43,0 % 69,8% 21,1 % 8,5 % 0,7 % 

Lärare (2010) 29,5% 39,3% 68,8% 23,0% 8,2% - 
Innovation och 
designingenjör (2010) 

18,8% 50,0% 68,8% 25,0% 6,3%  

Politices kandidat 
(2012) 

28,1 % 40,6 % 68,7% 18,8 % 12,5 
% 

- 

Vård och 
stödsamordning (2011)  

14,3 % 53,2 % 67,5% 29,9 % 2,6 % - 

Rättsvetenskap (2010)  14,5% 52,7% 67,2% 27,3% 5,5% - 
Personal och arbetsliv 
(2012) 

18,8 % 48,1 % 66,9% 24,0 % 6,5 % 2,6 % 

Genomsnitt Program 
(2010) 

15,4% 41,3% 66,7% 31,0% 9,5% 2,8% 

Genomsnitt Program 
(2012) 

21,4 % 45,2 % 66,6% 25,4 % 6,2 % 1,7 % 

Information (2011) 24,3 % 40,5 % 64,8% 24,3 % 8,1 % 2,7 % 
Personal och arbetsliv 
(2010) 

17,7% 46,8% 64,5% 23,4% 8,1% 4,0% 

Genomsnitt Program 
(2011) 

19,9 % 44,4 % 64,3% 28,5 % 6,5 % 1,5 % 

Fastighetsekonomi 
(2011) 

11,6 % 49,6 % 61,2% 29,8 % 7,4 % 1,7 % 

IT- Design samtliga 
(2011) 

22,2 % 37,8 % 60,0% 35,6 % 2,2 % 2,2 % 

Fastighetsekonomi 
(2010) 

11,6% 47,9% 59,5% 32,2% 4,1% 4,1% 

Byggnadsingenjör 
(2010) 

7,4% 51,9% 59,3% 33,3% 7,4% - 

Elektroingenjör (2010)  14,8% 44,4% 59,2% 29,6% 11,1% - 
Fastighetsekonomi 
(2012) 

12,0 % 49,1 % 59,1% 33,3 % 4,6 % 0,9 % 

Lärare senarelärare 
(2012) 

21,9 % 37,1 % 59,0% 22,9 % 14,3% 
 

2,9 % 

Övriga program(2010)  12,5% 45,8% 58,3% 29,2% 4,2% 8,3% 
IT-Design (2010) 14,0% 44,2% 58,2% 32,6% 4,7% 4,7% 
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Politices kandidat 
(2010) 

5,3% 52,6% 57,9% 36,8% 5,3% - 

Dataingenjör (2011) 5,3 % 52,6 % 57,9% 42,1 % - - 
Övriga program (2012)   - 57,1 % 57,1% 28,6 % 7,1 % 7,1 % 
Civilingenjör (2012) 16,9 % 40,0 % 56,9% 35,4 % 4,6 % 3,1 % 
Dataingenjör (2010) 12,5% 43,8% 56,3% 31,3% 12,5% - 
Kommunikation och 
globala medier (2010) 

17,6% 38,2% 55,8% 41,2% 2,9% - 

Ekonomi (2012) 10,6 % 44,7 % 55,3% 34,1 % 8,9 % 1,6 % 
Miljövetenskap (2012) 13,5 % 40,5 % 54,0% 40,5 % 5,4 % - 
Information & PR 
(2012) 

17,4 % 34,8 % 52,2% 26,1 % 21,7 
% 

- 

Hälsa och wellness 
(2012) 

10,9 % 41,3 % 52,2% 43,5 % 2,2 % 2,2 % 

Webb och multimedia 
(2012) 

23,1 % 28,2 % 51,3% 30,8 % 17,9 
% 

- 

Civilingenjör (2010) 9,9% 41,0% 50,9% 33,8% 14,4% 0,9% 
Biomedicinsk analytiker 
(2010) 

20,0% 30,0% 50,0% 30,0% 20,0% - 

Information (2010) 15,8% 34,2% 50,0% 34,2% 15,8% - 
Webb och multimedia 
(2010) 

9,5% 40,5% 50,0% 31,0% 16,7% 2,4% 

Övriga program (2011) 10,0 % 40,0 % 50,0% 36,7 % 10,0 
% 

3,3 % 

Maskiningenjör (2010) 4,8% 42,9% 47,7% 33,3% 19,0% - 
Bioteknik (2010) 9,5% 38,1% 47,6% 42,9%  9,5% 
Civilekonom (2012) 9,3 % 38,1 % 47,4% 41,2 % 10,3 

% 
1,0 % 

Ekonomi (2011) 10,2 % 36,0 % 46,2% 39,8 % 11,8 
% 

2,2 % 

Ekonomi (2010) 13,0% 32,6% 45,6% 37,7% 12,3% 4,3% 
Projektledning (2012) 45,0 % 40,0 % 45,0% 15,0 % - - 
Samhällsanalytiker 
(2012) 

4,3 % 39,1 % 43,4% 52,2 % - 4,3 % 

Matematikekonom 
(2010) 

16,0% 26,0% 42,0% 34,0% 16,0% 8,0% 

Master of Public 
Administration (2012) 

6,7 % 33,3 % 40,0% 20,0 % 33, 3 
% 

6,7 % 

Naturvetenskapligt 
basår (2010) 

4,3% 34,8% 39,1% 39,1% 17,4% 4,3% 

Mekatronikingenjör 
(2010) 

16,7% 22,2% 38,9% 44,4% 11,1% 5,6% 

Matematikekonom 
(2011) 

14,3 % 21,4 % 35,7% 42,9 % 7,1 % 14,3 
% 

Sjuksköterska (2010) 7,1% 23,2% 30,3% 48,2% 16,1% 5,4% 
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Intressant att notera är att våra lärarutbildningar ligger mycket högt när det gäller träning att 
samarbeta. Speciellt högt ligger utbildningar till förskollärare och tidiglärare. Bland 
utbildningar i övrigt som ligger högt finns Projektledning och Datateknik. En otroligt 
positiv förändring visar utbildningen till sjuksköterska. I studien 2010 angav bara var tredje 
student att de fått lära sig samarbeta i hög eller mycket hög grad. Två år senare var andelen 
mer än 3 av 4. 
 
 
I vilken utsträckning har Din utbildning här på universitetet bidragit till att Du 
lärt Dig samarbeta med andra – Internationella Mastersprogram 

Att du lärt dig 
samarbeta med andra  
Mastersprogram 

Mycket 
hög 
grad 

Hög 
grad 

Hög 
eller 
mycket 
hög 
grad 

Delvis Liten 
grad 

Inte 
alls 

Service Management 
and Marketing (2011) 

46,2 % 53,8 % 100,0% - - - 

Accounting and 
Finance (2011) 

27,8 % 66,7 % 94,5% 5,6 % - - 

MBA Management 
(2010) 

20,0% 70,0% 90,0% 10,0% - - 

MBA Accounting and 
Finance (2010) 

22,7% 63,6% 86,3% 9,1% 4,5% - 

Övriga program (2011) 44,4 % 38,9 % 83,3% 5,6 % 11,1 % - 
Marketing and Service 
management (2012) 

33,3 % 50,0 % 83,3% 16,7% - - 

Genomsnitt Master 
(2011) 

32,6 % 48,8 % 81,4% 12,8% 4,7 % 1,2% 

Master Industrial 
Management (2010) 

18,8% 62,5% 81,3% 12,5% 6,3% - 

Accounting (2012) 35,7 % 42,9 % 78,6% 21,4% - - 
MBA (2010) 16,7% 58,3% 75,0% 25,0% - - 
Övriga 
Masterutbildningar 
(2010) 

36,0% 36,0% 72,0% 20,0% 8,0% - 

MBA Services (2010) 35,7% 35,7% 71,4% 21,4% 7,1% - 
Genomsnitt Master 
(2012) 

21,2 % 50,0 % 71,2% 23,1% 5,8 % - 

Global Media (2010) 30,0% 40,0% 70,0% 30,0% - - 
Global Media (2011) 20,0 % 50,0 % 70,0% 20,0% - - 
Genomsnitt Master 
(2010)  

20,9% 47,1% 68,0% 21,5% 8,7% 1,7% 

Marketing (2011) 16,7 % 50,0 % 66,7% 22,2% 11,1 % - 
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Svaren från studenter på våra internationella mastersprogram ligger i genomsnitt något över 
de från vanliga programstudenter. Program med koppling till ämnet Service Management 
verkar ligga relativt högt här. Variationerna mellan olika program när det gäller träning att 
samarbeta är i stort lika bland våra internationella Mastersprogram som bland övriga 
programstudier. 
 
 
 

Skriva klart och begripligt 
 

I vilken utsträckning har din utbildning vid Karlstads Universitet bidragit till att 
du lärt dig skriva klart och begripligt? 

 
Vi kan se en positiv trend när det gäller om programstudenterna anser att fått träning i att 
skriva väl. Inte minst gäller det mätningen senaste året, 2012.  
 
I vilken utsträckning har din utbildning vid Karlstads Universitet bidragit till att 
du lärt dig skriva klart och begripligt? 

Management (2011) 44,4 % 22,2 % 66,6% 33,3% - - 
Övriga 
Mastersprogram 
(2012)    

7,7 % 53,8 % 61,5% 26,9% 11,5 % - 

MBA Marketing (2010) 20,0% 40,0% 60,0% 26,7% 6,7% 6,7% 
Master Electrical 
Engineering (2010) 

8,3% 39,6% 47,9% 29,2% 18,8% 4,2% 

Programstudenter Mycket 
hög 
grad 

Hög 
grad 

Hög 
eller 
mycket 
hög 
grad 

Liten 
grad 

Mycket 
liten 
grad 

 

Våren 2006 9 % 38 % 47 % 36 % 16 % - 
Hösten 2006 10 % 40 % 50 % 41 % 10 % - 
2007 9 % 36 % 45 % 46 % 10 % - 
Programstudenter Mycket 

hög 
grad 

Hög 
grad 

 Delvis Liten 
grad 

Inte 
alls 

2010  11,4 % 32,3 % 43,7% 31,8 % 15,5 % 8,9 % 
2011 13,3 % 33,5 % 46,8% 34,3 % 13,0 % 5,9 % 
2012 16,1 % 37,3 % 53,4% 30,8 % 11,6 % 4,3 % 
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Internationella 
mastersprogram 

Mycket 
hög 
grad 

Hög 
grad 

Hög 
eller 
mycket 
hög 
grad 

Liten 
grad 

Mycket 
liten 
grad 

 

2007 11 % 35 % 46% 35 % 20 % - 
Internationella 
mastersprogram 

Mycket 
hög 
grad 

Hög 
grad 

 Delvis Liten 
grad 

Inte 
alls 

2010  13,6 % 43,8 % 57,4% 27,8 % 9,5 % 5,3 % 
2011 21,2 % 50,6 % 72,8% 17,6 % 5,9 % 4,7 % 
2012 30,8 % 50,0 % 80,8% 7,7 % 9,6 % 1,9 % 

 
Bland studenter på våra internationella program har vi en mycket positiv utveckling när det 
gäller träning av skrivande. Om vi jämfört med resultat från mätningen 2007 så kan vi se 
nästan en fördubbling av andelen som anger att de i hög eller mycket hög grad fått träning 
att skriva i sin utbildning. 
 
I vilken utsträckning har Din utbildning här på universitetet bidragit till att Du 
lärt Dig skriva klart och begripligt? 

Skriva klart och 
begripligt 
Program 

Mycket 
hög 
grad 

Hög 
grad 

Hög 
eller 
mycket 
hög 
grad 

Delvis Liten 
grad 

Inte 
alls 

Lärare förskola 
(2012) 

35,5 % 58,1 % 93,6% 4,8 % 1,6 % - 

Lärare tidiglärare 
(2012) 

25,4 % 65,1 % 90,5% 4,8 % 4,8 % - 

Genomsnitt 
lärarutbildning 
(2012) 

30,2 % 54,7 % 84,9% 10,1 % 4,4 % 
 

0,6 % 

Rättsvetenskap 
(2012) 

33,1 % 47,1 % 80,2% 14,7 % 4,4 % 0,7 % 

Naturvetenskapligt 
basår (2010) 

 8,9% 8,9% 40,0% 24,4% 26,7% 

Projektledning (2010) 28,6% 50,0% 78,6% 17,9% - 3,6% 
Projektledning (2012) 15,0 % 60,0 % 75,0% 25,0 % - - 
Projektledning (2011) 35,0 % 35,0 % 70,0% 20,0 % 10,0 % - 
Industriell ekonomi 
(2011) 

26,3 % 42,1 % 68,4% 21,1 % 10,5 % - 

Rättsvetenskap 
(2011) 

23,5 % 44,9 % 68,4% 27,6 % 3,1 % 1,0 % 
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Lärare (2010) 31,1% 36,1% 67,2% 23,0% 8,2% 1,6% 
Sjuksköterska (2012) 28,2 % 39,0 % 67,2% 21,5 % 7,2 % 4,1 % 
Vård och 
stödsamordnare 
(2012) 

18,6 % 47,1 % 65,7% 24,3 % 5,7 % 4,3 % 

Turism (2012) 16,7 % 47,2 % 63,9% 25,0 % 8,3 % 2,8 % 
Politices kandidat 
(2010) 

26,3% 36,8% 63,1% 31,6% 5,3% - 

Personal och 
arbetsliv (2010) 

13,7% 49,2% 62,9% 25,8% 8,9% 2,4% 

MK globala medier 
(2012) 

18,5 % 44,4 % 62,9% 18,5 % 14,8 % 3,7 % 

Samhällsplanerare 
(2012)  

9,5 % 52,4 % 61,9% 26,2 % 11,9 % - 

Vård- och 
stödsamordnare 
(2010)  

12,8% 47,7% 60,5% 22,1% 10,5% 7,0% 

Rättsvetenskap 
(2010) 

18,2% 41,8% 60,0% 25,5% 9,1% 5,5% 

Lärare senarelärare 
(2012)   

29,4 % 29,4 % 58,8% 29,4 % 8,8 % 2,9 % 

MK visuell 
kommunikation och 
medier (2012) 

10,3 % 48,3 % 58,6% 24,1 % 10,3 % 6,9 % 

Skatterätt och 
ekonomi magister 
(2010)  

19,0% 38,1% 57,1% 33,3% 9,5% - 

Hälsa och wellness 
(2012) 

10,9 % 45,7 % 56,6% 32,6 % 10,9 % - 

Fastighetsekonomi 
(2010) 

9,0% 47,5% 56,5% 32,0% 6,6% 4,9% 

Visuell 
Kommunikation och 
design (2010) 

11,1% 44,4% 55,5% 29,6% 11,1% 3,7% 

Visuell 
kommunikation och 
design (2011) 

7,4 % 48,1 % 55,5% 22,2 % 18,5 % 3,7 % 

Socionom(2012)  21,4 % 33,9 % 55,3% 33,3 % 10,1 % 1,2 % 
Personal och 
arbetsliv (2011) 

10,6 % 44,4 % 55,0% 36,6 % 8,5 % - 

Genomsnitt 
Program (2012) 

16,1 % 37,3 % 53,4% 30,8 % 11,6 % 4,3 % 

Politices kandidat 
(2012) 

25,0 % 28,1 % 53,1% 28,1 % 15,6 % 3,1 % 
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Personal och 
arbetsliv (2012) 

12,3 % 39,4 % 51,7% 34,2 % 9,7 % 4,5 % 

Information (2011) 21,6 % 29,7 % 51,3% 24,3 % 21,6 % 2,7 % 
Vård och 
stödsamordning 
(2011)  

16,9 % 33,8 % 50,7% 42,9 % 6,5 % - 

Innovation och 
designingenjör (2010) 

12,5% 37,5% 50,0% 12,5% 25,0% 12,5% 

Halsa och wellness 
(2010) 

7,7% 42,3% 50,0% 26,9% 11,5% 11,5% 

IT- Design samtliga 
(2011) 

15,9 % 34,1 % 50,0% 31,8 % 9,1 % 9,1 % 

Skatterätt och 
ekonomi magister 
(2011) 

10,0 % 40,0 % 50,0% 40,0 % 10,0 % - 

Civilingenjör 
industriell ekonomi 
(2012) 

10,0 % 40,0 % 50,0% 30,0 % 10,0 % 10,0 % 

IT Design m.fl (2012) 12,5 % 35,4 % 47,9% 31,2 % 12,5 % 8,3 % 
Genomsnitt 
Program (2011) 

13,3 % 33,5 % 46,8% 34,3 % 13,0 % 5,9 % 

Civilingenjör 
datateknik (2012) 

23,1 % 23,1 % 46,2% 30,8 % 15,4 % 7,7 % 

Civilingenjör (2010) 9,0% 35,4% 44,4% 32,7% 16,6% 6,3% 
Fastighetsekonomi 
(2011) 

6,6 % 37,2 % 43,8% 38,8 % 9,1 % 8,3 % 

Genomsnitt 
Program (2010) 

11,4% 32,3% 43,7% 31,8% 15,5% 8,9% 

Kommunikation och 
globala medier 
(2011) 

10,9 % 32,6 % 43,5% 32,6 % 17,4 % 6,5 % 

Samhälls-analytiker 
(2012) 

13,0 % 30,4 % 43,4% 43,5 % 13,0 % - 

Energi- och 
miljöingenjör (2010) 

3,3% 40,0% 43,3% 30,0% 23,3% 3,3% 

Övriga program 
(2011) 

23,3 % 20,0 % 43,3% 26,7 % 16,7 % 13,3 % 

Miljövetenskap 
(2012)  

10,8 % 32,4 % 43,2% 43,2 % 10,8 % 2,7 % 

Övriga program 
(2012)    

7,1 % 35,7 % 42,8% 35,7 % 21,4 % - 

Övriga program 
(2010) 

4,2% 37,5% 41,7% 50,0% 8,3% - 
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När det gäller träning att skriva så ligger här också lärarutbildningar högt. Liksom för 
samarbete så ligger utbildningar till tidiglärare och förskollärare mycket högt. Bland andra 

Fastighetsekonomi 
(2012) 

9,3 % 32,4 % 41,7% 40,7 % 13,0 % 4,6 % 

Byggnadsingenjör 
(2010) 

11,1% 29,6% 40,7% 40,7% 11,1% 7,4% 

Ekonomi (2012) 7,3 % 33,3 % 40,6% 35,0 % 15,4 % 8,9 % 
Civilingenjör (2012) 7,7 % 32,3 % 40,0% 36,9 % 16,9 % 6,2 % 
Information & PR 
(2012) 

8,7 % 30,4 % 39,1% 21,7 % 21,7 % 17,4 % 

Information (2010) 7,9% 28,9% 36,8% 39,5% 23,7% - 
IT-Design (2010) 9,3% 25,6% 34,9% 39,5% 20,9% 4,7% 
Webb och multimedia 
(2011) 

8,7 % 26,1 % 34,8% 34,8 % 19,6 % 10,9 % 

Mekatronikingenjör 
(2010) 

5,6% 27,8% 33,4% 22,2% 38,9% 5,6% 

Kommunikation och 
globala medier 
(2010) 

12,1% 21,2% 33,3% 42,4% 12,1% 12,1% 

Dataingenjör (2010) 18,8% 12,5% 31,3% 56,3% 6,3% 6,3% 
Civilekonom (2012)  5,1 % 25,3 % 30,4% 48,5 % 18,2 % 3,0 % 
Biomedicinsk 
analytiker (2010) 

10,0% 20,0% 30,0% 45,0% 25,0% - 

Maskiningenjör 
(2010) 

4,8% 23,8% 28,6% 38,1% 19,0% 14,3% 

Matematikekonom 
(2011) 

14,3 % 14,3 % 28,6% 35,7 % 14,3 % 21,4 % 

Ekonomi (2011) 8,1 % 20,5 % 28,6% 36,2 % 22,7 % 12,4 % 
Ekonomi (2010) 7,2% 20,3% 27,5% 34,1% 17,4% 21,0% 
Master of Public 
Administration (2012) 

- 26,7 % 26,7% 40,0 % 26,7 % 6,7 % 

Dataingenjör 10,5 % 15,8 % 26,3% 57,9 % 15,8 % - 
Webb och multimedia 
(2010) 

9,5% 16,7% 26,2% 28,6% 28,6% 16,7% 

Matematik-ekonomi 
(2010) 

12,0% 14,0% 26,0% 38,0% 20,0% 16,0% 

Webb och multimedia 
(2012) 

5,1 % 17,9 % 23,0% 30,8 % 28,2 % 17,9 % 

Elektroingenjör 
(2010) 

11,1% 11,1% 22,2% 18,5% 33,3% 25,9% 

Bioteknik (2010) 14,3% 4,8% 19,1% 42,9% 28,6% 9,5% 
Sjuksköterska (2010) 8,9% 8,9% 17,8% 35,7% 26,8% 19,6% 
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utbildningar med mycket positiva resultat finns projektledning och rättsvetenskap. Bland 
studenter på sjuksköterskeprogrammet finns för denna variabel en mycket positiv 
utveckling. I mätningen 2010 var det mindre än var femte student som ansåg att de fått 
mycket träning av skrivförmåga. Två år senare är motsvarande andel drygt 2 av 3. 
 
 

Skriva klart och 
begripligt 
Mastersprogram 

Mycket 
hög 
grad 

Hög 
grad 

Hög 
eller 
mycket 
hög 
grad 

Delvis Liten 
grad 

Inte 
alls 

Service Management 
and Marketing (2011) 

30,8 % 61,5 % 92,5% 7,7 % - - 

Marketing and Service 
management (2012) 

25,0 % 66,7 % 91,7% - 8,3 % - 

Global Media (2010) 30,0% 60,0% 90,0% 10,0% - - 
Genomsnitt Master 
(2012) 

30,8 % 50,0 % 80,8% 7,7 % 9,6 % 1,9 % 

Global Media (2011) 10,0 % 70,0 % 80,0% 10,0 % - 10,0 
% 

Accounting (2012) 21,4 % 57,1 % 78,5% 7,1 % 7,1 % 7,1 % 
Management (2011) 44,4 % 33,3 % 77,7% 11,1 % - 11,1 

% 
Övriga Mastersprogram 
(2012) 

38,5 % 38,5 % 77,0% 11,5 % 11,5 
% 

- 

Övriga program (2011) 29,4 % 47,1 % 76,5% 23,5 % - - 
Master Industrial 
Management (2010)  

25,0% 50,0% 75,0% 18,8% 6,3% - 

MBA (2010) 8,3% 66,7% 75,0% 25,0% - - 
MBA Accounting and 
Finance(2010)  

21,7% 52,2% 73,9% 17,4% 8,7% - 

Accounting and 
Finance (2011) 

16,7 % 55,6 %  72,3% 16,7 % 5,6 % 5,6 % 

Genomsnitt Master 
(2011) 

21,2 % 50,6 % 71,8% 17,6 % 5,9 % 4,7 % 

MBA Management 
(2010) 

22,2% 44,4% 66,6% 33,3% - - 

MBA Services (2010) 14,3% 50,0% 64,3% 28,6% 7,1% - 
Genomsnitt Master 
(2010) 

13,6% 43,8% 57,4% 27,8% 9,5% 5,3% 

Övriga 
Masterutbildningar 
(2010) 

16,0% 40,0% 56,0% 36,0% 4,0% 4,0% 
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Som vi noterat tidigare finns det en klar positiv trend i träning av skrivförmåga bland 
studenter på våra internationella mastersprogram. I genomsnitt ligger nivåerna på träning 
klart högre bland dessa utbildningar om vi jämför med vanliga programutbildningar. Detta 
är kanske ganska naturligt då mastersnivån fokuserar mycket på uppsatsarbetet. 
Utbildningar som ligger högt bland mastersprogrammen är utbildningar kring Service 
management och Global media.  
 
 

Tala klart och begripligt 
 

I vilken utsträckning har din utbildning vid Karlstads Universitet bidragit till att 
du lärt dig tala klart och begripligt? 
Programstudenter Mycket 

hög 
grad 

Hög 
grad 

Hög 
eller 
mycket 
hög 
grad 

Liten 
grad 

Mycket 
liten grad 

 

Våren 2006 3 % 30 % 33 % 46 % 14 % - 
Hösten 2006 7 % 33 % 40 % 46 % 14 % - 
2007 5 % 33 % 38 % 49 % 13 % - 
Programstudenter Mycket 

hög 
grad 

Hög 
grad 

 Delvis Liten 
grad 

Inte 
alls 

2010  6,9 % 24,3 % 31,2% 34,9 % 21,1 % 12,8 % 
2011 8,7 % 28,5 % 37,2% 36,6 % 17,4% 8,8 % 
2012 10,7 % 31,2 % 41,9% 35,8 % 15,9 % 6,4 % 

 
  

MBA Marketing (2010) 6,7% 46,7% 53,4% 13,3% 20,0% 13,3% 
Marketing 2011) 5,6 % 38,9 % 44,5% 27,8 % 22,2 

% 
5,6 % 

Master Electrical 
Engineering (2010) 

2,2% 26,7% 28,9% 40,0% 17,8% 13,3% 
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I vilken utsträckning har din utbildning vid Karlstads Universitet bidragit till att 
du lärt dig tala klart och begripligt? 

Internationella 
mastersprogram 

Mycket 
hög 
grad 

Hög 
grad 

Hög 
eller 
mycket 
hög 
grad 

Liten 
grad 

Mycket 
liten 
grad 

 

2007 13 % 36 % 49 % 37 % 14 % - 
Internationella 
mastersprogram 

Mycket 
hög 
grad 

Hög 
grad 

 Delvis Liten 
grad 

Inte 
alls 

2010  17,3 % 35,8 % 53,1% 26,0 % 14,5 % 6,4 % 
2011 20,9 % 34,9 % 55,8% 29,1 % 14,0 % 1,2 % 
2012 11,8 % 37,3 % 49,1% 31,4 % 15,7 % 3,9 % 

 
Det är svårt att hitta tydliga förändringar mellan mätningarna de olika åren när det gäller att 
lära sig tala väl. Detta verkar vara den färdighet som vi ger minst träning av i våra 
utbildningar. Våra internationella mastersprogram ligger högre här än våra svenska 
program. 
 
 
I vilken utsträckning har Din utbildning här på universitetet bidragit till att Du 
lärt Dig att tala klart och begripligt? 

Att du lärt dig tala 
klart och begripligt  
Program 

Mycket 
hög 
grad 

Hög 
grad 

Hög 
eller 
mycket 
hög 
grad 

Delvis Liten 
grad 

Inte 
alls 

Lärare förskola 
(2012) 

21,0 % 58,1 % 79,1% 19,4 % - 1,6 % 

Lärare tidiglärare 
(2012) 

24,2 % 53,2 % 77,4% 21,0 % 1,6 % - 

Genomsnitt 
lärarutbildning 
(2012) 

21,4 % 53,5 % 74,9% 19,5 % 4,4 % 1,3 % 

Projektledning 
(2011) 

25,0 % 40,0 % 65,0% 25,0 % 10,0 % - 

Projektledning 
(2010) 

17,9% 46,4% 64,3% 28,6% 7,1% - 

Lärare senarelärare 
(2012) 

17,1 % 45,7 % 62,8% 17,1 % 17,1 % 2,9 % 

Sjuksköterska 
(2012) 

24,1 % 37,4 % 61,5% 22,6 % 12,3 % 3,6 % 



29 
 

Information (2011)  22,2 % 38,9 % 61,1% 19,4 % 19,4 % - 
Rättsvetenskap 
(2012) 

17,6 % 42,6 % 60,2% 26,5 % 10,3 % 2,9 % 

Fastighetsekonomi 
(2010) 

5,7% 44,3% 60,0% 30,3% 16,4% 3,3% 

MK globala 
medier(2012)  

18,5 % 40,7 % 59,2% 22,2 % 14,8 % 3,7 % 

Politices kandidat 
(2010) 

21,1% 36,8% 57,9% 15,8% 26,3% - 

Industriell ekonomi 
(2011) 

26,3 % 31,6 % 57,9% 26,3 % 15,8 % - 

Lärare (2010) 18,0% 39,3% 57,3% 26,2% 16,4% - 
Rättsvetenskap 
(2011) 

16,2 % 39,4 % 55,6% 35,4 % 6,1 % 3,0 % 

Projektledning 
(2012) 

10,0 % 45,0 % 55,0% 35,0 % 5,0 % 5,0 % 

Visuell 
kommunikation och 
design (2011) 

7,4 % 44,4 % 51,8% 22,2 % 18,5 % 7,4 % 

MK visuell 
Kommunikation och 
medier (2012) 

10,3 % 41,4 % 51,7% 37,9 % 3,4 % 6,9 % 

Socionom (2012) 12,5 % 37,5 % 50,0% 35,7 % 11,3 % 3,0 % 
Vård och 
stödsamordnare 
(2012) 

12,7 % 36,6 % 49,3% 35,2 % 8,5 % 7,0 % 

Rättsvetenskap 
(2010) 

5,5% 43,6% 49,1% 38,2% 9,1% 3,6% 

Visuell 
Kommunikation och 
design (2010)  

11,1% 37,0% 48,1% 25,9% 22,2% 3,7% 

Civilingenjör 
datateknik (2012) 

15,4 % 30,8 % 46,2% 46,2 % 7,7 % - 

Samhällsplanerare 
(2012) 

4,8 % 40,5 % 45,3% 47,6 % 7,1 % - 

Kommunikation och 
globala medier 
(2011) 

13,0 % 30,4 % 43,4% 34,8 % 15,2 % 6,5 % 

Information (2010) 5,3% 36,8% 42,1% 36,8% 21,1% - 
Genomsnitt 
Program (2012) 

10,7 % 31,2 % 41,9% 35,8 % 15,9 % 6,4 % 

Hälsa och wellness 
(2012) 

4,3 % 37,0 % 41,3% 37,0 % 17,4 % 4,3 % 
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IT-Design samtliga 
(2011) 

11,4 % 29,5 % 40,9% 29,5 % 13,6 % 15,9 % 

Politices kandidat 
(2012) 

18,8 % 21,9 % 40,7% 37,5 % 15,6 % 6,2 % 

Personal och 
arbetsliv (2010)  

10,5% 29,8% 40,3% 36,3% 13,7% 9,7% 

Vård och 
Stödsamordning 
(2011) 

7,8 % 32,5 % 40,3% 42,9 % 15,6 % 1,3 % 

Skatterätt och 
ekonomi magister 
(2011)  

- 40,0 % 40,0% 30,0 % 20,0 % 10,0 % 

Naturvetenskapligt 
basår (2010) 

- 4,3% 4,3% 15,2% 39,1% 41,3% 

Innovation och 
designingenjör 
(2010) 

6,3% 31,3% 37,6% 37,5% 25,0% - 

Dataingenjör (2010) 12,5% 25,0% 37,5% 25,0% 12,5% 25,0% 
Genomsnitt 
Program (2011) 

8,7 % 28,5 % 37,2% 36,6 % 17,4% 8,8 % 

Vård- och 
stödsamordnare 
(2010) 

4,5% 31,8% 36,3% 44,3% 10,2% 9,1% 

Turism (2012) 11,1 % 25,0 % 36,1% 41,7 % 19,4 % 2,8 % 
Personal och 
arbetsliv (2012) 

9,0 % 27,1 % 36,1% 41,3 % 16,8 % 5,8 % 

Personal och 
arbetsliv (2011) 

4,9 % 30,3 % 35,2% 41,5 % 16,2 % 7,0 % 

Information & PR 
(2012) 

- 34,8 % 34,8% 34,8 % 21,7 % 8,7 % 

Halsa och 
wellness(2010)  

11,5% 23,1% 34,6% 30,8% 19,2% 15,4% 

Energi- och 
miljöingenjör (2010) 

3,3% 30,0% 33,3% 40,0% 20,0% 6,7% 

Ekonomi (2012) 2,4 % 30,1 % 32,5% 37,4 % 19,5 % 10,6 % 
Genomsnitt 
Program (2010) 

6,9% 24,3% 31,2% 34,9% 21,1% 12,8% 

Fastighetsekonomi 
(2012) 

8,3 % 22,9 % 31,2% 38,5 % 19,3 % 11,0 % 

Fastighetsekonomi 
(2011) 

5,0 % 25,6 % 30,6% 44,6 % 17,4 % 7,4 % 

Samhällsanalytiker 
(2012) 

8,7 % 21,7 % 30,4% 43,5 % 21,7 % 4,3 % 

Civilekonom (2012) 3,0 % 27,3 % 30,3% 33,3 % 29,3 % 7,1 % 



31 
 

Övriga program 
(2011) 

6,7 % 23,3 % 30,0% 43,3 % 13,3 % 13,3 % 

Civilingenjör 
industriell ekonomi 
(2012) 

10,0 % 20,0 % 30,0% 60,0 % - 10,0 % 

Kommunikation och 
globala medier 
(2010) 

14,7% 14,7% 29,4% 41,2% 11,8% 17,6% 

Övriga program 
(2012)   

7,1 % 21,4 % 28,5% 42,9 % 14,3 % 14,3 % 

Skatterätt och 
ekonomi magister 
(2010) 

- 27,3% 27,3% 54,5% 18,2% - 

Byggnadsingenjör 
(2010) 

7,7% 19,2% 26,9% 50,0% 11,5% 11,5% 

Matematikekonom 
(2010) 

8,0% 18,0% 26,0% 28,0% 18,0% 28,0% 

IT Design m.fl 
(2012) 

4,2 % 20,8 % 25,0% 45,8 % 18,8 % 10,4 % 

Ekonomi (2011) 5,4 % 19,5 % 24,9% 35,1 % 24,9 % 15,1 % 
Miljövetenskap 
(2012) 

8,1 % 16,2 % 24,3% 56,8 % 16,2 % 2,7 % 

Bioteknik (2010) 9,5% 14,3% 23,8% 33,3% 23,8% 19,0% 
Civilingenjör (2012) 6,2 % 16,9 % 23,1% 49,2 % 16,9 % 10,8 % 
Civilingenjör (2010) 5,0% 17,2% 22,2% 38,5% 29,0% 10,4% 
Webb och 
multimedia (2011) 

2,2 % 19,6 % 21,8% 28,3 % 26,1 % 23,9 % 

Matematikekonom 
(2011) 

14,3 % 7,1 % 21,4% 28,6 % 28,6 % 21,4 % 

IT-Design (2010) 4,7% 16,3% 21,0% 39,5% 32,6% 7,0% 
Biomedicinsk 
analytiker (2010) 

10,5% 10,5% 21% 47,4% 21,1% 10,5% 

Master of Public 
Administration 
(2012) 

- 20,0 % 20,0% 26,7 % 46,7 % 6,7 % 

Ekonom (2010)i  4,4% 15,3% 19,7% 33,6% 24,1% 22,6% 
Webb och 
multimedia (2010) 

4,8% 14,3% 19,1% 23,8% 26,2% 31,0% 

Mekatronikingenjör 
(2010) 

5,6% 11,1% 16,7% 27,8% 27,8% 27,8% 

Övriga program 
(2010) 

- 16,7% 16,7% 58,3% 8,3% 16,7% 
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Liksom för övriga färdigheter ligger lärarutbildningen högt här. Förskollärare och tidiglärare 
ligger i topp, men den här gången ligger också senarelärare högt. Ett annat 
utbildningsprogram som ligger hög när det gäller att träna färdigheter är 
projektledarprogrammet. Liksom tidigare ser vi mycket positiv utveckling av 
sköterskeutbildningen.  
 
 

Sjuksköterska 
(2010) 

7,1% 8,9% 16,0% 32,1% 25,0% 26,8% 

Dataingenjör (2011) 5,3 % 10,5 % 15,8% 63,2 % 15,8 % 5,3 % 
Webb och 
multimedia (2012) 

- 15,4 % 15,4% 28,2 % 30,8 % 25,6 % 

Elektroingenjör 
(2010) 

- 11,1% 11,1% 18,5% 48,1% 22,2% 

Maskiningenjör 
(2010) 

4,8% 4,8% 9,6% 57,1% 23,8% 9,5% 

Att du lärt dig tala 
klart och 
begripligt  
Mastersprogram 

Mycket 
hög 
grad 

Hög 
grad 

Hög 
eller 
mycket 
hög 
grad 

Delvis Liten 
grad 

Inte 
alls 

Service 
Management and 
Marketing (2011) 

46,2 % 53,8 % 100% - - - 

Övriga 
Masterutbildningar 
(2010) 

24,0% 56,0% 80,0% - 12,0% 8,0% 

Master Industrial 
Management 
(2010) 

37,5% 37,5% 75,0% 18,8% - 6,3% 

MBA (2010) 16,7% 58,3% 75,0% 16,7% 8,3% - 
MBA Accounting 
and Finance (2010) 

17,4% 56,5% 73,9% 21,7% 4,3% - 

MBA Management 
(2010) 

20,0% 50,0% 70,0% 20,0% 10,0% - 

Övrig (2011) 22,2 % 38,9 % 62,1% 27,8 % 11,1 % - 
Global Media 
(2010) 

20,0% 40,0% 60,0% 20,0% 20,0%  

Global Media 
(2011) 

10,0 % 50,0 % 60,0% 30,0 % 10,0 % - 
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I en mastersutbildning i Service Management anger samtliga studenter att de fått träning av 
sina retoriska förmåga i hög eller mycket hög grad.  
 
 
 

Använda datorer och IT 
I vilken utsträckning har Din utbildning här på universitetet bidragit till att Du 
kan använda datorer och informationsteknologi?  

Att du kan använda 
datorer och IT 

Mycket 
hög 
grad 

Hög 
grad 

Hög 
eller 
mycket 
hög 
grad 

Liten 
grad 

Mycket 
liten 
grad 

- 

Campus våren 2006 8 % 30 % 38 % 33 % 29 % - 
Campus hösten 2006 8 % 27 % 35 % 42 % 23 % - 
Campus hösten 2007 5 % 24 % 29 % 45 % 27 % - 
Internationella 
mastersprogram 
våren 2007 

2 % 28 % 30 % 35 % 36 % - 

Marketing and 
Service 
management 

16,7 % 41,7 % 58,4% 33,3 % 8,3 % - 

Genomsnitt 
Master (2011) 

20,9 % 34,9 % 55,8% 29,1 % 14,0 % 1,2 % 

Management 
(2011) 

55,6 % - 55,6% 33,3 % 11,1 % - 

Genomsnitt 
Master (2010) 

17,3% 35,8% 53,1% 26,0% 14,5% 6,4% 

Övriga 
Mastersprogram    

11,5 % 38,5 % 50,0% 26,9 % 15,4 % 7,7 % 

Genomsnitt 
Master (2012) 

11,8 % 37,3 % 49,1% 31,4 % 15,7 % 3,9 % 

MBA Services 
(2010) 

21,4% 21,4% 42,8% 35,7% 21,4% - 

Accounting and 
Finance (2011) 

- 38,9 % 38,9% 55,6 % 5,6 % - 

Accounting 7,7 % 30,8 % 38,5% 38,5 % 23,1 % - 
Marketing (2011) 11,1 % 22,2 % 33,3% 22,2 % 38,9 % 5,6 % 
Master Electrical 
Engineering (2010) 

6,3% 18,8% 25,1% 37,5% 20,8% 16,7% 

MBA Marketing 
(2010) 

13,3% 6,7% 20,0% 53,3% 26,7% - 
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Att du kan använda 
datorer och IT 

Mycket 
hög 
grad 

Hög 
grad 

Hög 
eller 
mycket 
hög 
grad 

Delvis Liten 
grad 

Inte 
alls 

Campus hösten 2010 
Program 

7,1% 19,6% 26,7% 32,6% 24,9% 15,8% 

Campus hösten 2010  
Internationella 
Mastersprogram 

9,5% 29,2% 38,7% 37,5% 19,6% 4,2% 

 
 
Frågan hämtades liksom övriga frågor från Studentspegeln. Den ställde fram till och med 
2010. På samma sätt som för övriga kompetenser man fått genom utbildningen är det svårt att 
hitta stora förändringar mellan mätningarna på de olika åren när det gäller träningen i att 
använda datorer och IT. 
 
I vilken utsträckning har Din utbildning här på universitetet bidragit till att Du 
kan använda datorer och informationsteknologi? 

Att du kan använda 
datorer och IT 
Program 2010 

Mycket 
hög 
grad 

Hög 
grad 

Hög 
eller 
mycket 
hög 
grad 

Delvis Liten 
grad 

Inte alls 

Dataingenjör 50,0% 25,0% 75,0% 18,8% 6,3% - 
Visuell Kommunikation 
och design 

37,0% 33,3% 70,3% 14,8% 11,1% 3,7% 

Mekatronikingenjör 22,2% 38,9% 62,1% 22,2% 11,1% 5,6% 
Naturvetenskapligt 
basår 

2,2% 4,3% 6,7% 32,6% 30,4% 30,4% 

IT-Design 26,2% 31,0% 57,2% 23,8% 9,5% 9,5% 
Byggnadsingenjör 14,8% 33,3% 48,1% 22,2% 18,5% 11,1% 
Övriga program 8,3% 37,5% 45,8% 25,0% 16,7% 12,5% 
Maskiningenjör - 4,8% 4,8% 47,6% 38,1% 9,5% 
Innovation och 
designingenjör 

- 37,5% 38,5% 31,3% 25,0% 6,3% 

Webb och multimedia 14,3% 21,4% 35,7% 31,0% 16,7% 16,7% 
Information 10,5% 21,1% 34,6% 31,6% 26,3% 10,5% 
Kommunikation och 
globala medier 

8,8% 23,5% 32,3% 35,3% 20,6% 11,8% 

Projektledning 11,1% 18,5% 29,6% 40,7% 22,2% 7,4% 
Lärare 6,5% 22,6% 29,1% 29,0% 25,8% 16,1% 
Fastighetsekonomi 9,2% 19,2% 28,4% 38,3% 25,0% 8,3% 
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Föga förvånande ligger program med inriktning mot IT högt när det gäller användning av 
desamma.  
 
I vilken utsträckning har Din utbildning här på universitetet bidragit till att Du 
kan använda datorer och informationsteknologi? 

Genomsnitt program 
2010 

7,1% 19,6% 26,7% 32,6% 24,9% 15,8% 

Biomedicinsk analytiker 10,0% 15,0% 25,0% 45,0% 30,0%  
Civilingenjör 5,4% 19,4% 24,8% 42,8% 21,6% 10,8% 
Energi- och 
miljöingenjör 

- 23,3% 23,3% 13,3% 43,3% 20,0% 

Sjuksköterska 7,0% 15,8% 22,8% 21,1% 21,1% 35,1% 
Matematikekonom 4,0% 18,0% 22,0% 32,0% 28,0% 18,0% 
Rättsvetenskap 3,6% 18,2% 21,8% 34,5% 23,6% 20,0% 
Vård- och 
stödsamordnare 

2,2% 19,1% 21,3% 30,3% 30,3% 18,0% 

Politices kandidat - 21,1% 21,1% 15,8% 36,8% 26,3% 
Halsa och wellness - 20,0% 20,0% 24,0% 36,0% 20,0% 
Ekonomi 0,7% 19,1% 19,8% 33,1% 25,0% 22,1% 
Personal och arbetsliv 4,8% 13,7% 18,5% 30,6% 30,6% 20,2% 
Elektroingenjör  18,5% 18,5% 44,4% 22,2% 14,8% 
Bioteknik 10,0% 5,0% 15,0% 40,0% 25,0% 20,0% 
Skatterätt och ekonomi 
magister 

- 9,5% 9,5% 23,8% 42,9% 23,8% 

Att du kan använda 
datorer och IT 
Mastersprogram 

Mycket 
hög 
grad 

Hög 
grad 

Hög 
eller 
mycket 
hög 
grad 

Delvis Liten 
grad 

Inte alls 

Övriga 
Masterutbildningar 

24,0% 40,0% 64,0% 32,0% 4,0% - 

MBA 8,3% 41,7% 50,0% 50,0% - - 
MBA Marketing 14,3% 28,6% 42,9% 28,6% 21,4% 7,1% 
Master Electrical 
Engineering 

11,1% 31,1% 42,2% 40,0% 15,6% 2,2% 

GENOMSNITT 
MASTER 

9,5% 29,2% 38,7% 37,5% 19,6% 4,2% 

MBA Accounting 
and Finance 

4,5% 27,3% 31,8% 54,5% 9,1% 4,5% 
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Studenter på internationella Mastersprogram anger i liknande utsträckning som övriga 
programstudenter att de fått träning i att använda datorer och IT genom sin utbildning. 
 
 
 
 

Kunskaps- och färdighetsstrukturer 
Vi har gjort ett försök att beskriva mönster av kunskaper och färdigheter. Genom 
faktoranalyser av de åtta typerna av kunskap/färdighet som vi frågat studenterna om har vi 
tagit fram kunskapsstrukturer. Den roterade faktorkomponentmatrisen visar följande 
grupperingar av kunskaper och färdigheter i de tre senaste undersökningarna: 
 
 
Faktoranalys 2010 Faktor 1 Faktor 2 
Uppnått en breddad allmänbildning   ,734 
Uppnått yrkesrelaterade kunskaper och 
färdigheter  

 ,803 

Kan använda datorer och IT  ,529  
Lärt Dig att tänka kritiskt och analytiskt  ,529 ,521 
Stimulerats att ta en del av aktuell forskning   ,577 
Lärt Dig samarbete med andra  ,756  
Lärt Dig att skriva klart och tydligt  ,842  
Lärt Dig att tala klart och begripligt  ,834  

Totalt förklaras 59 procent av variationen i svaren av de två faktorerna. 
 
Faktoranalys 2011 Faktor 1 Faktor 2 
Uppnått breddad allmänbildning  ,719 
Uppnått kunskaper och färdigheter  ,834 
Kunna tänka kritiskt och analytiskt  ,642 
Att ta del av aktuell forskning  ,551 
Kunna samarbeta med andra ,781  
Kunna skriva klart och begripligt ,849  
Kunna tala klart och begripligt ,827  

Totalt förklaras 65 procent av variationen i svaren av de två faktorerna. 
  

Master Industrial 
Management 

6,3% 25,0% 31,3% 12,5% 37,5% 18,8% 

MBA Services - 21,4% 21,4% 50,0% 28,6% - 
MBA Management - 20,0% 20,0% 40,0% 30,0% 10,0% 
Master Global 
Media Studies 

- 10,0% 10,0% 20,0% 70,0% - 
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Faktoranalys 2012 Faktor 1 Faktor 2 
Uppnått breddad allmänbildning ,747  
Uppnått yrkesrelaterade kunskaper och 
färdigheter 

,809  

Lärt sig tänka kritiskt och analytiskt ,762  
Stimulerats att ta del av aktuell forskning ,627  
Lärt sig samarbeta med andra  ,738 
Lärt sig skriva klart och begripligt  ,867 
Lärt sig tala klart och begripligt  ,856 

Totalt förklaras 66 procent av variationen i svaren av de två faktorerna. 
 
Analyserna visar på två dominerande faktorer, en som sammanfattar de mer generella 
färdigheter som vi fokuserar i denna studie och en som består mer av kunskapsorienterade 
variabler, inkluderande yrkesorienterade färdigheter. Studenter som anser att de uppnått en 
breddad allmänbildning anger också i hög utsträckning att de fått yrkesrelaterade 
färdigheter. Studenter som anger att de fått träning i att skriva väl anger också i stor 
utsträckning att de fått träning i att tala väl osv.  
 
 

Vilka kunskaper och färdigheter prioriteras av studenterna? 
För att underlätta för datainsamlingen och ge tid för svar på öppna frågor har vi hållit ner 
enkätens omfång till en fram och en baksida på ett A4. Jämfört med högskoleverkets 
Studentspegelenkät har vi mindre än en tredjedel av antalet frågor. I enkätundersökningarna 
har vi alltså inte haft utrymme att ställa frågor om vilka typer av kunskaper som studenterna 
värderar som viktigast i sina studier. Däremot finns det frågor som summerar studenternas 
upplevelse av sina studier. En av dessa frågor formulerades med ett påstående: ”Kvaliteten 
på utbildningen är hög”. En analys av samband mellan vad man säger att man lärt sig och 
hur man värderar sin utbildning totalt kan ge indicier som visar vad studenter i realiteten 
värderar högst i sin utbildning. Vi använder en enkel multipel regressionsanalys för att hitta 
samband mellan kompentens och totalupplevelse av utbildning. Först analyserade vi hela 
enkäten i Studentspegeln 2007. Sedan har vi gjort motsvarande analyser på våra enkäter vid 
Karlstads universitet. 
 
 
Vad man lärt sig? – Utbildningskvalitet Studentspegeln Samtliga lärosäten 2007 
Studenter från samtliga lärosäten i Sverige  Beta 
Att ta del av aktuell forskning ,14 
Uppnått breddad allmänbildning ,11 
Uppnått yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter ,10 
Kunna tänka kritiskt och analytiskt ,09 
Kunna skriva klart och begripligt ,05 
Kunna samarbeta med andra ,02 
Kunna tala klart och begripligt ,00 
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Vad man lärt sig? – Utbildningskvalitet (2010) 
Programstudenter på Campus (program på svenska)  Beta 
Uppnått yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter ,21 
Uppnått breddad allmänbildning ,14 
Kunna skriva klart och begripligt ,04 
Att ta del av aktuell forskning ,04 
Kunna tänka kritiskt och analytiskt ,03 
Kunna samarbeta med andra -,02 
Kunna tala klart och begripligt -,03 

Totalt förklaras 11 procent av variationen i beroende variabeln Utbildningskvalitet (justerad 
R2). Signifikanta betakoefficienter i fetstil. 
 
Vad man lärt sig? – Utbildningskvalitet (2011) 
Programstudenter på Campus (program på svenska)  Beta 
Uppnått yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter ,163 
Uppnått breddad allmänbildning ,143 
Kunna samarbeta med andra ,088 
Kunna skriva klart och begripligt ,063 
Att ta del av aktuell forskning ,029 
Kunna tala klart och begripligt ,025 
Kunna tänka kritiskt och analytiskt ,013 

Totalt förklaras 13 procent av variationen i beroende variabeln 
Utbildningskvalitet (justerad R2). Signifikanta betakoefficienter i fetstil . 
 
Vad man lärt sig? – Utbildningskvalitet (2012) 
Programstudenter på Campus (program på svenska)  Beta 
Uppnått yrkesrelaterade kunskaper och 
färdigheter 

,168 

Lärt sig samarbeta med andra ,146 
Lärt sig tänka kritiskt och analytiskt ,088 
Lärt sig tala klart och begripligt ,081 
Uppnått breddad allmänbildning ,057 
Stimulerats att ta del av aktuell forskning ,000 
Lärt sig skriva klart och begripligt -,039 

Totalt förklaras 14 procent av variationen i beroende variabeln Utbildningskvalitet (justerad 
R2). Signifikanta betakoefficienter i fetstil. 
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Vad man lärt sig? – Utbildningskvalitet (2012) 
Studenter på internationella mastersprogram Beta 
Uppnått yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter ,598 
Lärt sig tänka kritiskt och analytiskt ,248 
Uppnått breddad allmänbildning -,013 
Lärt sig tala klart och begripligt -,018 
Lärt sig samarbeta med andra -,028 
Lärt sig skriva klart och begripligt -,114 
Stimulerats att ta del av aktuell forskning -,136 

Totalt förklaras 40 procent av variationen i beroende variabeln Utbildningskvalitet (justerad 
R2). Signifikanta betakoefficienter i fetstil. 
 
Det som studenter förknippar med god kvalitet i utbildningen är en tydlig yrkesorientering, 
träning i samarbete, bred allmänbildning och forskningsanknytning. Om man anser att ha 
tränat färdigheter som kritiskt tänkande, retorik och skrivförmåga relateras inte i fullt lika 
grad till utbildningskvalitet. 
 

 

 

Skillnader mellan campusstudenter 
Finns det några skillnader i hur individuella studenter ser på sin träning av färdigheter? I 
våra studier har vi som sagt begränsat omfånget i enkätformulären och alltså har vi ett fåtal 
variabler om vem som besvarar enkäten. När vi ser på kön och på hur länge man studerat 
finns det dock en del relativt tydliga tendenser: 
 
Andel som anser att utbildningen i hög eller mycket hög grad tränat färdigheter 

År på programmet (2010) 
Campusstudenter 

Samarbeta med 
andra 

Skriva klart och 
begripligt 

Tala klart 
och 
begripligt 

Första året 52,5% 36,9% 27,5% 
Andra året 61,1% 46,4% 34,7% 
Tredje året 63,3% 54,3% 41,6% 
Fyra eller fler år på 
programmet 

66,6% 67,2% 46,4% 

Kön    
Man 55,7% 42,0% 31,7% 
Kvinna 58,4% 46,9% 34,5% 

 
 
 



40 
 
Andel som anser att utbildningen i hög eller mycket hög grad tränat färdigheter 

År på programmet (2011) 
Campusstudenter 

Samarbeta med 
andra 

Skriva klart och 
begripligt 

Tala klart 
och 
begripligt 

Första året 61,8% 40,4% 34,5% 
Andra året 60,9% 43,3% 32,9% 
Tredje året 68,0% 66,1% 48,8% 
Fyra eller fler år på 
programmet 

68,7% 60,9% 43,5% 

Kön    
Man 55,6% 39,4% 33,6% 
Kvinna 68,0% 52,2% 39,2% 

 
 
Andel som anser att utbildningen i hög eller mycket hög grad tränat färdigheter 

År på programmet (2012) 
Campusstudenter 

Samarbeta med 
andra 

Skriva klart och 
begripligt 

Tala klart 
och 
begripligt 

Första året 65,5% 49,6% 38,9% 
Andra året 61,3% 48,1% 38,0% 
Tredje året 71,9% 64,1% 48,4% 
Fyra eller fler år på 
programmet 

73,6% 69,0% 49,7% 

Kön    
Man 60,8% 48,4% 35,1% 
Kvinna 69,4% 56,8% 45,2% 

 
 
Liksom vi tidigare noterat finns det en ganska tydlig progression i utbildningen. 
Färdigheterna utvecklas under studierna. Mest tydligt är detta när det gäller träningen i att 
skriva klart och begripligt. Sedan har vi en gemensam trend att kvinnliga studenter i något 
högre grad anger att de fått färdighetsträning i sin utbildning.  
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Enkäter till distansstudenter  
 
 

 
 
Om vi jämför campusstudenternas och distansstudenternas bild av var man lärt sig under sin 
utbildning så är bilden ganska likartad. Det som skiljer något är att distansstudenter anger att 
de i större utsträckning fått yrkeskunskaper. Även när det gäller forskningsanknytningen 
ligger svaren från distansstudenter högre än från studenter på Campus. När det gäller 
färdighetsträning är skillnaderna inte så framträdande. 
 
 

 

 

Samarbeta med andra 
När det gäller träning i att samarbeta finns det inte några avgörande skillnader mellan 
studenter på distans och på Campus. Hur ser skillnaderna ut när det gäller olika 
programstudier? 
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I vilken utsträckning har Din utbildning här på universitetet bidragit till att Du 
lärt Dig samarbeta med andra? 

Att du lärt dig 
samarbeta med 
andra  

Mycket 
hög 
grad 

Hög 
grad 

Hög 
eller 
mycket 
hög 
grad 

Delvis Liten 
grad 

Mycket 
liten 
grad 

Förskollärare (2011) 37,5% 43,8% 81,3% 14,6% 4,2% - 
Lärare Hälsa (2011) 42,3% 38,5% 80,8% 11,5% 3,8% 3,8% 
Lärare Natur (2011) 38,3% 42,0% 80,3% 14,8% 3,7% 1,2% 
Förskollärare (2012) 45,9 % 34,4% 80,3% 14,8 % 4,9 % - 
IT, projektled o 
affärssystem (2012) 

31,0 % 48,3 % 79,3% 13,8 % 6,9 % - 

Tandhygienist (2011) 35,6% 42,4% 78,0% 13,6% 6,8% 1,7% 
Grundlärare (2011) 31,0% 44,8% 75,8% 24,1% - - 
Lärare (tidiga 
år/fritid) (2012) 

16,7 % 58,3 % 75,0% 16,7 % - 8,3 % 

Master risk (2011) 47,1% 23,5% 70,6% 23,5% 5,9% - 
Speciallärare (2011) 21,6% 48,6% 70,2% 21,6% 4,1% 4,1% 
Yrkeslärare (2012) 16,7 % 53,3 % 70,0% 16,7 % 6,7 % 6,7 % 
Tandhygienist (2012) 32,1 % 37,7 % 69,8% 24,5 % 1,9 % 3,8 % 
Projektledning 
(2011) 

27,6% 41,4% 69,0% 20,7% 6,9% 3,4% 

Lärare (förskola) 
(2012) 

31,6 % 36,8 % 68,4% 26,3 % 5,3 % - 

Biolog (2011) 16,7% 50,0% 66,7% 8,3% 16,7% 8,3% 
Biovetenskap (2011) 27,8% 36,7% 64,5% 25,3% 7,6% 2,5% 
Tandhygienist (2010) 20 % 44 % 64% 28 % 5 % 3 % 
Lärarutbildnings-
program (2010) 

24 % 39 % 63% 25 % 8 % 5 % 

Receptarie (2011) 34,6% 26,9% 61,5% 26,9% 3,8% 7,7% 
Projektledning 
(2012) 

27,8 % 33,3 % 61,1% 27,8 % 5,6 % 5,6 % 

Uppdragsutbildning 
(2011) 

27,3% 33,3% 60,6% 30,3% 3,0% 6,1% 

Biologi (2012) 33,3 % 26,7% 60,0% 26,7 % 6,7 % 6,7 % 
Genomsnitt 
distansutbildning 
(2012) 

24,5 % 34,6 % 59,1% 26,6 % 8,2 % 6,0 % 

Speciallärare (2012) 23,5 % 35,3 % 58,8% 26,5 % 11,8 % 2,9 % 
Annan utbildning 
(2011) 

17,8% 38,4% 56,2% 17,8% 19,2% 6,8% 

Kompl pedagogisk 
utbildning (2012) 

16,7 % 38,9 % 55,6% 16,7 % 11,1 % 16,7 % 
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Master Vård o stöd 
(2011)  

17,2% 37,9% 55,1% 34,5% 10,3% - 

Lärare Sv o Eng 
(2011) 

10,3% 44,8% 55,1% 24,1% 13,8% 6,9% 

Kompl lärare yrke 
(2011) 

15,5% 39,4% 54,9% 32,4% 5,6% 7,0% 

Genomsnitt 
distansutbildning 
(2011) 

20,9% 33,7% 54,6% 25,8% 11,3% 8,3% 

Spec sjuksköterska 
distrikt (2011)  

10,7% 42,9% 53,6% 35,7% 7,1% 3,6% 

Spec sjuksköterska 
operation (2011) 

13,3% 40,0% 53,3% 40,0% 6,7% - 

Genomsnitt 
distansutbildning 
(2010) 

17% 36% 53% 27% 10% 10% 

Fristående kurser 
(2012) 

22,0 % 30,5 % 52,5% 23,2 % 9,8 % 14,6 % 

Grundlärare 240 hp 
(2012) 

27,0 % 24,3 % 51,3% 37,8 % 5,4 % 5,4 % 

Utbildningsledning 
(2011) 

16,7% 33,3% 50,0% 41,7% 8,3% - 

Receptarie (2012) 23,1 % 26,9 % 50,0% 19,2 % 23,1 % 7,7 % 
Spec sjuksköterska 
(2012) 

18,9 % 29,7 % 48,6% 40,5 % 8,1 % 2,7 % 

Annat program 
(2012) 

18,0 % 30,0 % 48,0% 38,0 % 8,0 % 6,0 % 

Övriga 
programstudier 
(2010) 

15 % 33 % 48% 37 % 4 % 11 % 

Lärare Sv o Mat 
(2011) 

19,0% 28,6% 47,6% 52,4% - - 

Fristående kurser 
(2010) 

13 % 33 % 46% 25 % 11 % 17 % 

Spec sjuksköterska 
intensiv (2011) 

12,5% 31,3% 43,8% 50,0% 6,3% - 

Spec sjuksköterska 
(2010) 

12 % 27 % 39% 33 % 15 % 12 % 

Lärare 
kompletterande 
(2010) 

5 % 34 % 39% 29 % 17 % 15 % 

Ämneslärare (2012) 3,3 % 33,3 % 36,6% 40,0 % 13,0 % 10,0 % 
Fristående kurser 
(2011) 

12,2% 23,0% 35,2% 28,0% 18,7% 18,2% 
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Samh riskhantering 
(2012) 

6,7 % 26,7 % 33,4% 40,0 % 20,0 % 6,7 % 

Komp lärare allm 
(2011) 

9,4% 18,8% 28,2% 40,6% 25,0% 6,3% 

 
 
De distansstudenter som får mest träning i att skriva är de som läser 
lärarutbildningsprogram. Vi ser alltså här samma tendens bland distansstudenter som bland 
studenter på campus.  
 
 
 

Skriva klart och begripligt 
Omkring hälften av våra distansstudenter anger att de i hög eller mycket hög grad lärt sig att 
skriva klart och begripligt genom studierna. Inte heller när det gäller skrivträning finns stora 
skillnader mellan campusstudenter och distansstudenter.  
 
I vilken utsträckning har Din utbildning här på universitetet bidragit till att Du 
lärt Dig skriva klart och begripligt? 
 

Att du lärt dig 
skriva klart och 
begripligt  

Mycket 
hög 
grad 

Hög 
grad 

Hög 
eller 
mycket 
hög 
grad 

Delvis Liten 
grad 

Mycket 
liten 
grad 

Lärare Hälsa (2011) 30,8% 53,8% 84,6% 15,4% - - 
Master risk (2011) 41,2% 35,3% 76,5% 5,9% 11,8% 5,9% 
Lärare Natur (2011) 33,3% 42,0% 75,3% 19,8% 2,5% 2,5% 
Utbildningsledning 
(2011) 

25,0% 50,0% 75,0%  8,3% 16,7% 

Biolog (2011) 16,7% 58,3% 75,0% 8,3% 8,3% 8,3% 
Yrkeslärare (2012) 20,0 % 50,0 % 70,0% 16,7 % 10,0 % 3,3 % 
Lärare Sv o Eng 
(2011) 

24,1% 44,8% 68,9% 17,2% 6,9% 6,9% 

Projektledning 
(2011) 

24,1% 44,8% 68,9% 17,2% 3,4% 10,3% 

Lärare (förskola) 
(2012) 

21,1 % 47,4 % 68,5% 26,3 % 5,3 % - 

Speciallärare 
(2011)  

28,4% 39,2% 67,6% 27,0% 1,4% 4,1% 

Förskollärare 
(2012) 

39,3 % 27,9 % 67,2% 18,0 % 8,2 % 6,6 % 

Grundlärare (2011) 20,7% 44,8% 65,5% 31,0% 3,4% - 
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IT, projektled o 
affärssystem (2012) 

31,0 % 34,5 % 65,5% 13,8 % 13,8 % 6,9 % 

Spec sjuksköterska 
(2012)  

21,6 % 43,2 % 64,8% 24,3 % 5,4 % 5,4 % 

Förskollärare 
(2011) 

25,0% 39,6% 64,6% 29,2% 2,1% 4,2% 

Tandhygienist 
(2011) 

32,2% 32,2% 64,4% 22,0% 10,2% 3,4% 

Spec sjuksköterska 
distrikt (2011) 

25,0% 39,3% 64,3% 28,6% 7,1% - 

Speciallärare 
(2012)  

24,2 % 36,4 % 60,6% 18,2 % 15,2 % 6,1 % 

Spec sjuksköterska 
operation (2011) 

13,3% 46,7% 60,0% 26,7% 13,3% - 

Grundlärare 240 hp 
(2012) 

13,9 % 44,4 % 58,3% 30,6 % 8,3 % 2,8 % 

Lärare (tidiga 
år/fritid) (2012)  

8,3 % 50,0 % 58,3% 16,7 % 16,7 % 8,3 % 

Lärarutbildning 
(2010) 

19 % 39 % 58% 27 % 10 % 4 % 

Tandhygienist 
(2010) 

18 % 39 % 57% 27 % 10 % 7 % 

Genomsnitt 
distansutbildning 
(2012) 

20,2 % 36,7 % 56,9% 25,0 % 10,2 % 7,9 % 

Fristående kurser 
(2012) 

22,0 % 32,9 % 54,9% 25,6 % 6,1 % 13,4 % 

Receptarie 180 hp 
(2012) 

15,4 % 38,5 % 53,9% 23,1 % 19,2 % 3,8 % 

Receptarie (2011) 26,9% 26,9% 53,8% 26,9% 7,7% 11,5% 
Kompl lärare yrke 
(2011) 

14,1% 39,4% 53,5% 35,2% 5,6% 5,6% 

Genomsnitt 
distansutbildning 
(2011) 

20,6% 32,8% 53,4% 26,4% 11,4% 8,9% 

Tandhygienist 
(2012) 

17,0 % 35,8 % 52,8% 35,8 % 5,7 % 5,7 % 

Kompl pedagogisk 
utbildning (2012)  

27,8 % 22,2 % 50,0% 16,7 % 5,6 % 27,8 % 

Ämneslärare (2012) 10,0 % 40,0 % 50,0% 20,0 % 20,0 % 10,0 % 
Genomsnitt 
distansutbildning 
(2010) 

16% 32% 48% 32% 11% 9% 



46 
 

Spec sjuksköterska 
intensiv (2011) 

13,3% 33,3% 46,6% 40,0% 13,3%  

Fristående kurser 
(2010) 

16 % 29 % 45% 34 % 10 % 11 % 

Annan utbildning 
(2011) 

15,1% 28,8% 43,9% 35,6% 11,0% 9,6% 

Fristående kurser 
(2011) 

16,2% 26,9% 43,1% 24,3% 17,1% 15,5% 

Lärare Sv o Mat 
(2011) 

9,5% 33,3% 42,8% 38,1% 14,3% 4,8% 

Master Vård o stöd 
(2011) 

17,2% 24,1% 42,3% 27,6% 20,7% 10,3% 

Biovetenskap 
(2011) 

17,7% 24,1% 41,8% 38,0% 16,5% 3,8% 

Övriga 
programstudier 
(2010) 

19 % 23 % 41% 35 % 4 % 19 % 

Komp lärare allm 
(2011) 

15,6% 25,0% 40,6% 28,1% 18,8% 12,5% 

Uppdragsutbildning 
(2011) 

21,2% 18,2% 39,4% 33,3% 15,2% 12,1% 

Projektledning 
(2012) 

11,1 % 27,8 % 38,9% 33,3 % 27,8 % - 

Biologi (2012) 14,3 % 14,3 % 28,6% 35,7 % 14,3 % 21,4 % 
Lärare 
kompletterande 
(2010)  

10 % 17 % 27% 39 % 17 % 17 % 

Spec sjuksköterska 
(2010) 

6 % 21 % 27% 46 % 15 % 12 % 

Samh riskhantering 
(2012) 

- 20,0 % 20,0% 46,7 % 20,0 % 13,3 % 

 
 
De distansstudenter som anger att de i stor omfattning tränar sin förmåga att skriva är de 
som läser till lärare. Överhuvudtaget verkar dessa studenter få mer av färdighetsträning mer 
generellt.  
 
 
 



47 
 

 

 

Tala klart och begripligt 
Utveckling av sina retoriska färdigheter är den kompetens som våra distansstudenter i minst 
utsträckning anger att de får i vår utbildning. Bra lite drygt 1 av 3 anger att de i hög eller 
mycket hög grad lärt sig tala klart och begripligt genom vår utbildning. Det finns inga stora 
skillnader mellan campusstudenter och distansstudenter. På både campus och på distans 
ligger vi lågt när det gäller träning att tala klart och begripligt. 
 
 
I vilken utsträckning har Din utbildning här på universitetet bidragit till att Du 
lärt Dig att tala klart och begripligt? 
 

Att du lärt dig tala 
klart och 
begripligt  

Mycket 
hög 
grad 

Hög 
grad 

Hög 
eller 
mycket 
hög 
grad 

Delvis Liten 
grad 

Mycket 
liten 
grad 

Lärare Hälsa (2011) 15,4% 53,8% 69,2% 23,1% 7,7% - 
Lärare (tidiga 
år/fritid) (2012)  

8,3 % 58,3 % 66,6% 16,7 % - 16,7 % 

Lärare Sv o Eng 
(2011) 

20,7% 37,9% 58,6% 17,2% 13,8% 10,3% 

IT, projektled o 
affärssystem (2012)  

13,8 % 44,8 % 58,6% 17,2 % 17,2 % 6,9 % 

Lärare Natur (2011) 24,7% 33,3% 58,0% 29,6% 8,6% 3,7% 
Yrkeslärare (2012) 10,0 % 46,7 % 56,7% 23,3 % 13,3 % 6,7 % 
Tandhygienist 
(2011) 

23,7% 32,2% 55,9% 25,4% 13,6% 5,1% 

Projektledning 
(2011) 

21,4% 32,1% 53,5% 25,0% 7,1% 14,3% 

Master risk (2011) 29,4% 23,5% 52,9% 23,5% 17,6% 5,9% 
Lärare (förskola) 
(2012) 

15,8 % 36,8 % 52,6% 26,3 % 10,5 % 10,5 % 

Förskollärare 
(2012) 

24,6 % 26,2 % 50,8% 31,1 % 8,2 % 9,8 % 

Speciallärare 
(2011) 

16,4% 34,2% 50,6% 38,4% 8,2% 2,7% 

Grundlärare (2011) 13,8% 34,5% 48,3% 37,9% 10,3% 3,4% 
Lärare Sv o Mat 
(2011) 

9,5% 38,1% 47,6% 33,3% 14,3% 4,8% 

Master Vård o stöd 
(2011) 

17,9% 28,6% 46,5% 32,1% 17,9% 3,6% 
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Grundlärare 240 hp 
(2012) 

11,1 % 33,3 % 44,4% 36,1 % 13,9 % 5,6 % 

Speciallärare 
(2012) 

20,6 % 23,5 % 44,1% 26,5 % 23,5 % 5,9 % 

Receptarie (2011) 20,0% 24,0% 44,0% 24,0% 20,0% 12,0% 
Spec sjuksköterska 
intensiv (2011) 

12,5% 31,3% 43,8 
 

31,3% 12,5% 12,5% 

Förskollärare 
(2011) 

17,0% 25,5% 42,5% 44,7% 6,4% 6,4% 

Genomsnitt 
distansutbildning 
(2012) 

13,1 % 29,0 % 42,1% 31,6 % 13,1 % 13,3 % 

Tandhygienist 
(2010) 

10 % 32 % 42% 41 % 12 % 6 % 

Tandhygienist 
(2012)  

5,7 % 35,8 % 41,5% 45,3 % 7,5 % 5,7 % 

Lärarutbildning 
(2010) 

12 % 29 % 41% 37 % 12 % 9 % 

Spec sjuksköterska 
operation (2011) 

6,7% 33,3% 40,% 33,3% 26,7% - 

Spec sjuksköterska 
distrikt (2011) 

3,6% 35,7% 39,3% 28,6% 28,6% 3,6% 

Spec sjuksköterska 
(2012)  

16,2 % 21,6 % 37,8% 37,8 % 8,1 % 16,2 % 

Fristående kurser 
(2012) 

12,2 % 25,6 % 37,8% 23,2 % 13,4 % 25,6 % 

Genomsnitt 
distansutbildning 
(2011) 

12,7% 25,0% 37,7% 29,4% 16,7% 16,2% 

Receptarie 180 hp 
(2012) 

16,0 % 20,0 % 36,0% 32,0 % 20,0 % 12,0 % 

Biovetenskap 
(2011) 

12,8% 21,8% 34,6% 34,6% 20,5% 10,3% 

Genomsnitt 
distansutbildning 
(2010) 

8% 26% 34% 34% 16% 16% 

Utbildningsledning 
(2011) 

16,7% 16,7% 33,4% 25,0% 16,7% 25,0% 

Annan utbildning 
(2011) 

8,3% 25,0% 33,3% 27,8% 19,4% 19,4% 

Uppdragsutbildning 
(2011) 

9,4% 21,9% 31,3% 37,5% 18,8% 12,5% 

Ämneslärare (2012) 6,7 % 23,3 % 31,0% 36,7 % 16,7 % 16,7 % 
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Övriga 
programstudier 
(2010)  

8 % 27 % 31% 50 % 0 % 15 % 

Kompl lärare yrke 
(2011) 

7,0% 23,9% 30,9% 45,1% 14,1% 9,9% 

Fristående kurser 
(2010)  

6 % 24 % 30% 27 % 18 % 25 % 

Kompl pedagogisk 
utbildning (2012)  

22,2 % 5,6 % 27,8% 33,3 % 5,6 % 33,3 % 

Fristående kurser 
(2011) 

8,4% 16,7% 25,1% 22,7% 21,1% 31,1% 

Biolog (2011) 8,3% 16,7% 25,0% 33,3% 8,3% 33,3% 
Projektledning 
(2012) 

5,6 % 16,7 % 22,3% 33,3 % 38,9 % 5,6 % 

Komp lärare allm 
(2011) 

6,3% 15,6% 21,9% 40,6% 21,9% 15,6% 

Lärare 
kompletterande 
(2010) 

5 % 15 % 20% 29 % 27 % 24 % 

Spec sjuksköterska 
(2010)  

3 % 17 % 20% 32 % 24 % 24 % 

Biologi (2012) 7,1 % 7,1 % 14,2% 42,9 % 14,3 % 28,6 % 
Samh riskhantering 
(2012) 

6,7 % 6,7 % 13,4% 53,3 % 20,0 % 13,3 % 

 
Liksom för tidigare färdigheter ligger lärarutbildningarna högt när det gäller att träna 
retoriska färdigheter. 
 
 

Använda datorer och IT 
Använda datorer Omkring hälften av våra distansstudenter anger att de får träning i att 
använda datorer och IT Hög eller mycket hög grad. 
 
I vilken utsträckning har Din utbildning här på universitetet bidragit till att  Du 
kan använda datorer och informationsteknologi?  

Att du kan använda 
datorer och IT 

Mycket 
hög 
grad 

Hög 
grad 

Hög 
eller 
mycket 
hög 
grad 

Delvis Liten 
grad 

Mycket 
liten 
grad 

Lärarutbildnings-
program 

19 % 34 % 53% 27 % 11 % 9 % 

Tandhygienist 16 % 33 % 49% 35 % 10 % 7 % 
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Övriga 
programstudier 

4 % 33 % 37% 26 % 15 % 22 % 

Fristående kurser 13 % 21 % 34% 32 % 16 % 18 % 
Lärare 
kompletterande 

10 % 15 % 25% 24 % 22 % 29 % 

Specialistsjuksköter
ska 

12 % 15 % 17% 32 % 26 % 15 % 

 
Att lära sig använda datorer och IT verkar man bland distansstudenter vara något mer nöjd 
med än bland kollegorna på campus. Lärarutbildningar ligger högt också här.  
 
 
 

Kunskaps- och färdighetsstrukturer 
Vi finner i stort sett samma resultat när vi undersöker strukturen i svaren kring de sju olika 
typerna av kunskaper och färdighet bland distansstudenter som campusstudenter. 
Forskningsanknytning, bildning och träning av det kritiska och analytiska tankesätten verkar 
vara relaterade.  
 
Faktoranalys 2012 Distansstudenter Faktor 1 Faktor 2 
Breddad allmänbildning  ,745 
Yrkesrelaterade kunskaper  ,773 
Aktuell forskning  ,799 
Tänka kritiskt och analytiskt ,516 ,652 
Samarbeta med andra ,808  
Skriva klart och begripligt ,836  
Tala klart och begripligt ,872  

 
 
 

Vilka kunskaper och färdigheter prioriteras av studenterna? 
I enkätundersökningarna har inte frågor ställts om vilka typer av kunskaper som studenterna 
värderar som viktigast i sina studier. Däremot så finns det frågor som summerar 
studenternas upplevelse av sina studier. En analys av samband mellan vad man säger att 
man lärt sig och hur man värderar sin utbildning totalt kan ge indicier som visar vad 
studenter i realiteten värderar högst i sin utbildning. Vi använder en enkel multipel 
regressionsanalys för att hitta samband mellan kvalitetsdimensioner och totalupplevelse. 
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Vad man lärt sig? - Utbildningskvalitet (2010) 
Distansstudenter  Beta 
Yrkesrelaterade kunskaper ,29 
Bred allmänbildning .21 
Ta del av forskning ,17 
Samarbeta ,04 
Skriva klart ,04 
Använda datorer och IT ,03 
Tala klart ,04 
Tänka kritiskt och analytiskt -,06 

Signifikanta tendenser i fetstil 
 
Vad man lärt sig? - Utbildningskvalitet (2011) 
Distansstudenter  Beta 
Breddad allmänbildning ,19 
Yrkesrelaterade kunskaper ,17 
Stimulerats ta del av forskning ,16 
Tänka kritiskt ,12 
Samarbeta med andra ,02 
Tala klart -,01 
Skriva klart -,02 

Signifikanta tendenser i fetstil.  
 
Vad man lärt sig? - Utbildningskvalitet (2012) 
Distansstudenter  Beta 
Breddad allmänbildning ,30 
Yrkesrelaterade kunskaper ,23 
Aktuell forskning ,08 
Skriva klart och begripligt ,08 
Tala klart och begripligt ,05 
Samarbeta med andra -,05 
Tänka kritiskt och analytiskt -,06 

Signifikanta tendenser i fetstil.  
 
Tendenserna är liknande i de tre enkäterna till distansstudenter. De studenter som är nöjda 
med sin utbildning tycker samtidigt att de fått yrkesrelaterade kunskaper, bred 
allmänbildning och stimulans att ta del av forskning. För färdigheter som vi analyserat i den 
här studien finns inte alls samma tydliga samband. 
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Skillnader mellan distansstudenter 
Finns det några skillnader i hur individuella studenter ser på sin träning av färdigheter? I 
våra studier har vi begränsat omfånget i enkätformulären och alltså har vi ett fåtal variabler 
om vem som besvarar enkäten. När vi ser på kön och på hur länge man studerat finns det 
bland distansstudenterna några del relativt tydliga tendenser här: 
 
Andel som anser att utbildningen Hög eller mycket hög grad tränat färdigheter 

År på programmet (2010) 
Distansstudenter 

Samarbeta med 
andra 

Skriva klart och 
begripligt 

Tala klart 
och 
begripligt 

Första året 49,0% 38,8% 26,6% 
Andra året 45,8% 45,7% 30,3% 
Tredje året 63,0% 64,0% 44,6% 
Fyra eller fler år på 
programmet 

70,0% 66,7% 52,3% 

Kön    
Man 40,0% 32,8% 23,5% 
Kvinna 55,0% 49,8% 34,8% 

 
 
 
Andel som anser att utbildningen Hög eller mycket hög grad tränat färdigheter 

År på programmet (2011) 
Distansstudenter 

Samarbeta med 
andra 

Skriva klart och 
begripligt 

Tala klart 
och 
begripligt 

Första året 47,4% 44,4% 30,2% 
Andra året 58,4% 55,9% 37,7% 
Tredje året 67,5% 66,2% 51,6% 
Fyra eller fler år på 
programmet 

64,6% 71,4% 53,0% 

Kön    
Man 48,0% 43,0% 29,6% 
Kvinna 56,5% 56,5% 40,1% 

 
 
Andel som anser att utbildningen Hög eller mycket hög grad tränat färdigheter 

År på programmet (2012) 
Distansstudenter 

Samarbeta med 
andra 

Skriva klart och 
begripligt 

Tala klart 
och 
begripligt 

Första året 51,8% 46,0% 34,3% 
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Andra året 63,1% 61,6% 47,0% 
Tredje året 64,6% 66,7% 49,5% 
Fyra eller fler år på 
programmet 

68,4% 70,9% 48,0% 

Kön    
Man 58,3% 57,4% 45,3% 
Kvinna 59,4% 56,8% 41,3% 

 
 
Det finns en progression i färdighetsträning i våra utbildningar. Det är mot slutet av 
utbildningsprogrammen som studenterna i högre utsträckning anger att de fått 
färdighetsträning. Kvinnliga studenter anger i högre grad att de fått träning i färdigheter. 
Kanske är det helt enkelt det faktum att lärarutbildningarna ligger väl till när det gäller den 
här typen av träning. På lärarutbildningarna är det ju till mycket stor del kvinnliga studenter.  
I stort sett finner vi motsvarande trender i de tre årens enkäter bland distansstudenter. 
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Avslutande funderingar 
 
Våra olika utbildningsprogram på universitetet skiljer sig mycket åt. En del utbildningar är 
fokuserade till ett snävt område och en verksamhet. Studenterna på dessa har ofta mycket 
klart för sig vad de vill syssla med och ser utbildningen som ett medel att uppnå sitt mål. 
Andra utbildningar är mer öppna för olika inriktningar som kan ge mycket skiftande 
karriärvägar. Studenter som inte riktigt har bestämt sig vad de vill göra läser givetvis ofta 
dessa öppna utbildningar. En del av utbildningarna leder fram till ett legitimationsyrke och 
innehållet i studierna är mycket noga specificerat. De olika färdigheterna som vi har 
analyserat i den här rapporten fokuseras alltså i olika grad av dessa alla utbildningar. Det är 
helt naturligt att svaren skiljer sig åt mellan de olika utbildningarna. Alla kan inte vara bäst 
på allt! Fast ändå kan man undra om det inte finns rum för förbättringar i våra utbildningar 
när det gäller de tre aspekterna som analyserats i den här studien. Går det att förbättra och 
effektivisera träningen av samarbetsförmåga? Går det att i ännu högre grad träna 
skrivförmåga? Går det att lägga in mer träning av presentationsteknik och retorik? Mitt svar 
på de här tre frågorna är ja, ja och ja. Är detta viktigt? Svaret blir här också ja! Livet efter 
studierna består inte av att lyssna på en föreläsning, memorera innehållet och skriva rätt 
nyckelord på en tentamen. Givetvis är det kombinationen av kunskaper och färdigheter som 
ger den goda kompetens som vi vill ge våra studenter.  
 
Som helhet är det ändå många studenter som svarar att de fått träning i att samarbeta, 
presentera och skriva. Svaren antyder att vi har en ganska hyfsad balans i det som vi lär ut 
på universitetet. Vi kan notera att våra mätningar visar att studenternas värdering av sina 
program skiljer sig åt mycket mellan olika program. Skillnaderna är något dramatiserade i 
rapporten då alla program rangordnats efter vad studenterna svarat. Något program måste 
vara lite bättre och något lite sämre på att lyfta fram en viss typ av färdighetsträning. På sätt 
och vis kan dessa skillnader vi noterat ändå vara bra. Det finns många mycket goda 
förebilder bland programmen som vi andra kan lära oss mycket av. Detta ger utomordentligt 
goda möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan olika utbildningar. En öppen och fri 
diskussion mellan lärare, forskare och studenter kring innehållet i våra utbildningsprogram 
är viktig. Det är också det sättet vi använt mätningarna i student- och alumnstudierna hittills. 
Vi har träffats på seminarier och låtit programledare från de program som ligger högt i 
mätningar berätta om hur de arbetat med en viss aspekt i studierna. 
  



55 
 

Källor 
 
Haglund, L. (2005), Karlstadstudenter om studier och studentliv – Resultat från 
studentenkäter 2000 till 2005. Karlstad University Studies 2005:32 
 
Haglund, L. (2006), 2 220 studenter om studier och studentliv – Resultat från studentenkäter 
våren och hösten 2006. Karlstad University Studies 2006: 
 
Haglund, L. (2006), Studenter om studier och studentliv – Resultat från studentenkäter 
våren och hösten 2005. Karlstad University Studies 2006:3 
 
Haglund, L. (2006), Studenter om studier och studentliv vid Musikhögskolan Ingesund. 
Karlstad University Studies 2006: 
 
Haglund, L. och Lena E Johansson (2011) Studenter om studier på distans - resultat från  
1.616 studentenkäter vid Karlstads universitet 2007 och 2010. Karlstad: 
Universitetsbiblioteket, Karlstads universitet  
 
Haglund, L. och Lena E Johansson (2012) Studenter om studier på distans - resultat från  
studentenkäter vid Karlstads universitet 2011 Karlstad: Lärstöd, Karlstads universitet 
 
Haglund, L. och Lena E Johansson (2013) Studenter om studier på distans - resultat från 
studentenkäter vid Karlstads universitet 2012 Karlstad: Lärstöd, Karlstads universitet 
 
Haglund, L. och Maria Hong (2011) Studenter om studier och studentliv - resultat från 
studentenkäter vid Karlstads universitet 2010 Karlstad: Fakulteten för ekonomi, 
Kommunikation och IT, Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 
Karlstads universitet 
 
Haglund, L. och Maria Hong (2012) Studenter om studier och studentliv - resultat från 
studentenkäter vid fakulteten för ekonomi, Kommunikation och IT. Karlstad: Fakulteten för 
ekonomi, Kommunikation och IT, Karlstads universitet, Karlstads universitet 
 
Haglund, L. och Maria Hong (2013) Studenter om studier och studentliv. Karlstad 
University Studies. 
 
Haglund, L., Eriksson, H. och Vikström E. (2003), Karlstadsstudenter om studier och 
studentliv. Karlstad University Studies 2003:22 
 
Haglund, Lars (2008). 4 875 studenter om studier och studentliv – Resultat från 
studentenkäter vid Karlstads universitet 2006 och 2007. Karlstad University Studies 2008 
 
Studentspegeln, Högskoleverket (2002 och 2007), inkl databaser från undersökningarna 
http://www.hsv.se/kvalitet/utbildningskvalitet/studentspegeln 
 



Kunskap är inget värd utan förmågan att 
kunna använda den

Hur kan vi genom vår universitetsutbildning i Karlstad utveckla våra studenters 
olika förmågor? Viktiga ting som förmåga att arbeta i grupp, tala väl och skriva väl 
är tema för den här rapporten. För drygt 10 år sedan formulerade vi inriktningen 
vad gäller några av dessa ting i Vision 2015 för vårt universitet:

I vår utbildning och forskning balanserar vi värderingar, vetande och praktisk förmåga.

Vad har hänt den praktiska träningen av olika förmågor? Hur har vi lyckats med 
våra föresatser att balansera olika moment i utbildningen? Vi har under ett antal 
år vid Karlstads universitet genomfört olika enkätundersökningar där studenter 
svarat på frågor som kan relateras till frågan hur färdighetsträning inkluderas i 
studierna.  I föreliggande rapport sammanfattas resultat från dessa olika studier.
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