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SAMMANFATTNING

En longitudinell uppföljning av omkring 1000 studerande inom filosofisk far- 
kultet i Umeå påbörjades ht 1968 och har pågått under tre år. Gruppen har 
följts med avseende på studieresultat, studieaktivitet och bortfall dels 
genom uppföljning av studeranderegister dels genom enkäter.

Denna rapport är en delrapport inom projektet och är en lägesbeskrivning av 
hur gruppen såg ut efter två år, hur många som fanns kvar som studerande inom 
fil.fak. i Umeå och hur många som lämnat med uppnått studiesyfte, hur många 
som övergått till annan utbildning och hur många som försvunnit av annan 
anledning. Orsaker till avbrott och tidpunkt för avbrott har undersökts.

Vår uppföljning hittills tyder på att en mycket liten grupp (under 10 fo) ej 
befann sig i någon form av utbildning två år efter uppföljningens början. 
Omkring 20 procent hade emellertid ändrat sina studieplaner och ”bytt utbild
ning". Övergångar hade skett dels till filosofisk fakultet vid annan läro
anstalt, dels till annan fakultet eller högskola, dels till annan postgymna- 
sial eller gymnasial utbildning. Vad som skall betecknas som "studieavbrott" 
är en fråga om hur man definierar avbrott. Antalet avbrott är helt beroende 
av vilket studiemål och vilken studienivå man sätter dem i relation till.

Den vanligaste orsaken till att studier vid filosofiska fakulteten ej full
följes visade sig vara ändrade studie- och yrkesplaner. Orsaker sammanhängande 
med utbildningen eller studiesituationen uppgavs av 30 procent av de som av
brutit studierna. Sociala och ekonomiska skäl liksom sjukdomsorsaker anfördes 
sällan. Militärtjänstgöring var emellertid det mest frekventa skälet för de 
som gjorde tillfälliga uppehåll i studierna. Avbrotten har huvudsakligen in
träffat under eller omedelbart efter första studieåret.

Rapporten innehåller en forskningsöversikt över bortfallsproblematiken på uni
versitetsnivå och diskuterar vissa metodfrågor i samband med studieuppfölj
ningar inom filosofisk fakultet - bl a nuvarande registreringssystem.

För att underlätta läsningen sammanfattas
a) undersökningens totala uppläggning i figur 1
b) huvuddata i en enkät till misstänkta bortfall i figur 2. I bilaga 2 finns 

hela undersökningsgången i projektet redovisad.
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1. INLEDNING

1.1. Bakgrund.

Undersökningen initierades av Kompetensutredningen (KU) som ett led i den del 
av utredningens uppdrag som avsåg betygs och tests prognosvärde. Ht 1968 
testades nybörjarna i statistik, engelska, pedagogik, kemi samt inom medicin
ska och odontologiska fakulteten vid Umeå universitet med ett begåvningsprov 
och samtidigt insamlades en mängd bakgrunds- och betygsdata. På grundval av 
mycket noggranna iakttagelser av studieresultat i alla delprov under ett år 
räknades ett särskilt studieprestationsmått fram och korrelationsberäkningar 
emot betyg och test utfördes. Denna undersökning har redovisats i KU:s spe
cialbetänkande 1970:20 under rubriken "Prognos av studieframgång vid Umeå 
universitet". (SOU 1970:20, sid 245-273).

Det bedömdes angeläget att fortsättningsvis följa undersökningsgrupperna 
bl a med hänsyn till att studieavbrott och studieförseningar inom filosofisk 
fakultet är ett mycket omdebatterat men föga systematiskt undersökt område. 
Grupperna har därför under det två följande åren 1969/70, 1970/71 fortsätt
ningsvis följts med avseende på studieresultat och studieaktivitet genom in
samlande av data från universitetets lokala studeranderegister och genom en
käter till de studerande. Särskilt stor tonvikt har lagts på analyser av 
studieavbrott och studieförseningar.

Studieavbrott och långa studietider har ansetts utmärkande för utbildnings
organisationen vid de filosofiska fakulteterna. Många administrativa ingrepp 
har vidtagits - inte minst under de senaste åren - för att komma till rätta 
med dessa "missförhållanden" och öka "genomströmningen". I Kungl. Maj its 
proposition nr 4 år 1969 anfördes som ett motiv för införande av 1969 års stu
dieordning: "Många av de studerande som börjar sin utbildning vid de filoso
fiska fakulteterna fullföljer aldrig studierna fram till avsett studiemål, 
andra åter uppnår det först efter långt utdragna studier". (Sid 64).

De mått på utbildningseffektivitet man haft som underlag för utbildningspoli- 
tiska beslut har varit examensfrekvens och nettostudietider i olika ämnen 
och de data man utgått ifrsn är de som sammanställts i SCB:s utbildningssta- 
tistik på grundval av den registrering av studieresultat som sker genom det 
s k registreringssystemet inom filosofiska fakulteten.
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Kritiska synpunkter beträffande validiteten i dessa effektivitetsmått har 
börjat anföras inte minst från pedagoghåll (Dahllöf, 1968} Dahllöf-Lundgren, 
19715 Kallos 19T0 i Handal).

Försök att få fram bättre underlag för bedömning av utbildningssystemet har 
stött på stora svårigheter inte minst vid insamlingen av grunddata.

Holmström (l97l) har i en analys av studieresultaten för en inskrivningsårgång 
vid juridiska fakulteten i Uppsala anfört följandes
"De erfarenheter som gjorts under denna förundersökning och de resultat som 
erhållits ger belägg för att det inte går att föra någon mer meningsfull och 
nyanserad diskussion om studieutfallet inom utbildningssystem på universitets
nivå utifrån officiellt tillgängliga data i form av studiestatistik, tenta- 
mensredovisningar och registreringsuppgifter. Man kan ställa sig frågande 
till om de individegenskaper (bakgrundsegenskaper) man rutinmässigt tar med 
i undersökningar av studieutfallet på universitetsnivån är relevanta. Vare 
sig man syftar till undersökningsresultat som kan läggas till grund för en 
diskussion av utbildningssystemets effektivitet eller tjäna till hjälp för 
den enskilde studerande att lösa de prioritetsproblem han möter under sin 
studiegång, så krävs en mer komplex undersökningsuppläggning, där man tar 
hänsyn till samtliga komponenter i utbildningssystemet". (Sid Vs8).

Källos (1971) har i en deskriptiv undersökning av "Vidgat tillträde till 
högre utbildning" påvisat vilka stora svårigheter som råder vid insamlande 
av studiedata på individnivå också för en mycket väl avgränsad grupp.

Universitetskanslersämbetets redovisning ht 1970 av första årets erfarenheter 
av den nya studieordningen illustrerar de rådande svårigheterna att få fram 
data som kan utgöra ett relevant underlag för utvärdering av utbildningen 
(UKå-aktuellt 8, 1970/71).

I en nyligen sammanställd rapport över studieresultat i Umeå betonar utbild- 
ningsledarna dels hur tidsödande och arbetskrävande det är att ta fram studie
data och dels hur svårtolkade de data är som man kan få fram. De framhåller
bl as "Enligt vår mening är det en mycket allvarlig brist, att man i ett så 
pass komplicerat och kostnadskrävande system som universitetsutbildningen ut
gör, inte kan få fram elementära uppgifter om resultatet av verksamheten. 
Universiteten utbildar folk på hög nivå i automatisk databehandling medan den 
egna interna informationsbehandlingen är totalt hantverksmässig". (Några 
aspekter på den nya studieordningen, 1971, sid 13)*
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1.2. Svfte

Det övergripande syftet ned projektet är att genom systematiska analyser av 
nybörjargrupper och nyhörjarmoment medverka till att få en stabilare grund 
för utvärdering av utbildningen i filosofiska fakulteten.

Syftet med denna delrapport är att ge en lägesbeskrivning av hur undersök
ningsgruppen från ht 68 såg ut efter två års uppföljning med särskild tonvikt 
på bortfallsproblematiken.

Ytterligare ett syfte med rapporten kan sägas vara att påvisa hur svårt det 
för närvarande är att få fram säkra grunddata om studieresultat, studieakti
vitet och bortfall på grund av brister i nuvarande informationssystem.

1*3. Utredningar och forskning beträffande studieavbrott

När det gäller avbrott i universitetsutbildning har man i svensk utbildnings- 
debatt ofta satt likhetstecken emellan avbrott och ej avlagd examen. Avbrotten 
-dvs andelen som inte fullföljer studierna till examen - har betraktats 
som ett mått på utbildningsorganisationens effektivitet. Ju färre avbrott 
desto bättre utbildningseffektivitet. 1955 års universitetsutredning publice
rade en undersökning av examinationsfrekvenser i olika fakulteter på stude
rande inskrivna 1948/49 (SOU 1957:24). 1966 lät Universitetspedagogiska 
utredningen verkställa en jämförande undersökning på studerande inskrivna 
1956/57 och L. Kim fann att andelen examinerade inom filosofiska fakulteten 
inte hade ökat nämnvärt trots de genomgripande förändringar i utbildningsorga
nisationen som skett under de mellanliggande åren (UFUjII 1966).

Urban Dahllöf påvisade 1968 i en ny bearbetning av Kims material att stati
stiken över examensfrekvens förändrades avsevärt om man delade upp materialet 
i undergrupper och bl a höll isär de som skrev in sig omedelbart efter stu
dentexamen och de som varit ute några år i förvärvsarbete. Andelen som avlagt 
examen bland de direktinskrivna var betydligt högre och låg för filosofiska 
fakulteten mycket nära den examensfrekvens som man funnit vid de spärrade 
fakulteterna. Dahllöf drog den slutsatsen att det i gruppen som ej kom direkt 
från gymnasium fanns många som inte avsett att ta examen. Studier som inte 
leder fram till examen behöver inte vara ,fstudiemisslyckanden". Dahllöf ifråga
satte det rimliga i att använda examensfrekvens som effektivitetsmått.
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Kallos har i ett bidrag till ett universitetspedagogiskt symposium i Oslo 
1969 - som bl a hade studiebortfall som huvudtema - -understrukit Bahllöfs 
slutsats. Kallos vill se studiebortfall som en naturlig och logisk konse
kvens av bristerna i nuvarande utbildningssystem (Handal, 1970, sid 129)»

I ett annat "paper" till samma symposium anför Lauvås några kritiska syn
punkter på den bortfallsforskning som utförts under de sista 30-40 åren 
särskilt i USA. Lauvås har centrerat sin kritik kring fem huvudpunkter.
1. Flertalet undersökningar omkring bortfallsproblematiken har tagit som 

utgångspunkt institutionella behov och krav och mera sällan studenternas.
2. Bortfallsproblematiken bör i större utsträckning ses "i lys av en inter

aks jonsprosess mellom student och universitetskultur".
3. Heterogeniteten i Studentpopulationen måste uppmärksammas mera. Det är 

mera fråga om olika bortfallsgrupper än en bortfallsgrupp.
4« Man måste i större utsträckning se bortfallet i ljuset av när i studie

gången det inträffat.
5. Forskningen behöver en teoretisk förankring (Handal, 1970, sid 93-103)»

Studievägledaren vid Köpenhamns universitet Jan L^ve anbefaller en mera ny
anserad syn på problemet med en begränsning av studiebortfall (Handal, 1970, 
sid 141-155)» Bortfallets storlek är beroende på hur man definierar bortfall 
- bortfallet på universitetsnivå är mindre än bortfallet i relation till på
börjad studiekurs för en och samma studiekull. L^ve vill kategorisera bort
fallen i sociala, personliga och "forventningsmessiga" orsaker. Med det se
nare avses orsaker som kan hänföras till en bristande överensstämmelse mellan 
den studerandes förväntningar på studiesituationen och den faktiska studie
situationen. Han menar också att det är nödvändigt att på vetenskapligt sätt 
samla in upplysningar om vilka informationer som är viktiga för de studerande 
innan de börjar utbildningen.

Under symposiediskussionen i Oslo konstaterade man bl a att termen studie
avbrott måste definieras klarare med hänsyn till studiemål, vidare med hän
syn till om bortfallet är frivilligt eller påtvingat, om det är föranlett 
av byte av studiemål eller andra orsaker.

Vidare ansåg man det viktigt att tidsfaktorerna beaktas, dvs tillfälliga 
eller definitiva avbrott, liksom tidpunkten för avbrotten. Bortfall - menade 
man - måste betraktas som en växelverkan emellan de studerande och deras ka- 
raktäristika å ena sidan och det sociala systemet och dess karaktäristika å 
andra sidan.
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Oslosymposiet fann följande definition användbar. "Med bortfall menas de grupps 
av studenter som har valgt et visst studium et visst år og förlåter dette stu
diet uten å ha nådd studiemålene". (Handal, 1970, oid 201), Ett samnordiskt 
forokningsprojekt med följande tre huvudmål skisseradess
" - Gjennom forskningsmessig analyser av det faktisk forekommende studie
bortfall, s/ke å klassifisere bortfallet i meningsfulle kategorier.
- A kartlegge og belyse faktorer og forhold i studiemilj/et som er relevante 
for bortfallsproblemet.
- A studere selve interaksjonsprosessen mellom student og studiemilj/ og s/ke 
å relatere denne till bortfall." (Handal, 1970, sid 220).

Universitetspedagogiska utredningen (UPU) anförde i sitt principbetänkande 
"Den Akademiska undervisningen" följande avseende studieframgång, studiemiss
lyckande, genomströmning och bortfall. "I anslutning till en genomgång av de 
undersökningar som företagits vill UPU introducera en mer nyanserad terminolo
gi kring studieframgårgoch studiemisslyckanden. Forskningen på detta område 
har hittills lidit av en viss ensidighet och av vissa brister vad gäller teo
ribildningen. Svårigheterna att värdera tillgängliga data, särskilt i fråga 
om avbrott och bortfall, bör understrykas. Det är lika väsentligt att man 
håller isär framgång från systemsynpunkt och framgång från individsynpunkt som 
att man inte likställer avbrott och bortfall med individuella studiemisslyckan
den." (UPU 1970, sid 56).

Beträffande undersökningar utanför Sverige refererar UPU en dansk bortfalls- 
undersökning vid Irhus universitet, där man försökt gruppera orsakerna till 
studieavbrott och bl a funnit att det var ett relativt fåtal som uppfattade 
studierna som för svåra i förhållande till sina anlag. Den största gruppen 
i denna undersökning angav att de valt "fel" utbildning och icke vetat vad 
de gav sin in på när de började sina studier. (UFU 1970, sid 55)*

U 68 har nyligen publicerat en avbrottsundersökning där Svanfelt kommit fram 
till att examinationsfrekvens är ett tvivelaktigt mått på utbildningseffekti- 
vitet. Man måste beakta att utbildningssystemet i sig liksom samordningen 
med andra delar av samhället förutsätter att en del av de studerande tvingas 
avbryta studierna eller får studieförseningar. (SOU 1971:20), Eftersom 
många byter fakultet är det svårt att ange antalet "misslyckande" inom en 
enskild fakultet.

Svanfelts undersökning omfattade dels en längdsnittsstudie omfattande omkring 
1000 studerande inskrivna 56/57 som ej avlagt examen intill utgången av ht 
1968, dels en tväosnittsstudie av omkring 6000 studerande som hösten 66 deltog 
i undervisningen inom filosofisk, juridisk, teknisk och ekonomisk fakultet 
och ej var registrerade som studerande vid någon fakultet eller högskola 1967 
samt enligt SCB:s register saknade examen vid slutet av ht 1968. Svanfelt har 
i denna undersökning bl a försökt systematisera olika slag av studieuppehåll
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och studieavbrott och redovisa de studerandes egna uppgifter om anledning till 
studieavbrott enligt enkätsvar i de olika kategorierna. Materialet har bl a 
uppdelats med hänsyn till de studerandes avsikt att avlägga examen. Undersök
ningen visar hur blandad den grupp studerande är som definitivt eller för en 
längre tid avbryter sina studier. Bland de s k studieavbrotten ingår många sora 
redan vid inskrivningen har yrkesutbildning och fast anställning och aldrig 
avsett att avlägga examen men där finns också en stor grupp som påbörjat ut
bildningen med avsikt att avlägga examen men av olika skäl misslyckats. I en 
preliminär rapport (Svanfelt 1970) beskrevs den senare gruppen på följande sätt 
"Bland de studerande som "misslyckas" ingår många unga med enbart utbildning 
från allmänt gymnasium. Bland dessa finns en klar tendens till överrepresen
tation av studerande (ofta kvinnor) med låga gymnasiebtyg, ofta från latin
linjen, och som påbörjat universitetsstudier för att få tid att närmare över
väga sitt studie- och yrkesval. Även s k komplettander ingår i denna grupp". 
(Sid 68). Undersökningen visar att det fortfarande 24 terminer efter inskriv
ningen finns aktiva studerande utan examen.

I en rapport över studieavbrott vid Vuxengymnasium utförd vid Pedagogiskt Cen
trum i Stockholm (Borgström m fl, 1970) lämnas inledningsvis en redogörelse 
om studieavbrottsproblemet inom vuxenundervisning och där finns också en in
tressant översikt över amerikansk forskning avseende studieavbrott och orsaker 
till studieavbrott redovisad. I en sammanställning av undersökningar på områ
det efterlyste Werner och Davis (1964) studier som inte är av post facto ka
raktär utan som följer eleven från studiestarten och försöker upptäcka för
ändringar i attityder eller andra förhållanden som kan vara kopplade till 
ett senare studieavbrott.
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2. UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING

2.1. Undersökningsgrupp

Undersökningsgruppen omfattar sammanlagt 996 studerande fördelat på nybörjare 
ht 68 i engelska 186, i pedagogik 423> i statistik 343» i kemi 44« 74 procent 
av gruppen hade påbörjat sin universitetsutbildning ht 68 (recentiorer). Dessa 
har ägnats särskild uppmärksamhet i vissa bearbetningar.

2.2. Datainsamling

I denna rapport har hela den ursprungliga gruppen följts oavsett studieakti
vitet under första terminen, (jfr SOU 1970s20 sid 249> 263). Under läsåret
68-69 insamlades studieresultat genom uppföljning av samtliga skrivnings- och 
tentamensresultat på samtliga tentamenslistor (Se SOU 1970s20, sid 254)» Data
insamlingen för år 69/70 baseras på
a) registeruppföljning
b) enkät till 236 som på grundval av registeruppföljning definierades som 

"misstänkta bortfall".

2.2.1. £e£i^t^rup£f£l<jniin1g

Det centrala maskinella registret över studieresultat i filosofisk fakultet 
som finns vid statistiska centralbyrån gick ej att utnyttja i denna under
sökning, dels p g a att dessa data är av alltför sammanfattande karaktär och 
dels p g a den tidseftersläpning som förekommer i registret.

Umeå universitet har ett databaserat studeranderegister som emellertid f n 
endast innehåller uppgifter insamlade vid inskrivningen dvs bakgrundsdata. 
Det hade därför inte något intresse för denna uppföljning.

De register som anlitats och tidpunkt för uppföljning framgår av nedanstående 
uppställning.
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Datainsamlingen via studeranderegister av skilda slag är arbetskrävande på 
grund av den bristande samordningen. Den ger inte heller tillräcklig infor
mation för att klart kunna avgränsa vilka som avbrutit studierna eftersom 
varken avregistrering eller registrering över närvaro förekommer rutin
mässigt.

Datainsamlingen utifrån registeruppgifter måste därför kompletteras med enkät.

2.2.2. EnJjäi tijill_mji,si£t^,rikt^ avbrott

En enkät utsändes i december 1970 till 236 individer som definierades som 
"misstänkta avbrott" till följd av registeruppföljningen (se nedan sid 12 ). 
Frågeformuläret utsändes per post till de studerandes hemadresser. Svars
frekvens efter ett påminnelsebrev och telefonpåringningarna = 87 procent, 
d v s ej svar från 31 individer. Svarsfrekvensen i olika ämnen framgår av 
tabell 1 i tabellbilagan.

Enkätformuläret upptog fem huvudfrågor
I Studerar Du för närvarande vid Umeå universitet?
II Vad har Du studerat vid universitetet?
III Avser Du att avlägga akademisk examen?

IV Ange Din huvudsakliga sysselsättning under de fem terminer som gått se
dan sept 1968.

V Anledning till studieavbrott.

Vid formuleringen av alternativen i fråga V användes som förebild det formu
lär som använts i U 68ss avbrottsundersökning (Svanfelt, 1970). Vårt formu
lär är dock betydligt kortare. Detaljutformning framgår av bil L Bearbet
ningen av enkäten har skett manuellt.
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3. RESULTATREDOVISNING

3.1. Resultat av registeruppföl.ining

3.1.1. jj>t]idie£e£ultat_enli,gt i>n^ti.tutions£e£ii^t£riiP£f£lj.nin£

Genomgången av institutionsregistren resulterade i att samtliga genomgångna 
prov och tentamina under tiden sept 1968 fram till mitten av vt 1970 fanns 
listade för samtliga i undersökningsgruppen. Det skulle bli alltför omfattande 
att här återge dessa studieresultat. För att ge en viss uppfattning om de 
kvantitativa resultaten och i syfte att uppnå viss grad av jämförbarhet i 
fråga om kvantiteten i studieresultat vägdes varje individs prestationer inom 
olika ämnen samman till ett gemensamt studiepresxationsmått enligt följande 
0 Inget studieresultat noterat
1 Studieresultat under sammanlagt 1 betyg
2 Sammanlagt 1 betyg
3 " mer än 1 ej 2 betyg
4 " 2 betyg
5 " mer än 2 ej 3 betyg
6 " 3 betyg
7 " mer än 3 ej 4 betyg
8 " 4 betyg
9 " mer än 4 betyg
Ytterligare sammanslagning av materialet i fem grupper gav resultat enligt 
tabell 1 nedan.
Tabell 1. Studieresultat för de olika ämnesgrupperna ht 68 - mitten av vt 70 ut

tryckt i sammahvägda fiktiva betygsvärden (Procentuell fördelning).

Kategorier av studerande Pedagogik 
N 423...

Engelska
N 186

Statistik
N 243

Kemi
N 44

Andel som ej uppnått något resultat 26 9 10 -
Andel som har något resultat men ej 
sammanlagt 2 betyg 26 25 30 16
Andel som har 2 betyg men ej sammanlagt 3 20 48 25 32
Andel som har 3 och över 3 betyg 20 15 33 21
Andel som har tagit ut examen 8 3 2 ....... .31
Summa 100 100 100 100
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J£offlm£n1£a£s En sammanvägning av delar av betyg innebär givetvis approxima
tioner som inte gör anspråk på att vara något annat än ett försök att i grova 
termer få jämförbarhet beträffande de kvantitativa resultaten.

Den ojämna fördelningen av andelen som tagit ut examen i olika ämnesgrupper 
återspeglar fördelningen av recentiorer - tidigare inskrivna studerande i våra 
ämnesgrupper vid undersökningens början, (jfr tabell 2 i tabellbilaga). Av 
sammanställningen framgår för övrigt att andelen som inte uppnått något resul
tat och förmodligen avbrutit studierna är störst i pedagogik. Pör att få större 
klarhet om ev avgång bör man se på studieaktiviteten.

3.1.2. £t^dieak&ixiiei £Ali£t_i£siiiuii£n£registe£

Eftersom någon obligatorisk närvaroregistrering inte förekommer kan man vid 
definition av närvaro inte utgå ifrån närvaro vid undervisning. Närvaro vid 
prov registreras däremot på studiekorten. Av denna anledning har en aktiv ter
min här definierats som en termin, där studieresultat finns noterat i något in- 
stitutionsregister i form av prov, deltentamen eller tentamen. Av tabell 2 
framgår hur undersökningsgruppen fördelar sig med hänsyn till aktiva terminer 
enligt denna definition.

Sedan de som t 
cinsk, odontolo 
resterande gru;
1. sådana som
2. sådana som
3. sådana som

agit ut examen (n=59) och de som bevisligen övergått till medi- 
gisk fakultet eller socialhögskola (N=2.5) tagits bort kan den 
ppen (N=912) vid mitten av vt 1970 grovt indelas i 
inte uppgivit något studieresultat över huvud taget 
successivt försvunnit
har studieresultat noterade vt 70. .

Tabell 2. Studieaktivitet ht 68 - mitten av vt 70 för de i undersöknings
gruppen som ej avlagt examen eller bevisligen övergått till annan 
fakaltet (N=912).

"Aktiva" termijier under tiden 
ht 68 - mitten av vt 70

Antal stud 
N t

1. Inga studieresultat någon termin m ii
Antal som successivt försvunnit

US— U

därav studieresultat t o m ht 68 26 3
YY Yt " vt 69 109 12
Yt ?1 " ht 69 m 12...

Ssa 2A.6 27
Antal som har studieresultat vt 70
därav studieresultat endast vt 70 103 11

YY Yt vt 70 + 1 termin tidigare 247 27
YY YY " +2 terminer tidigare 142 16
YY Y? YY +3 U 19 2 .

Ssa 510 86
Totalsumma 912 100
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jjoflmsniajis Eftersom detaljuppföljningen av institutionsregistren skedde 
under mars-april 1970 är studieresultatangivelsema för vt 1970 osäkra. En 
uppföljning efter terminens slut skulle förmodligen ha höjt andelen som har 
studieresultat under denna termin. En stor andel av de studerande förefaller 
emellertid ha försvunnit på ett tidigt stadium. Tillgängliga registerupp
gifter ger ingen förklaring till "studieavbrotten”.

Fördelningen i de ursprungliga ämnesgrupperna redovisas i tabell 3 i tabell
bilaga. En procentuellt större del av pedagogikgruppen förefaller enligt 
denna ha avbrutit studierna efter första eller andra inskrivningsterminen.

3.1.3. Av^rä^^ihS r„s£m ..sj^aji •St&d.gr.a j£i& £i^ojao£i£k_fJa^l,£e1i i ]in\£å

Till de data om studieresultat och studieaktivitet som tidigare redovisats 
kommer resultat från uppföljning av dels fakultetsvisa register och dels 
studiemedelsnämndens register omfattande tidsperioden tom juni 1970.

Till följd av samtliga insamlade registeruppgifter avseende de två undersök
ningsåren kunde följande grupper avgränsas som i juni 1970 inte längre var 
studerande vid filosofisk fakultet i Umeå.
1. 102 individer hade fram till juni 1970 avgått med examen
2. 1 person hade avlidit
3. 26 individer hade övergått till medicinsk eller odontologisk fakultet 

i Umeå eller till Socialhögskolan i Umeå
4. 47 individer hade övergått till universitetsutbildning i Uppsala, Lund, 

Stockholm, Göteborg och Linköping.

Sammanlagt 176 individer kan således till följd av registeruppgifter avföras 
ur undersökningsgruppen. I tabell 4 i tabellbilaga framgår fördelningen på 
ursprungliga ämnesgrupper.

3.1.4* ^iÄsiäükia^a^bxoit

820 studerande kvarstod i undersökningsgruppen som fortfarande studerande 
efter att vi avfört 176 enligt registeruppgifter (996—176=820) juni 1970.

Dessa 820 kunde på grundval av insamlade uppgifter om studieresultat och stu
dieaktivitet indelas på följande sätt;
1. Inget studieresultat noterat under hela undersökningsperioden N=143
2. Studieresultat noterat läsåret 68/69 men ej 69/70 N=93
3. Studieresultat noterat tom läsåret 69/70 N=584
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Kategori 1 och 2 kan rubriceras som "misstänkta bortfall" medan kategori 3 
sannolikt är "fortfarande studerande".

I syfte att få en bättre avgränsning av verkliga avbrott försökte vi fé^ in
formation om gruppen "misstänkta bortfall" i studiemedelsnämndens och stu
dentkårens register. Av tabell 5 i tabellbilaga framgår att 91 av de för vilka 
vi inte kunde finna några uppgifter om studieresultat hade haft studiemedel, 
flertalet endast under ett år men 15 under båda åren. Denna information tydde 
på att innehav av studiemedel inte för vår undersökningsgrupp var tämpligt 
kriterium på studieaktivitet. Uppgifterna i studentkårens register visade 
sig också svåra att använda som kriterium på närvaro.

3*2. IL.esul.tat. av enkät till 236 misstänkta avbrott

3.2.1. Eoxtia^ajads ^t^d^r^r^e.*. fil3itat_ejil^r_ay;b£u1iii

205 av tillfrågade 236 svarade på enkät i dec 70. En intensivstudie av till
gängliga registeruppgifter för de 31 som inte svarat visar att 17 över huvud 
aldrig påbörjat studier vid universitetet. Tio har lämnat universitetet efter 
vt 69 med 1-2 hela betyg i det ämne de registrerat sig. Det finns starka 
skäl att misstänka att dessa endast avsett att få kompetens i enskilda ämnen. 
P^ra av de 31 som ej besvarat enkäten står fortfarande kvar som "misstänkta 
avbrott".

De 205 enkätsvaren har först bearbetats i syfte att belysa våra undersöknings
personers nuvarande relation till universitetsstudier i Umeå, dvs hur många 
som försvunnit p g a att de är "klara" eller p g a att de fortsatt sina stu
dier vid annan högre utbildningsanstalt, hur många som avbrutit av andra 
skäl tillfälligt eller definitivt och slutligen hur många som kan betraktas 
som "fortfarande studerande" vid universitetet. En bearbetning av undersök
ningspersonernas svar på huvudfrågorna I - IV i enkätformuläret har resulte
rat i följande uppdelning. I tabellbilaga tabell nr 6 redovisas svaren upp
delade på ursprungliga ämnesgrupper.
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Tabell 3. Relation till universitetsstudier vid fil fak i Umeå för undersök
ningsgruppen "misstänkta avbrott" enligt enkät dec -70 (N=205).

II

EL Ssa
Avslutat studier vid universitetet i Umeå

III

IV

1 Examen el eljest uppnått studiesyftet
2 Avliden ... . .... ....... . ....

8
1

8 16
1

q 8 17
Fortfarande studerande
A Utan avbrott

1 Heltidsstuderande utan redovisat avbrott 7 3 10
2 Deltidsstuderande -H- 1— - ___ 1

gift-auL 8 3-—11
B Med avbrott

3 Heltidsstuderande med avbrott på minst 1 termin 24 24
4 Deltidsstuderande -"- 2— A . 6

-.s»a n.a. 2 ■,■■28-. „32..
Summa II . .......... . ...  10. . 31. . 41
"Tillfälliga avbrott"....... ...... ........
Summa III ...  ............  ... . ...... 8 18 2 A
Avbrutit för att övergå till annan utbildning
1 Övergått till annan högskoleutbildning 15 15 30
2 " " ___" tvn av utbildning _..... .. .44.— 14 59
Summa IV ....... ...... .59. ...29 99
Andra typer av avbrott
1 Avbrott för förvärvsarbete 20 13 33
2"   " hemarbete .  . .. . ........ ... 2 2
Summa V ... 22. 13— 35
Totalsumma 108 97 205

i£offim£nia£s Genom enkäten fick vi således information om att ytterligare 17 
^^.ndivider kunde avföras ur materialet eftersom de slutfört sina studier. 30 
har övergått till annan högskoleutbildning. Det bör noteras att många eg/ 
dessa troligen skulle ha karaktäriserats som "definitiva studieavbrottÖitan 
information via enkäten. Detta gäller t ex studerande som aldrig siktat till 
examen och slutat efter att ha erhållit den kompetens de ursprungligen åsyftat. 
Könsfördelningen är mycket jämn i denna grupp.
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41 studerande av våra "misstänkta avbrott" är att betrakta som fortfarande 
studerande, 30 av dessa har gjort avbrott på minst en termin ■under den tid 
vi hittills undersökt. Nästan samtliga med avbrott i denna grupp är pojkar 
(N=28).

Sammanlagt 147 studerande har avbrutit studierna vid filosofisk fakultet i 
Umeå. 24 har emellertid uppgivit att avbrotten är att betrakta som till
fälliga och har för avsikt att komma tillbaka. I denna grupp dominerar poj
karna.

Bland de som avbrutit definitivt är det lika många pojkar som flickor som 
övergått till annan högskoleutbildning men fler flickor har gått över till 
annan typ av utbildning. Det kan vara av intresse att här redovisa till vilka 
utbildningsanstalter övergångar skett.

Övergått till annan högskoleutbildnings
Uppsala universitet 8
Lunds universitet 3
Stockholms universitet 5
Karlstads universitetsfilial 2
Univ. of Minnesota 1
Kombinationsutb. Umeå 6

" Sundsvall 1
Decentraliserad utbildning 1
Socialhögskolan, Umeå 1
Handelshögskolan, Göteborg 1
Tekn. högskolan, Lund 1

30

Övergått till annan utbildnings
Lärarhögskola (låg- och mellanstadieutbildning) 27 
Pörskolesem., småskolesem. 5
Sjuksköterskeskolor i Umeå, Sundsvall osv 5
Laborantskola i Umeå 4
Farmaceututbildning 1
Handels- och sekreterarutbildning 7
ADB 1
Lantbruks- och trädgårdsskola 2
Post-tele-tull 3
Annat _3.

58

Förfrågan om inskrivning och studieresultat gjordes till de utbildningsanstal
ter som förekom mest frekvent. Den gav till resultat att flertalet återfanns 
som studerande vid andra läroanstalter. För 26 fanns uppgift att de avlagt 
examen inom den utbildning de övergått till. I tabellbilaga tabell 7 redovisas 
närmare den information som denna förfrågan gav.
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3.2.2. QxSß^ßL iiil_siujii£aib£oit

I enkäten fick de tillfrågade också ange skäl för avbrott (fråga V i formulä
ret). Svaren har sammanförts till följande kategorier.
1. Övergått till utb som sökts före univ.utbildningen (V*3)^
2. Ändrade yrkes- el studieplaner (Vs2, V?4j Vs5)
3. Övergått till heltidsarbete som bedrivits parallellt med studier (Vs6)
4. Sociala skäls Bostad (Vs7) Ekonomi (Vs8) Barnpassning (Vs9)
5. Sjukdom, psyk.besvär (Vsl2, Vsl4)
6a. Militärtjänst (Vsl3)
b. Militärtjänst + annat

7a. Besvikelse på studiesituationen (VslO, V:ll, V$14)
b. -"- + ändrade planer
c. -"- + arbete

8. Tillfälliga studier på annan ort
l) Siffrorna inom parentes hänför sig till alternativen i frågeformuläret.

Dessa orsakstyper redovisas i tabell 4 nedan för de som enligt enkätsvaren
a) tidigare gjort avbrott i studierna (N=30)
b) vid tiden för enkäten gjorde "tillfälliga avbrott" (N=24)
c) avbrutit studierna vid fil fak i Umeå definitivt och

1. övergått till annan utbildning än högskoleutbildning (N=58)
2. " " yrkesarbete och hemarbete (N=35)

(Anm.s Svaren för de 30 som avbrutit för att övergå till annan högskoleutbild
ning har ej bearbetats i detta sammanhang).
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Tabell 4. Avbrottsorsaker för 147 studerande som i enkätsvar uppgivit att 
de gjort studieavbrott av tillfällig eller definitiv karaktär.

Skäl för avbrott

a)
Fortfarande 
stud. med 
avbrott

b)
Tillfälliga
avbrott

c)
Definitiva
avbrott

Summa

n P Fl P S:a fi P Ssa . FJ. f
1. Övergått till tid. 

sökt utb 13 2 15 13 2 15
2. Ändrade studie- el 

yrkesplaner i 1 2 2 3 5 29 10 39 32 14 46
3. Övergått till tid. 

arbete 1 2 3 2 2 2 2 1 6 7
4. Sociala skäl - 1 1 2 2 4 5 2 7 7 5 12
5. Sjukdom - 2 2 1 1 2 - - - 1 3 4
6a. Militärtjänst - 19 19 - 3 3 - 2 2 - 24 24
b. Militärtjänst + 

annat __r-. 2 2 1 1 __ _ — 3 3
7a, Besvikelse på

s tudi esituationen — _ 1 1 8 5 13 8 6 14
b. Besvikelse på stu

diesituationen + 
ändrade planer 2 1 3 9 3 12 11 4 15

c. Besvikelse på stu
diesituationen + 
tid. arbete 1 2 3 2 1 3 3 3 6

8. Tillfälliga stu- 
... dier Då annan ort 1 1 \ l
Summa 30 24 93 147

£oam£nia£2 I gruppen "fortfarande studerande med avbrott" är militärtjänst 
den helt dominerande orsaken (i 21 fall av 28).

I de båda övriga grupperna uppges ändrade studie- eller yrkesplaner mest frek- 
vent som orsak (n=44)» Sjukdom (il=2) och sociala skäl (N=ll) åberopas sällan.

I tabell 5 redovisas ett försök att gruppera orsakerna i tre kategorier
a) Ändrad studie- eller yrkesinriktning (l-3 enligt tabell 4)
b) Orsaker utanför utbildningens ansvarsområde (mil,tjänst, sociala, ekono

miska skäl, sjukdom 4-6, 8 i tabell 4)
c) Orsaker som har med utbildningen eller studiesituationen att göra (7 i 

tabell 4)»
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I denna tabell har ej medtagits de fortfarande studerande med avbrott utan 
endast de som vid tiden för enkäten hade avbrutit studierna i fil fak i Uméå 
med undantag för de 30 som övergått till annan högskoleutbildning.

Avbro 11 sorsakerna för de som vid tiden för enkäten gjorde avbrott 
i studierna grupperade i tre kategorier.

Orsak
Tillfälliga

avbrott
Definitiva
avbrott

Summa i
n P S«a Fl F S o st Fl f Sia

a) Ändrad studie- eller 
yrkesinriktning 2 5 7 42 14 56 44 19 63 54

b) Orsaker utanför utbss 
ansvarsområde 3 7 10 5 4 9 8 ll 19 16

c) Orsaker sammanhängande 
med utbildningen eller 

...studiesituationen 1 4 7 19 9 28 22 13 - 35— 10
Summa 24 93 117 100

j£oQ{[jejltår.L Ändrad studie- eller yrkesinriktning är således dominerande or
sak till avbrott. Det är naturligtvis möjligt att de som besvarat frågeformu
läret hellre valt att uppge sådana skäl framför att redovisa skäl som har med 
utbildningen att göra eller besvikelse på sin egen förmåga i relation till ut
bildningen. En dålig anpassning till universitetsstudierna kan naturligtvis 
vara en ”dold” orsak till att man övergår till annan utbildning. Materialet 
ger inte belägg för att det skulle vara några könsdifferenser.

Kategori c kan jämföras med L/ves kategori ”forventningsmessige orsaker”
(jfr Handal, 1970, sid 148). Den tidigare refererade undersökningen i Århus 
grupperade anledningar till avbrott på ett något annorlunda sätt men också 
i det materialet var den största gruppen de som valt "fel" utbildning medan 
endast ett fåtal uppgivit att de uppfattat studierna som för svåra för sina 
anlag (UPU VII l970).(Se forskningsöversikt i avsnitt 1.2 ovan sid 3)»

3*2,3. üi,äsäsjieJstÄr_j>4 S'tllAieavlirfitiea

I forskning kring bortfallsproblematiken har betonats vikten av att också 
tidsaspekterna beaktas. Vi har därför tagit reda på dels studieavbrottens 
längd för gruppen fortfarande studerande med avbrott (lls3> IIs4 enl tabell 3)> 
dels när avbrotten inträffat för de som uppgivit tillfälliga avbrott (ill
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tabell 3) eller definitiva avbrott (lV?2, Vsl och 2 i tabell 3). Av tekniska 
skäl har denna analys begränsats till att gälla de som var recentiorer ht 68.

Tabell 6. "Fortfarande studerande med avbrott" uppdelade med hänsyn till av
brottens längd.

Avbrottens längd i terminer "Tillfälliga avbrott"
Reo ht 68________

. . N..... ........
1 3
2 12
3 4

.... .....4 ..... .... - -2. .............................

Smaz 2]

j£oj2p,enj;ars Tidigare orsaksanalys har visat att majoriteten av de som fort
farande studerar men gjort avbrott under undersökningsperioden har uppgivit 
militärtjänst som skäl, vilket väl stämmer med att avbrottens längd är två
terminer för fler än hälften.

Tabell 7. Termin när avbrotten böriade för de som enligt enkät avbrutit
sin utbildning i fil fak.

Termin när avbrotten böriade
Tillf.avbrott 
Rec ht 68 

Def. avbrott
Rec ht 68

ht 68 2 19
vt 69 8 54
ht 69 3 10
vt 70 2 2
ht 70..................... 5 .... 1.... .. .
Summa 20 M

üojamaniaxs 63 procent av de som avbrutit sina universitetsstudier definitivt 
har gjort det under sin andra studietermin. För 85 procent har avbrotten in
träffat under någon av de båda första terminerna. De flesta avbrotten tycks 
alltså ha inträffat tidigt i studiegången.
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4. SLUTDISKUSSION

När man i utbildningspolitiska diskussioner talat om den höga studieavbrotts- 
frekvensen inom filosofisk fakultet har man - som tidigare påtalats - som 
regel definierat avbrott = ej avlagd examen.

Föreliggande undersökning stöder vad Dahllöf (1968), Källos (1970) och även 
Svanfelt (1970) påpekat, nämligen att examensfrekvens är ett tvivelaktigt 
mått på effektiviteten inom filosofisk fakultet. Denna undersökning har vi
sat att en stor grupp som börjar utbildning vid filosofisk fakultet aldrig 
siktar till examen. I undersökningsgruppen -996 studerande som ht 68 påbör
jade studier i vissa ämnen i filosofisk fakultet i Umeå - uppgav 30 procent 
att de inte avsåg att avlägga examen. Färska siffror från inskrivningsår
gången ht 1971 i Umeå visar att andelen som inte siktar till examen ej min
skat utan snarare ökat i förhållande till vår undersökningsgrupp ht 68.
- Vidare har enkät till misstänkta avbrott visat att en del av de misstänkta 
avbrotten (13 $) är sådana som slutat sedan de uppnått sitt studiemål.

De uppgifter, som de studerande nu lämnar i samband med inskrivning och re
gistrering, ger dåligt underlag för definition av studiemål. I denna under
sökning har vi försökt få de studerande att bättre precisera sina studiemål. 
Svårigheter ligger emellertid i att många vid studiernas början är osäkra 
beträffande studieinriktning delvis beroende på att de fortfarande hoppas 
på att senare komma in vid spärrad utbildning.

Utbildningsledarna i Umeå har i sin rapport (1971) understrukit de oklarheter
om måluppfyllelse som finns vid utvärdering av studieordningen i filosofiska
fakultetens "För det första är utbildningssystemets målsättningar komplexa 
och delvis oklara. För det andra måste hänsyn tas till vilka studiemål de 
studerande haft för sina studier och hur dessa mål eventuellt förändrats 
under studiernas gång". (Sid 114)«

I ett utbildningssystem där vissa delar av utbildningen är spärrad men icke 
andra får man helt naturligt övergångar mellan utbildningarna som är en natur
lig följd av själva utbildningssystemet. Svanfelt har i sin avbrottsundersök
ning för U 68 också ifrågasatt det rimliga i att ange erhållet studiebortfall 
och studiemisslyckande inom en enskild fakultet. Detta talar för att man inte 
skulle betrakta de i undersökningsgruppen som avbrutit studier i filosofisk 
fakultet för att de exempelvis kommit in vid medicinsk eller odontologisk 
fakultet eller på socialhögskola som "avbrott". Av de 996 som följts sedan
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ht 68 har 103, dvs omkring tio procent övergått antingen till samma fakul
tet vid annat lärosäte eller hytt fakultet eller övergått till annan högskole
utbildning.

Flertalet har också återfunnits vid dessa andra utbildningsanstalter och ingen
ting talar för att de genomsnittligt skulle ha sämre studieresultat än de som 
finns kvar i filosofisk fakultet i Umeå.

I det svenska utbildningssystemet - liksom på andra håll i världen - börjar 
gränserna emellan det som betecknas som högre utbildning och andra typer 
av utbildning att suddas ut, bl a genom ändrade kompetenskrav för tillträde 
till utbildningen. Begränsningar i utbildningsplatserna gör att det för en 
studerande kan te sig betydligt svårare att få utbilda sig till exempelvis 
sjuksköterska eller förskollärare än att studera vid universitetet. ✓

När vi gjorde vår enkät till 236 "misstänkta bortfall" fann vi att 58 avbru
tit för att börja vid annan utbildning än högskoleutbildning. Bland dessa 
hade 15 bytt därför att de kommit in på utbildning de sökt före inskriv
ningen på universitetet. Det vore helt naturligt felaktigt att karaktärisera 
dessa som "misslyckande". Om man ser bortfall i relation till den studerandes 
förväntningar om hur långt han skall nå i utbildningssystemet (Handal, 1570, 
s 142) måste en studerande som börjar läsa pedagogik vid universitetet i Umeå 
i avvaktan på att senare komma in på förskoleseminariet eller sjuksköterske- 
skolan vara närmare sitt studiemål när han kommer in vid denna skola även 
om han lämnar studierna i pedagogik utan resultat. Studieresultatet vid sjuk- 
sköterskeskolan eller förskoleseminariet blir ur individsynpunkt av större 
relevans än studieresultatet vid filosofisk fakultet. Detta talar för att man 
måste se studieavbrott inom filosofisk fakultet i relation inte bara till 
andra fakulteter utan till utbildningssystemet i stort.

I föreliggande undersökning blev en mycket liten avbröttsgrupp (under 10 pro
cent) kvar två år efter uppföljningens början sedan dels de som tagit examen 
(l45) dels de som i övrigt har uppnått sitt studiesyfte (17) dels de som be
visligen övergått till annan högskoleutbildning (103) dels de som övergått 
till annan utbildning (58) tagits bort.

Vilka som skall kallas för verkliga studieavbrott är en definitionsfråga. An
talet avbrott är beroende på vilken studienivå och vilket studiemål man sätter 
dem i relation till. Det är viktigt att skilja på studiebortfall ur systemsyn
punkt och ur individsynpunkt (jfr UPUsVII 1970 och Handal 1970). Man kan inte 
sätta likhetstecken emellan studiebortfall och studiemisslyckande.
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En analys av orsaker till att studierna vid filosofisk fakultet "avbrytes" 
tydde på att det i relativt få fall var orsaker inom utbildningssystemet 
som var huvudanledning. Besvikelse i fråga om studiesituationen eller den 
egna förmågan att svara emot uppställda krav har totalt angivits av 30 pro
cent av våra misstänkta avbrott som anledning till studieavbrott. Ändrade 
studie- och yrkesplaner var utan jämförelse det mest frekventa skälet. Mili
tärtjänst är en mycket vanlig orsak till att studierna avbryts tillfälligt 
men i övrigt tycks sociala eller ekonomiska skäl spela ganska liten roll.

Observationerna att "avbrotten" förefaller ske tidigt under studiegången bör 
också iakttagas i samband med diskussioner om samhällsekonomiska konsekven
ser till följd av att studier ej fullföljes. Uppföljningen har emellertid 
pågått alltför kort tid för att man skall kunna dra alltför långtgående 
slutsatser härvidlag.

Mot bakgrunden av data i föreliggande undersökning och slutsatser från lik
nande undersökningar kan man ifrågasätta det rimliga i de något ensidiga 
krav på ökad genomströmning som ofta framställes på de filosofiska fakulte
terna i den utbildningspolitiska debatten. Urban Dahllöf hävdade i sin ana
lys av examensstatistiken (Dahllöf, 1968) att effektiviteten inom filoso
fisk fakultet var betydligt bättre än vad som framgick av den officiella 
statistiken. De studerande vid de filosofiska fakulteterna utgör en mycket 
heterogen grupp. Försök att klarare definiera olika studiemål och studiesi
tuationen för olika undergrupper av studerande är angelägna för att få en 
bättre grund för utvärdering av utbildningen men också för att få en bättre 
utgångspunkt för adekvat utbildningsplanering på ämnesnivå, utbildningslinje
nivå och fakultetsnivå. Utbildningseffektiviteten bör kunna mätas i andra 
dimensioner än tidsdimensioner. Vi vet fortfarande mycket litet om hur 
själva undervisningsprocessen fungerar, eller om de studerandes aktivitet 
eller om effekten av olika former av undervisning för olika grupper av indi
vider medan stora administrativa resurser har satsats på förbättring av 
"genomströmningen".

En anledning till att kvantitativa utfall av utbildningen fått en opropor
tionerligt stor vikt kan vara att det f n är mycket svårt att på lokal nivå 
få ett grepp om studieutfallet, bl a på grund av brister i informatioUssynte- 
met.
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Den bristande samordningen emellan institutioneregister och övriga centrala 
register på lokal nivå bereder stora svårigheter liksom att registrering av 
avbrott eller avslutade studier (med undantag för registrering av examen) ej 
regelmässigt förekommer. Det är f n omöjligt att utifrån registeruppgifter 
avgöra vilka som avslutat sina studier, avbrutit dem eller fortfarande är 
att betrakta som aktiva studerande. Dagens situation att inte ens studie-» 
vägledarna vid en del större institutioner med säkerhet kan ange vilka som 
är studerande på olika studiekurser rimmar dåligt med ett utbildningssystem, 
där hög genomströmning och lågt antal studiebortfall givits hög prioritet 
i samband med administrativa förändringar av utbildningen.

Detta har föranlett att initiativ till utredning av ett lokalt samordnat 
dataregister i Umeå delvis tagits inom detta projekt. Behovs- och kravanalys 
och förslag till framtida utformning har utarbetats av en speciell arbets
grupp vid utbildningsavdelningen med anknytning till institutionen för in
formationsbehandling. I det systemförslag, som i dag föreligger, har man spe- 
eiellt inriktat sig på institutionernas informationsbehov.
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TABELLBILAGA

flahall 1. Utsända och inkomna enkäter.

Ämne Utsända enkäter 
 N

Inkomna enkäter
...... N.......

Bortfall
N

Pedagogik 145 128 17 12
Statistik 63 56 7 11
Engelska 24 17 7 29
Kemi —....... 4  .... 4 -

Summa 236 205 31 13

Tabell 2. Den ursprungliga undersökningsgruppens fördelning på reoentiorer 
- tidigare inskrivna studerande (Procentuell fördelning).

Eng
N=l86

Ped 
=42 3

frfrat/ «atoflyfflgr.
..... - ... Jtt=343.

Kemi
U=44

Summa

Reoentiorer 86 68 98 66 20 74
Inskrivna 1-4 terminer 12 26 2 32 73 !26
Inskrivna mer än
4 .terminer ... - 2 . .6.. 2 7 -
Summa 100 100 100 100 100 100



Taf?ftll,3. Successiv avgång i de ursprungliga ämnesgrupperna exklusive de som 
avlagt examen och de som bevisligen övergått till andra fakulteter

Antal studerande
"Aktiva" terminer under tiden 
ht 68 - mitten av vt 70

Pedagogik Engelska Statistik
Ekonomer Övriga

Kemi Ssa

I? i W % % ft i N i If i.

1. Inga studieresultat någon 
termin 1,06 ... 28 . 17 9 .17 14.. 16 8 156 17

106 28 17 9 17 ...14 16 3 56 17
2. Antal som successivt för

svunnit
därav studieres t o m ht 68 20 5 i 1 5 2 26 3

" " " vt 69 50 13 13 7 6 5 35 17 5 17 109 12
" " " ht 69 44 . 12 35 19 7 6 23 11 2 7 111 12

114 30 49 27 13 11 63 3Q 7 24 246 27
3. Antal som har studieres 

vt 70

därav studieres endast 
vt 70 24 44 6 20 9 103
därav studieres vt 70 +
1 termin tidigare 54 67 45

> 75
67 14 247

1

därav studieres vt 70 +
2 terminer tidigare 64

' 42
3

r 64
40 35 ! —

,76
142

y 56
!

därav studieres vt 70 +
3 terminer tidigare IV  *

.3 j
12 i

157 42 . 114 64 91 75 1?5 62 23 76 510 56

Totalsumma 377 100 180 100 121 100 204 100 30

Oo1—
I 912 100
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Tabell 4. Antal studerande i de ursprungliga ämnesgrupperna som i juni -70 
ej längre betraktas som studerande i Umeå.

Studerande i ursprungliga ämneagrupnen
Kategorier som slutat Eng Ped

....N....N .
Stat
.N .

Kemi
N..-

Tot
K 1

Avgått med examen 11 55 13 23 102 58
Övergått till högskoleutbildning 
på annan ort 15 15 17 _ 47 27
Övergått till annan fakultet eller 
annan högskoleutbildning i Umeå 13 11 2 26 15
Avliden ........... .. 1.... - „. M» l _

Summa 27 83 41 25 176 100

Tabell 5. GruDDen "misstänkta bortfall" med hänsyn till innehav av studie-
medel.

Studieresultat 68—70

Innehav av studiemedel
KajjSggyÅ 3-
Inget studieres. 
not. under tiden 
ht 68 - vt 70

Kategori 2 
Studieres. not. 
läsåret 68-69 
e.i 69-70

Totalt

Eec Övr S:a Re c Övr Ssa Ssa ..
Studiemedel hela tiden 14 1 15 16 4 20 35
Studiemedelförsta året ej 
senare 67 9 76 39 12 51 127
Aldrig haft studiemedel 41 11 52 15 7 . 22 74
Summa 143 93 236



4

Tabell 6. Nuvarande relation till universitetsstudier i Umeå enligt enkät 
dec 70 för 236 "misstänkta bortfall", fördelat på de ursprung
liga ämnesgrupperna.

Eng
fl

Ped
fl

Stat
N...

Kemi
... N ..

Summa 
N.. £

I Avslutat studier vid universitetet 
i Umeå
1 Examen el eljest uppnått studie

syftet 12 2 2 16
2 Avliden 1 ... 1
Summa I ..... ' 13 .... 2 ... 2 17 8

II Fortfarande studerande
A Utan avbrott

1 Heltidsstuderande utan redo
visat avbrott 5 5 10

2 Deltidsstuderande utan redo
visat avbrott .. ..1 . 1

5 5  1 11
B Med avbrott

3 Heltidsstuderande med avbrott 
på minst 1 termin 3 9 12 24

4 Deltidsstuderande med avbrott 
på minst 1 termin l 4 1- 6

Ssa II. B 4 13 13 30
A 19 18 1 Al 20

III "Tillfälliga avbrott"
A 11 . 9 . 24 12

IV Avbrutit för att övergå till annan 
utbildning
1 Övergått till annan högskoleutb 2 15 12 1 30
2. "... " . " t.vD av utb 3 2LÖ . 7 58
Summa IV ........... 5 63 IQ 1 88 A3

V Andra typer av avbrott
1 Avbrott för förvärvsarbete 4 21 8 - 33
2. " " hemarbete 2 mm mm 2
Summa V A 2 3 8 35 17
Totalsumma 17 128 56 4 205 100
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Tabell T. Uppgifter om inskrivning och studieresultat vid annan utbildnings- 

anstalt för dels de studerande som enligt registeruppföljning och 
enkät övergått till annan högskoleutbildning (73+30) dels för de 
som övergått till annan utbildning enligt enkätuppgift (58).

Resultat av brevförfrågan till läroanstalternas 
kansli den 5.10.1971.

Utbildning
Inskriven 
avlagt ex.

Inskriven 
med stud. 
resultat

Inskriven 
Uppgift om 
stud.res. 
saknas ......

Ej in
skriven

Svar ej 
erhållits

Ssa Uppgift 
har ej 
begärts

Totalt
S;a

An.univ.utb. 16 27 8 26 1 78 2 80
Högskolor 2 29 - 4 4 39 3 42
Decentr.utb. - - - 1 - 1 - 1
Komb.utb. 3 - 1 - 3 7 - 7
Lärarutb. - 2 - 2 1 5 - 5
Sjukvårdsutb. 5 2 1 - 1 9 - 9
Merkantil, 
ekon., sekr., 
ADB utb. 12 12
Post-tele-tull - - - - - - 3 3
Lantbruks sko la mm — 2
Summa 26 60 10 33 10 139 22 161



Namn

Aktuell adresss

Studerar Du for närvarande vid Umeå universitet?
1„ 1^2 -.'Ja på heltid

2. rn Ja samtidigt med annan verksamhet

3. □ Nej liar tillfälligt avbrutit studierna,. Sedan nar? 

4* ! i Nej har slutat studera. Sedan när? •«»•*»•»»#•»»•»

•■ad har Du studerat vid universitetet?
Ange ämne? studieresultat i form av slutbetyg? antal avklarade delten
tamen och sammanlagd studietid

• inne
i

!

Studieresulta t ! Sammanlagd studietid j
o i a tc c v r L Ji ii iol c i ji i

J • * * * * s * • * • 8 r " •*■**«**;*** • * * * • * * * 0........... -|
; <

4...,..........*--------....---- 1........... .......... -.. ,

III Avser Du att avlägga akademisk examen.

Ja

HejCH
Obestämd
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17 a Ange Din huvudsakliga sysselsättning under de fem terminer som gått
sedan sept. l‘)6S genom att sätta krvss för tillämpliga alternativ" för 
varje termin.

1. Universitetsstudier i Umeå
a. Deltog i undervisning och 

tenterade
b. Deltog i undervisning
c. Tenterade enbart
d. Skrev uppsats
e. ‘'Satt hemma och läste •'

2. Universitetsstudier men ej
i UmeåL. ".
Ämne/n ...................
7ar ...................

3. Andra studier
nämligen ..................
tf«****«**** * ««««•«*«* «#*«*»•

4* Förvärvsarbete * heltid 

5» Förvärvsarbete ? deltid 
6* Arbete i hemmet 
7» Ki1itärt j änst 

o* Sjukdom

'9* Annan sysselsättning
Ange vilken »*«<»»•»**«•».«»
«‘«•te««**»***** »#»**•♦••»•*»

*««*»«»*»»« **

17 b Om Du kryssat för förvärvsarbete

it OÜ vt 69 ht 69 Vt 70 ht 7C

i““7 O Cj O [□
Cl iC 0 □
1 1 C UJ n □
1C O □ □ i i

f.1 ! j LJ □

□ □ r**—*1
Uif 1—»muni

I ! □ □ cn

n LtaMMiai. □ Fl C
□ IC □
□ □ C Cj
□ □ LJ r~~1 □
□ c LJ □ □
Q 0 LJ LJ □

ovan ange typ av arbete



V ANLEDNING TILL STUDIEAVBROTT
Besvaras av dem som kryssat för alt. 3 och 4 under fråga I.

a Nedan har förtecknats en rad tänkbara anledningar till att påbörjade 
universitetsstudier avbrytes. Läs igenom dem och markera med kryss 
for det som Du tycker passar in på Din situation.

1. Har slutfört de studier jag behöver
2. Ändradé mina yrkesplaner och genomgår eller har genomgått 

annan utbildning
1 Ange vilken............ ........... ........................
3# Blev antagen till annan utbildning som jag heller ville genom

gå och som jag sökt till före påbörjandet av studierna i Umeå.
Ange vilken .............. ...... ......... ........ .

4- Bytt utbildning av annan anledning
Ange vilken ..................................... .

5* Fick ett tilltalande arbetserbjudande, föredrog att börja ar
beta i stället för att fullfölja de planerade studierna

6. Förvärvsarbetade samtidigt med studierna och efterhand tog 
arbetet så mycket tid att jag avbröt studierna

7. Måste sluta studera för att ta hand om barn
* 8. Saknade bostad eller hade så dålig bostad att jag måste flytta 

från Umeå
9. På grund, av ekonomiska skäl, kunde inte få tillräckligt studie

stöd
10. Studierna var mera krävande än jag räknat med
11. Studierna motsvarade ej mina förväntningar
12. I-låste göra uppehåll p.g.a. sjukdom
13« Måste göra uppehåll p.g.a. militärtjänstgöring 
14* Annan anledning

Ange vilken............ .............. ...................

b Om Du kryssat för flera alternativ i fråga V a ange här de tre vikti
gaste

Alternativ nr
( )
( )
( )

1
2

3

□ □
□□
□□
 □
□□

 □
 □

 □
 □

□



*MJ2å UNIv'SHSITST
Avd. för pedagogik
vi 1: bi Ida x nge- o oh e 1 ev&naly ser

Kommentar till figur i*.

T id . Anelags- Arbets- 
...gitapp ..nr.

Projektets mmi

Sept*
1968

KU

*

1 r*Studi eprogiiosH- 
unders ökningen**

Por första gången registrerade i ämnena 
engelska, pedagogik, statistik och komi 
(n-996) vid Umeå universitet enl. insi.,- 
1 i stor genomgår hegåvningstest och läm-- 
nar i frågeformulär kompletterande data 
angående studiebakgrund m ffl. Dessa data 
sarananetälles med bakgrundsdata - bl a 
betyg ** från inskrivningsfonaulär. 'Data 
överföres till hålkort.

Ht 1968 n 2 ♦f Studieresultat per varje tentamen, del
tentamen, prov följes noggrannt med 
hjälp av resultatlistor och. instituti .*
erna8 regieterkort.

vt 1969 w 3 rit Studieresultaten följes på samma sätt so: 
ht 1968.

Ht I969 4 « Studieresultat sammanställda i ett “sia- 
dieprestationsmåt t",(stanineskala)korre- 

. leras emot betyg och. test för 864 “akti 
va studerande“, Undersökningen redovi
sas i en slutrapport bland Khapetansui- 
redningens specialundersökningar SOU 
1970:20 under rubriken "Studieframgång 
vid Umeå universitet’*.

Ht 1969 UKå 5 Utbildnings» och 
elevanalys

Studieresuliat - sluttentamina - -inhäata- 
genom utbildningoavdelningens studie-
k^rtsregister.

April
maj
19?0

n 6 n Samtliga institutionsregiater inom fil.
fak. gås igenom. Alla studieresultat - 
inkluderande deltentamina ~ överföres på 
listor.

Sent,
1970

♦t 7 fl Studentkårens >ch otudienedelsnämndens 
register gås igenom i syfte att kunna 
identifiera vilka som försvunnit och 
inte längre är studerande vid universi
tetet.

De c, 
1970

n 8 It Eak&t till 236 studerande sota efter ro- 
gistergenoragåagar definierades som 
“misstänkta bortfall“?^Inga studieresul
tat kunde återfinnas under 2 år (n«143), 
b)studieresultat under år 1 men ej efter 
maj I969).

Jan.
19? 1

*i 9 n Genomgång av utbildningsavdelningens 
studiekortsregister

feaj
1971

t? 10 tt Enkät till 452 studerande som enligt ti
digare regi ert eruppf 81 jningar definiera-;,:; 
som “fortfarande studerande“ och som var 
recentiores* ht 1968.



2

Tid Anslags-
mvndifirhet

Artets- 
etaDD nr

Projektets namn

Sept.
1971

UKi 11 Utbildnings- och 
elevanalys

Datainsamling för nybörjare i första- 
åråämnen i den nya studieordningen. 
(Bakgrundsdata från inskrivningsupp- 
giften. Enkät öm syfte med studierna, 
motiv för ämnesval mm).

Mov«
1971 n 12 t» Enkät till "misstänkta avbrott" göres 

efter samråd med studievägledare.
Nov.~
dec.
1971

11 13 1» Genomgång av utbildningsavdelningens 
studiekortsregister med syfte att få 
med tentamensresultat tom tentamens
perioden i september.

Vt 1972 t» 14 fl Slutlig sammanställning av undersök
ningsgruppen ht 1968.

Vt 1972 »1 15 II Uppföljning av studieresultat, studie
bortfall, studieaktivitet m m.

Läsåret
1972-73

«1 16 <♦ Slutlig sammanställning av gruppen som 
började ht 1971.



PEDAGOGISKA. MONOGRAFIER, UNIVERSITETET OCH LÄRARHÖGSKOLAN, 
UMEÅ

Tidigare i denna serie utgivna rapporters

1970
Rapport nr 1.
UTVECKLINGEN AV SKOLGYMNASTIKEN OCH GYMNASTIKLÄRARUTBILDNINGEN I SVERIGE. 
Gudrun Hedberg

1971
Rapport nr 2.
SYSTEMATISERAD, DECENTRALISERAD UNIVERSITETSUTBILDNING - En kartläggning. 
Sigbrit Franke-Wikberg 
Martin Johansson 
Annagreta Råberg

Rapport nr 3.
KOMBINATIONSUTBILDNINGEN - Integreringsformer och elevattityder.
Martin Johansson

Rapport nr 4«
SYSTEMATISERAD, DECENTRALISERAD UNIVERSITETSUTBILDNING - LÄRARGRUPPENS SAM- 
SAMSÄTTNING OCH ATTITYDER.
Sigbrit Franke-Wikberg

Rapport nr 5*
MATEMATIKSTUDERANDE VID SYSTEMATISERAD, DECENTRALISERAD UNIVERSITETSUTBILDNING OCH VID UMEÅ UNIVERSITET - Gruppernas sammansättning och attityder 
inför utbildningen.
Sigbrit Franke-Wikberg 
Martin Johansson

Rapport nr 6.
PROBLEM VID KONSTRUKTION OCH UTVÄRDERING AV KRITERIERELATERADE PROV.
Ingemar Wedman

Rapport nr 7.
SYSTEMATISERAD DECENTRALISERAD UNIVERSITETSUTBILDNING - Elevernas kursvärde
ringar och attityder till utbildningen.
Annagreta Råberg

Rapport nr 8.
SYSTEMATISERAD DECENTRALISERAD UNIVERSITETSUTBILDNING - De studerandes erfa
renheter av läsåret 1970-1971.
Sigbrit Franke-Wikberg 
Martin Johansson

Rapport nr 9»
MATEMATIKSTUDERANDE VID SYSTEMATISERAD DECENTRALISERAD UNIVERSITETSUTBILDNING 
OCH VID UMEÅ UNIVERSITET - Erfarenheter av läsåret 1970-1971.
Sigbrit Franke-Wikberg 
Martin Johansson


