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SAMMANFATTN I NG

Rapporten baseras på uppgifter från elever och administratörer vid följande 
kombinatlonsutblIdningar: sekreterarutbiIdnlng 3 term., utblIdnlngsadminlstra- 
tlon, administrativt systemarbete och socialadministration.

De flesta eleverna bedömer sina förkunskaper som tillräckliga både i skol- 
och unlversitetsämnena. En större andel av de studerande tycker att studie- 
takten har varit bättre anpassad på unlversitétsdeien, än på skoldelen.

Mest nöjd med den schemamässiga utformningen tycks man vara vid de soclal- 
admlnistratlva linjerna i Östersund och Stockholm. För att undvika alltför 
stor splittring i studiearbetet är den allmänna åsikten att skol- respektive 
universitetsämnena bör läsas ganska koncentrerat.

Elevernas satsning på skol- och un iversitetsdel varierar kraftigt. Som skäl 
anförs olikheter i ämnesinnehåll, tentamensform och undervisning.

Vid de socialadministrativa linjerna har de högt ställda förväntningarna på 
utbildningen till stor del infriats, medan man på övriga linjer är mindre 
nöjd. Som exempel på vad som varit sämre än väntat anges ämnesinnehåll, 
organisation och information om målsättning för studierna.

Elevernas syn på sina framtida möjligheter att få arbete inom önskat yrkes
område varierar mellan de olika linjerna. Vid sekreterarutbiIdningen och 
administrativt systemarbete ser man ljusare på framtiden än vid övriga lin
jer.



INLEDNING

KombinatfonsutbiIdningarnas mål och Innehåll

I den informationsbroschyr som Un i vers i tetskans Iersämbetet och Skolöversty- 

reisen utgav inför läsåret 1970/71 anges målet för respektive kombination.

Där presenteras också mycket kortfattat den kurs som gäller för de olika 

kombinationerna och hur integrering mellan universitetsstudier och yrkesin

riktade kurser vid gymnasium och yrkesskola kan ordnas.

Nedan följer ett sammandrag över mål och innehåll för de 4 kombinationer, 

som ingår i denna undersökning.

Må I:

Utbilda korrespondenter och sekreterare såväl inom kommunal som statlig 

förvaltning.

Innehå1I:

Ettårig sekreterarkurs vid yrkesskola utlagd på tre terminer och integrerad 

med universitetsstudier i engelska (20 poäng).

Må I :

Utbilda personal för uppgifter inom skolförvaltning, t ex skol sekreterare 

och annan utbiIdningsadministration.

InnehåI I:

Term inskurserna I och 2 av ekonomisk specialkurs vid gymnasium läses på tre 

terminer och är integrerade med universitetsutbildning i pedagogik (20 poäng). 

Den fjärde terminen ägnas valfritt åt den ekonomiska specialkursens tredje 

termin eller åt ytterligare en termin pedagogik eller sociologi (20 poäng).

å£l!I}i0l5lE2liyt..§Y2t®!I?§!Ibete

Mål:

Utbilda problemori enterad personal bl a för arbete i anknytning till admi

nistrativ systemutveckling.
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InnehåI I:

En terminskurs ADB vid yrkesskola utlagd på 3 terminer och integrerad med uni

versitetsutbildning i företagsekonomi (40 poäng). Fjärde terminen ägnas åt en 

yrkesskolekurs, omfattande persona(administration, utredningstekni k, sociologi 

och psykolog i.

Må I :

Utbilda personal bl a for verksamhet vid försäkringskassor, inom statt ig och 

kommunal förvaltning mm.

InnehåI I:

Ettårig samhälIsadministrativ kurs utsträckt över tre terminer och integrerad 

med universitetsutbildning i sociologi (20 poäng). Den fjärde terminen läses 

psykologi (20 poäng).

Schemamässig integrering

I de anvisningar som Skolöverstyrelsen och Un ivers i tetskans Iersämbetet ut

färdat för försöksverksamhet med kombinationsutbi Idning (SÖ/UKÄ 12.10.70) 

ges följande 3 förslag till hur integreringen kan utformas:

1. TimfördeIningen mellan skoldel och universitetsdel följer ett fast vecko

schema .

2. Moment från skol- respektive universitetsdelen koncentreras till vissa 

sammanhållna perioder under terminen.

3. Skol- respektive universitetsdelen förfogar över t ex varannan vecka.

I samma anvisningar påpekas att skolstyrelsen har ansvaret för uppläggning 

och bedrivande av utbildningens skoldel medan utbildningsnämnden svarar för 

universitetsdelen av utbildningen.

InnehåI I smäss ig integrering

Samordning av kursinnehållet i skol- och universitetsdel kommer fortsätt

ningsvis att kallas innehål Is integrering.

Samrådsgrupp

På varje ort finns en s k samrådsgrupp med representanter utsedda av skol-



styrelse, rektorsämbete och de studerande. En av gruppens uppgifter är att 
upprätta en årskursplan i vilken bl a integrationsformerna fastställs. Vid 

utformning av Integrationen kan hänsyn tas till de lokala förutsättningarna 
och de berörda kursernas innehåll.

Betyg

Pa skoldelen tillämpas den femgradiga relativa betygskalan medan prestationer- 
na i universitetsämnena bedöms enligt skalan väl godkänd, godkänd, underkänd. 
Skolstyrelsen utfärdar dessutom ett sammanfattande bevis över genomgången 
kombInationsutb1Idning.

Syfte

Undersökningens syfte är att se i vilken utsträckning schema- och innehål Is

mässig integrering tillämpas vid ett antal kombinationsutbiIdningslinjer samt 
att utröna elevernas attityder till denna tillämpning och till utbildningen i 
övrigt.

Undersökningsgrupp

Höstterminen 1970 började vid kombinationsutbiIdningen totalt 504 elever för
delade på sju kombinationer och elva orter (Isacson m fl, 1970). I före- 

Iiggande undersökning ingår fyra kombinationsutbiIdningar fördelade på sex 
orter.

TabeJJM_. Geografisk fördelning av de olika kombinationerna, antal registre
rade elever samt bortfall på respektive kombination.

Ort Kombi nation Antal reg. 
elever vt-71

Antal elever 
i undersökn.

Bortfa 11

Uppsa la SekreterarutbiIdning 3 t. 16 14 2
Umeå ?) t? n 19 18 1

Uppsa la Utbi 1dningsadmin1strati on 20 18 2
Umeå ti 19 19 -

Växjö Administrativt systemarbete 18 17 1
Sundsva11 n t? 26 22 4

Östersund Social administration 28 28 -

StockhoIm st n 24 24 1

Summa anta 1 170 159 1 1
Summa procent 100 94 6
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Totalt är det 159 elever som besvarat formulären. Bortfallet är sex procent. 
Eftersom universitetsämnet läses koncentrerat under den sista terminen vid 
sekreterarutbi IdnIngen l Umeå, har de studerande vid den linjen ej svarat 
på frågor som direkt berör Integreringen. På sådana frågor är således det 
totala antalet svar 141.

Datainsamling och instrument

I mitten av vårterminen 197! fick eleverna besvara ett frågeformuIär och en 
separat attitydskala (s k ATU-skala). FrågeformuIäret och ATU-skalan redo
visas inte särskilt men finns tillgängliga på avd. för pedagogik, Umeå uni
versitet. I anslutning till resultatredovisningen står fraågans nummer i 
formuläret angivet inom parentes.

Uppgifter om den schemamässiga utformningen och den grad av innehåI Ismässig 
integrering som tillämpas på de olika linjerna har skriftligen lämnats av 
respektive kursadministratör.

Vid en utvärdering av flera kurser med olika kursinnehåll och yrkesinrikt
ning är det praktiskt svårt att konstruera ett f rågeformu I är som f?drar utfJ 
detaljerad information om varje kurs. Detta kräver att man för varje kurs 
känner till kursplan, organisation och lokala förhållanden. Med ett fråge
formulär av generell typ går man alltså miste om viss specifik information, 
men samtidigt är det lättare att göra jämförelser mellan olika kurser än det 
är med ett specifikt formulär.

Problemet med specifik eller generell information har i detta formulär lösts 
så att frågorna med fasta svarsaIternati v till största delen svarar för det 
generella inslaget medan de öppna frågorna ger en mer specifik information.

Uppläggning av resuItatredovisning

Svaren på frågorna redovisas i 7 huvudavdelningar. I de flesta tabellerna 
uttrycks värdena i enbart absoluta tal, eftersom procenttal lätt misstolkas 
vid så små grupper som det här är fråga om.

Efter varje tabell kommer en kort tabelItext och respektive avdelning avslu
tas med en sammanfattande kommentar.

FrågeformuIäret avslutas med en öppen fråga om övriga synpunkter på utbild
ningen. De åsikter som där framförs ger emellertid ofta ingen Information



utöver den som framkommit vid tidigare frågor. Frågan redovisas därför ej 
särskilt men i vissa fall tas synpunkterna upp i kommentaren till respek
tive huvudavdelning.

5

Huvudavde1ningar Frågans nummer

1. Förkunskaper och tidsfaktorer i undervisningen ( 1-7)
2. Schemamässig integrering
3. 1nnehålist ntegrering
4. Satsning på studierna

(8-10)
( 1 1-13)
(14a, b)

5. ATU-skalan och upplevelser av utbildningen i 
förhållande till förväntningarna (15-18)

6. Framtidspianer (16-17)
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RESULTAT

1.0. FÖRKUNSKAPER OCH TIDSFAKTORER I UNDERVISNINGEN.

1.1. Tidigare studier i un i versitetsämnet

På en fråga om tidigare avlagda betyg (poäng) i det universitetsämne 
som ingår i kursen uppger tre studerande på sekreterarutbi Idningen i 
Umeå att do avlagt 19, 23 poäng respektive läst en termin engelska.
Vid utbi Idningsadministration i Uppsala har en läst 20 poäng i socio
logi och en tagit 5 poäng i pedagogik. 1 Umeå är det vid samma linje- 
en som anger 40 poäng 1 sociologi och en 40 poäng i pedagogik. Ytter- 
Iigare nio uppger tidigare akademiska studier i ämnen som ingår l 
skoldelen.

1.2. Förkunskaper i un iversitetsämnet

På en femgradig skala med ytterpolerna s?mer än tillräckliga” och 
i?otiI IräckligaH har eleverna fått skatta sina förkunskaper. Av samt
liga studerande är det två som anser sig ha mer än tillräckliga för
kunskaper, medan tre anger otillräckliga förkunskaper.

1.3. Förkunskaper 1 skolämnena

Totalt ar det 12 studerande som tycker att deras förkunskaper varit 
mer än tillräckliga, och endast en som ansett sig ha otillräckliga 
förkunskaper.

1.4. Anslagen tid för kursinnehållet och tempot i undervisningen

En bedömning huruvida tiden som anslagits till ett visst kursinnehåll 
varit mer än tillräcklig, lagom eller otillräcklig påverkas av många 
samverkande faktorer. Om man upplever tiden t ex för väl tilltagen kan 
det bero på att man har goda förkunskaper, läraren håller ett högt 
tempo i undervisningen eller att vissa ämnen tycks ointressanta eller 
onödiga med tanke på utbildningens målsättning.

För att i viss mån klargöra detta samspel har frågan om den tid som 
anslagits till kursinnehållet vid bearbetningen ställts emot frågan 
om tempot i undervisningen. Uppdelning har gjorts på skolämnen och 
universitetsämne.
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Tabel1 2. Anslagen tid till och tempot i undervisningen fördelat på
skolämnen och un iversitetsämne för det kursinnehåll som h T t 
tills behänd Iats.

Anslagen tid och tempo S ko 1 ämne Un i vers itetsämne
Anta 1 Procent Anta 1 Procent

För 1 i ten tid - för högt tempo 32 22 38 30
?> V! ,5 lagom tempo 17 12 12 9
vi ?; ?t för lågt tempo 6 4 3 2

Lagom tid för högt tempo 13 9 9 7
V? U _ 1 agom tempo 36 25 55 43
ti ?* för lågt tempo 21 14 4 3

För mycket tid - för högt tempo 4 3 - -
»» ;i n lagom tempo 9 6 - -
il U i? _ för lågt tempo 8 5 8 6

Summa 146 100 129 100
Ej svar 13 12

En större andel (43 %) tycker att både den anslagna tiden och tempot 
i undervisningen har varit lagom i un i versitetsämnet än i skolämnena 
(25 %).

Vid en bedömning av sko Ide len anser 22 procent att tiden varit för knapp 
samtidigt som tempot varit för högt. Motsvarande siffra för universitets- 
ämnet är 30 procent. Vid en uppdelning på linjer visar det sig att denna 
uppfattning är mest utmärkande för dem som går på utbi Idningsadministra- 
tion i Östersund. För både skol" och un i vers itetsdeI har ungefär hälften 
av de studerande vid denna linje (15 st) markerat detta alternativ.

14 procent anser att samtidigt som den anslagna tiden varit lagom så har 
tempot f undervisningen varit för lågt 1 skolämnena. Denna tendens är 
mest utmärkande för utbiIdningsadministration i Uppsala och socialadmi
nistration 1 Stockholm. Relativt f-i (3 %) tycker att det även gäller uni- 
versitetsämnet.

Vid sekreterarlinjen i Umeå tycker nio studerande att för mycket tid har 
upplåtits för skolämnena. Totalt är det 14 procent som har denna åsikt, 
medan endast sex procent har den uppfattningen om den anslagna tiden för 
un i versitetsämnet.
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Kommentar:

Den kartläggning som gjordes höstterminen 1970 visade att 26 procent 
av samtliga, som då började utbildningen, hade akademiska studier ba
kom sig. (Isacson, m fl, 1970). Som en följd av detta ansågs det in
tressant att f denna undersökning se om det var många som hade läst 
något un Iversitetsämne som ingår i kursen. Det visade sig vara rela
tivt få, men det är ändå av intresse att diskutera konsekvenserna av 
detta.

Om några elever läst den akademiska kursen helt eller delvis behöver 
de då delta l den undervisning som sker inom kombinationsutb!Idnlngens 
ram? Om de blir befriade får de mer tid över för skolämnena, och torde 
ha större möjlighet att skaffa sig högre betyg i dessa, än de som måste 
läsa både skol- och unfvers itetsämnen.

Vid utbiIdningsadmlnistration har två studerande avlagt minst 20 p l 
sociologi, ett ämne som kan läsas koncentrerat under den sista ter
minen 1 utbildningen. Kan dessa redan efter tre terminer få ut det sam- 
manfattningsbetyg som skolstyrelsen ska utfärda efter genomgången ut
bi Idning?

Under Hövrlga synpunkter på utbildningen” har tolv studerande uttalat 
sitt missnöje med att det tillämpas skilda betygssystem på un i versItets- 
och skolsida. De flesta (10) tycker att den relativa betygsättningen i 
skolämnena är olämplig, då de menar att den grupp som den tillämpas på 
är liten och att få jämförei segrupper finns.

Tre studerande tycker att man genom detta betygssystem konstruerar kun- 
skapsskiI Inader som i verkligheten Inte existerar. Det senare argumen
tet skulle kunna tyda på att eleverna uppfattar gruppen som relativt homo
gen I fråga om kunskaper.

Ovan förda resonemang grundar sig Inte på någon direkt fråga om betyg
sättningen. Klart är emellertid att speciella problem är förenade med 
det sammansatta betygssystem som tillämpas. Ett bättre underlag för be
dömning av för- och nackdelar fås om eleverna tillfrågas vid utbild
ningstidens slut, och att man därvid också beaktar avnämarnas synpunkter 
på problemet.
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Att betydligt fler är nöjda med den studietakt som råder på unlversi- 
tetsdelen än på skol de len kan vara ett tecken på att un i versItetsämne- 
na överlag är bättre anpassade till elevernas förkunskaper (1.2 och 
1.3). De större olikheterna i förkunskaper I skolämnena framhävs ock- 
så genom att nio elever uppger tidigare akademiska studier I skoläm
nen som Ingår I kursen, trots att Ingen fråga direkt ställts om detta.

Det är knappast förvånande att en större andel av dem som Inte är helt 
nöjda känner sig mer pressade av universitetsstudierna än av studierna 
I skolämnena. Kurs IItteraturen är ofta omfångsrik och antalet under- 
vIsnIngsf11 IfäI len relativt få. Att det framför allt är de studerande 
vid soclaladmlnlstratlon i Östersund som tycker att tidsramen är för 
snäv både för skcl- och universltotsdelen ska ses mot den schemamässiga 
IntegrerIngsmodeI I som tillämpas där. Un I versitetsämnet läses koncen
trerat under fyra veckor. Värt att notera är att den tidspress Inte 
orsakat något större missnöja vid denna linje (Jfr t ex tabell 12).

Skolämnena upplevs nog som lättare än un I vers itetsämnet och det skulle 
kunna förklara att betydligt fler tycker att undervIsnIngstempot är för 
lågt på sko Ide len än på un IversItetsdelen. Det kan ju också Indirekt 
vara en kritik av de lärare som Inte anpassat sin undervisning till det 
stoff som har behandlats. Vid sekreterar 11njen i Umeå tillämpas Ingen 
integrering utan skolämnena läses koncentrerat de två första terminer
na och detta kanske för med sio att många tycker att onödigt mycket 
ttd anslagits. Denna känsla förstärkes förmodligen om några ämnen anses 
vara lätta och vissa andra helt onödiga. Under ”övriga synpunkter på 
utbildningen” är det också tre stycken vid denna linje som antyder att 
vissa ämnen kunde slopas.
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2.0. SCHEMAMÄSSIG INTEGRERING

I denna avdelning redovisas först de In+egrerlngsmodeI Ier som faktiskt 
tillämpas på de olika linjerna. Sedan följer elevernas synpunkter på 
dessa tillämpningar och deras förslag på vilken schemamässig lösning 
som de anser vara lämpligast. ' \ v/.

2.1. Tillämpade schemamässiga IntegrerIngsformer

Tabel1 3. Schemamässigt tillämpade Integrationsmode I ler på olika orter 
och 11njer.

0 = Ej integrerad undervisning; skol- och un IversItetsämnen läses under 
ski Ida terminer

1 = TimfördeIning mellan skoldel och unlversitetsdel följer ett fast
veckoschema

2 = Moment från skol- respektive unlversltetsdelar koncentreras till
vissa sammanhållna perioder under terminen

Ort Linje

ht -70 vt -71

0 1 2 0 1 2

Uppsa la Sekr.utbi Idn. X X
Umeå Ti X X

Uppsa 1 a UtbI 1dn.adm. X X
Umeå X X

Växjö Adm.system X X
Sundsva11 n X X

Östersund Soc.adm. X X
StockhoIm ii 71 X X

Uppsala: Eleverna följer ett fast veckoschema och integrationen är ord
nad så att universltetsämnet engelska läses tre dagar/vecka företrädes
vis I slutet av skoldagen. Under vt -71 omfattar denna del 10 poäng 
och undervisning sker under sju lektioner/vecka medan skolämnet engelska 
upptar tre lektioner/vecka. Undervisningen i skolämnena och gruppöv
ningarna I un IversItetsengeI ska är förlagda till skolan, medan föreläs
ningarna T engelska sker på universitetet. Under ht -71 förekom Ingen 
Integrering.



Umeå: Någon Integrering sker ej utan skolämnena läses färdigt under de 
två första terminerna. Den sista terminen ägnas helt åt 20-poängskursen 
I engelska på universitetet.

U1 bj_ j_d n j_ngsadm si^raih j_on

Uppsala: Undervisningen är organiserad på samma sätt som på sekreterar- 
llnjen, dvs ett fast veckoschema med pedagog I klektlönerna utplacerade 
under tre dagar. GruppövnIngar och laborationer I pedagogik hålles vid 
skolan och föreIäsnIngarna är förlagda till universitetet. Under höst
terminen förekom ingen integrering och under vårterminen läses 10 poäng.

Umeå: Eleverna följer ett fast veckoschema vad det gäller undervisningen 
på gymnasiet. Pedagogikundervisningen sker på universitetet två gånger 
per vecka. Vardera undervisningstillfället omfattar 4 lektioner. Integre
ring förekommer både under höst" och vårterminen. Nio poäng läses under 
hösten och denna termin läses 6 poäng.

Sundsvall: T Imförde Iningen mellan skoldel och universitetsdel följer 
ett fast veckoschema. Två dagar i veckan har eleverna enbart undervis
ning I företagsekonomi. En undervlsningsfri dag skiljer skol- och uni- 
versitetsdol åt (onsdag). Under oon första terminen omfattade kursen 
10 poäng och under denna termin läses 15 poäng.

Växjö: Integrering skor under de båda första terminerna. Eieverna läser 
ADB i skolan två dagar per vecka och tre dagar ägnas åt företagsekonomi 
vid universitetsfilialen. Kursen I företagsekonomi avser 30 poäng under 
det första året.

Socla J_admInIst;ra+lon

Stockholm: Undervisningen följer ett fast veckoschema som läggs ter- 
mlnsvls. Un IversItetsämnet är lagt på måndagar och fredagar, övriga 
dagar läses skolämnena. Höstterminen 1970 gällde kursen I sociologi 
4 poäng och under denna termin läses 8 poäng.

Östersund: 12 poäng I sociologi läses under den andra terminen och 8 
poäng klaras av den tredje terminen. Undervisningen I sociologi är un
der den andra terminen koncentrerad till de fyra första veckorna. Av
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dessa fyra veckor är varannan vecka undervisningsfr1 och kan användas 

till Inläsning av stoffet.

2.2. Attityder till Integrerlngsformerna

TabeII 4. Elevernas attityder till den schemamässiga lösningen på 

Integrering mellan skol- och unIversItetsdeI.

Schemamässig 
losnIng

Sekr.utb. 
U-sa la

Utb . 
U-salc

adrri. 
i Umeå

Adm
Växjö

. syst. 
S-va I 1

Soc.
ö-sund

adm.
Sth Im

Bra 1 1 7 1 i 8 9 23 15

Varken/eller 1 2 3 3 6 5 2

Dålig 2 9 5 6 7 3

Summa antal 14 18 19 17 22 28 20

Ej svar 3

På de flesta linjer är antalet positiva markeringar betydligt fler än 

de negativa. Mest nöjd tycks man vara vid de social administrativa lin

jerna i Östersund och Stockholm samt vid sekreterarutb11dnIngen I Upp

sala. Attityderna vid administrativt systemarbete och utbtIdnlngsadml- 

nlstration I Uppsala kännetecknas av en ganska stor spridning. Vid den 

sist nämnda linjen finns det fler som är missnöjda än nöjda.

En öppen fråga gavs om vilka för- respektive nackdelar som den schema

mässiga integreringsformen medfört. Antalet omdömen som redovisas I 

tabellerna överensstämmer Inte med antalet elever som svarat på frågan 

på grund av att många har angott både för- och nackdelar.
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TabelI 5. hördelar och nackdelar med den schemamässiga Integreringen 

på de o I I ka Iinjerna.

F = Fördel

N = Nackdel

Kategorler Sekr.utb. Utb.adm. Adm.syst. Soc .adm. Tot.
U-sala U-sala U-å Växjö S'-va 1 1 Ö-sund Sthlm

Universitets- F 3 3 4 3 13 2 28
studierna kon- M A /
centrerade i 4 H

Väx ling mellan F 1 1 1 6 5 14
univ.“ och 
sko i stud I er N 1 1 4 4 2 1 3 6 3 i

Univ- och skol- F 5 5
studier påver
kar varandra N 2 1 1 13 5 1 32

Ledig dag 
mellan sko 1 - 
och unlv.de1

F 5 5

Skolämnena 
för koncen
trerade

N 1 3 4

Övrigt F 3 1 2 4 3 13

N 5 12 4 21

Anta 1 omdömen F 4 1 6 6 10 23 15 65

N 13 13 17 13 14 10 10 92

Antal svarande 14 15 17 13 17 22 16 1 14

Ej svar 3 2 4 5 6 7 27

Vid socialadmln'istratlon I Östersund och Stockho Iia har f 1 er jdos It I va än

negativa omdömen avgetts. De flesta negativa omdömena har avgetts av de 

studerande vid utblIdnlngsadmlnistrat Ion I Uppsala och Umeå.

De allra flesta som angett att universitetsstudierna varit koncentrerade 

anser det vara ti i I fördel för studierna. Vid soda I admin istratlon I 

Östersund är denna uppfattning mycket utbredd.

14 studerande tycker att växlingen mellan universitets- och skolämnen in

verkat fördelaktigt på studierna medan 31 stycken har motsatt åsikt. De 

förra beskriver växlingen som ,fst Imu I erande*' eller "omväxlande" medan de 

senare känner sig "splittrade" och "varken hemma på skola eller universi

tet" .
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Beträffande universitets- och skolstudiers Inverkan på varandra har 
eleverna troligen sammanblandat Innehålls- och schemamässig Integre

ring, men de aspekter som medtag Its är oftast en direkt följd av 
schemats utformning.
Vid utblIdnlngsadmlnlstratlon I Uppsala och Umeå anser en stor del 
att universitets- och skolstudierna påverkar varandra negativt. Till 
dessa svarskategorIer har specificerade uttalande av följande art förts: 
"Skoldelen blir lidande framför allt vid tentamen på un 1 versItetsdeIen". 
"Dagarna arbetssamma när universitets- och skoiämnen infaller samma dag". 
"Kollision mellan tentamen på respektive del".
De fem studerande vid socla ladm!nlstratlon 1 sStockholm som ser positivt 
på denna ömsesidiga påverkan anger som skäl att universitets- och skol

ämnena kompletterar varandra väl.

Det stora antalet omdömen som klassificerats som "övrigt" på administra
tivt systemarbete i Sundsvall utgörs till största delen av anmärkningar 
om lektionernas placering under dagen.

2.3. Önskad IntegrerlngsmodelI

Frågans lydelse: "Vilken typ av integrering anser Du vara den bästa I 
fråga om fördelning av undervisningstiden?"
1. några timmar varje dag ägnas åt universitetsämnet
2. några timmar vissa dagar/vecka ägnas åt unlver- 

s1tetsämnet
3. någon/några dagar per vecka ägnas helt åt unIver

sitetsämnet
4. vissa veckor ägnas helt åt un I vers Itetsämnet
5. längre perioder än en vecka ägnas helt åt unIver- 

sitetsämnet
6. hela terminer ägnas åt un i vers itetsämnet
7. annan typ - vilken __________________________________
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Tabel I 6. Den schemamässiga Tntegrorfngsmodel I som föredras av de 

studerande på de olika ITnjerna.

1ntegre- 
rIngsmode11

Sckr.utb. 
U-sa1 a

Utb.adm. 
U-sala Umeå

Adm.syst. Soc.adm.
Växjö S-vall Ö-sund Sthlm

Tot.

1 1 2 3

2 5 3 2 5 7 5 27

3 2 5 10 19 27

4 1 6 4 3 4 4 22

5 3 1 13 1 18

6 8 12 6 2 10 1 39

7 1 1 2

Summa antal 14 18 19 17 22 28 20 138

Ej svar 3 3

Alternativ ti ,!hela term i ner ägnas åt unlversitetsämnetn har totalIt fått

de flesta markerIngarna. 28 procent (39 st) föredrar denna model!1 .

Vid uppdelning på linjer framgår att de som läser på soda 1 administra-

tion och adm.systemarbete tenderar att välja den modell som redan prö

vats eller den närmast liknande. Denna tendens är ej lika tydlig för 

övriga linjer.

Kommentar:

Vid tolkningen av de resultat som redovisas I denna avdelning måste man 

ha I åtanke vilka IntegrerIngsmodeller som faktiskt tillämpats på de 

olika linjerna. De för- och nackdelar som belyses I tabell 5 måste också 

ses I relation till den InnehåI IsIntegrer Ing som eventuellt förekommit •* 

vid respektive linje. (4.1 och 4.2).

Att så många tycker att växlingen mellan un I vers Itetsstudler och studier 

I skolämnen Inverkat negativt och splittrande beror nog huvudsakligen på 

den schemamässiga planeringen men kanske också delvis på att samordningen 

mellan skol- och universitetslärare Inte fungerat tillfredsställande 

( t ex tentamina kolliderar). Så kan fallet vara t ex vid utblldnlngs- 

administratlon I Uppsala och Umeå. Vid denna linje tycker också många att 

vissa dagar med både universitets- och skolämne på schemat är för arbets-

samma.
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På sekre+eraru+blIdnlngen I Uppsala anser många studerande att den 
schemamässfga lösningen varit bra* (tabell 4) men samtidigt tycker 
de flesta att de blivit splittrade I sina studier. Vid val av lämp
lig schemamodelI väljer också de flesta på den linjen koncentratlons- 
läsnlng av unlversltetsämnet under en termin, (tabell 6).

Den relativt starka koncentratlonsläsnlngen av unlversltetsämnet vid 
social administration I Östersund tycks ha slagit väl ut. Sex stycken 
har dessutom upplevt växlingen mellan skolformerna som stimulerande.
För stark koncentration av unlversltetsämnet kan emellertid leda till 
att även skoldelen blir för komprimerad. Tre studerande I Östersund 
har angett detta som en nackdel.

En stark koncentration (t ox att unlversltetsämnet läses under en ter
min) upplevs förmodligen ganska lockande från elevernas synpunkt men 
kan även föra med sig några effekter som Inte är önskvärda. Vid sekre- 
terarutblIdnlngen I Umeå där unlversltetsämnet läses under sista ter
minen antyder några studerande (3 st) att det finns risk för att man 
glömmer vissa kunskaper från skoldelen Innan man kommer ut I arbets
livet. Placeras unlversltetsämnet I början av utbildningen kan effekten 
bli densamma för dess del. Vid en så uttalad koncentrat lon minskas tro
ligen också den motlvatlonsskapande effekt som en tätare växling mel
lan skolformerna kan ge vissa elever.

Trenden I materialet tyder på att en viss grad av koncentration av uni
versitets’*- respektive skolstudier är att föredra. Att placera skol- 
och unlversltetsämne på samma dags schema är förmodligen Ingen lyckad 
lösning. Den generellt lämpligaste avvägningen är svår att fastställa 
men skol- och universitetsstudier bör åtminstone koncentreras till var 
sin del av veckan.
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3.0. INNEHÅLLSINTEGRERING

3.1. Förekomst av TnnehåI isintegrerIng

Enligt uppgifter från kursadm!nlstratörerna på de olika orterna har 
Innehål Isintegrering förekommit I följande omfattning:

Sekreterarutblidningen. i Uppsala har det varit en viss integrering 
mellan skol- och universitetsengelskan.

ytbiidnXngsadminlstrat_[on. Varken I Uppsala eller Umeå har det före
kommit någon integrering.

Admlnistratlyt_systemarbete. I Växjö har lärarna träffats och disku
terat Igenom kursplanerna. De har då funnit att ämnena ADB på skol
sidan och företagsekonomi på unlversltetsdelen är så olika att de fles
ta kursmoment är svåra att integrera. En viss inskränkning av under
visningen på ADB-avsnittet som Ingår I företagsekonomin har dock gjorts.

I Sundsvall har samrådsgruppen beslutat att före varje ny kurs I före
tagsekonomi ska den tjänstgörande läraren ta kontakt med läraren I 
ADB. Under vårterminen har också ADB-tekniken tillämpats på några kon
kreta företagsekonomiska problem. Dessutom har de studiebesök som 
gjorts haft en Integrerande effekt.

SQCiäiädlDiüiSlCätiQD• Något direkt samråd me!lan skol- ooh universi
tetslärare har varken skett I Östersund eller i Stockholm men respek
tive lärare har ytligt informerats om den andra delens kursinnehåll. 
Däremot har man I Stockholm redan försökt anpassa skolämnet psykologi 
till den 20-poängs kurs I psykologi som ska läsas den fjärde terminen. 
Lärare från universitetet undervisar nu I skolämnet.

3.2. Upplevd förekomst av integrering

Vid behandlingen av frågan har alternativen "I viss utsträckning” och 
”1 liten utsträckning” slagits Ihop. De fem ”vet ej”-svaren har förts 
till kategorin ”Inte alls”.
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TabelI 7. Elevernas bedömning av I hur stor utsträckning Innehål IsTn— 
tegrerlng förekommit på de olika linjerna.

Förekomst Sekr.utb. Utb.adm.
U-sala U-sala U-å

Adm.syst. 
Växjö S-val 1

Soc. 
Ö-sund

adm.
Sth Im

1 stor utsträck- i
ning

1 11 ten ut- 6 9 2 g 14 13 17sträcknIng
1 nte alls 7 7 16 8 8 14 3

Summa antal 13 16 18 17 22 28 20
Ej svar 1 2 1 2 3

Vid administrativt systemarbete I Sundsvall och vid social administra
tion I Stockholm har de flesta märkt att en samordning av ämnesinne
hållet skett. Anmärknlngsvärt är att så många vid utblIdnlngsadmlnlstra- 
tlon I Uppsala och socialadministration I Östersund också tyckt sig 
märka denna tendens till InnehåI IsIntegrerIng, trots att någon sådan 
ej medvetet genomförts.

3.3. Bedömd effekt av Inneha 1Islntegrerlng

Frågans lydei se: ’'Vilken effekt tror Du att I nnehå I I s i ntegrer T ng har/kan 
få med avseende på dina studier? Kryssa för ett av 
följande alternativ.1 2 3 4 5 6'

1. dubblering och omtagning av vissa moment undvlkes
2. skolämnena och universltetsämnet är så vitt skilda 

att en integrering av Innehållet blir onaturlig
3. universltetsämnet kan ge en teoretisk bakgrund till 

skolämnena som gör att dessa går lättare att följa
4. det kan finnas risk för att man "blandar Ihop" kun

skaperna
5. skolämnena kan ge en mer direkt praktisk anknytning 

till universltetsämnet
6. andra effekter, vilka?____________________________
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Eftersom alternativen tre och fem torde vara svåra att särskilja, har 
de sammanförts under alternativ tre.

TabelI 8. Effekt av Innehål IsIntegrer Ing enligt eleverna vid de olika 

IT nj erna.

Integrerings- Sekr.utb. Utb .adm. Adm.syst. Soc.adm. Tot.
effekt U-sala U-sa 1 a U-å Växjö S*-val 1 ö-sund Sthlm

1 1 3 2 5 2 5 18
2 7 4 15 5 2 3 4 39
3+5 6 6 2 6 13 22 9 63
4 1 1 2 4
6 1 2 2 1 7

Summa antal 14 15 18 15 22 28 19 131
Ej svar 3 1 2 4 10

45 procent av samtliga studerande tycker eller tror att InnehålIslnte- 
grerlng påverkar den teoretIsk-praktIska anknytningen mellan skol- och 

un IversTtetsämnen. Ett anmärkningsvärt stort antal (15 st) vid utblld- 
nlngsadmlnlstratlon I Umeå anser att Innehål Isintegrering skulle verka 

onaturlig. Relativt få har angett att man genom samordning undviker 
dubblering av vTssa moment.

3.4. Kursavsnitt som är lämpliga att Integrera

Svaren på denna Öppna fråga är I många fall ganska schematiska och ger 
därför Ingen detaljerad Information om vilka delmoment I kurserna som 

är dlrket lämpliga att Integrera. Förslagen torde ändå kunna vara bra 

som utgångspunkt för en diskussion om Innehål Isintegreringen vid de 

olika linjerna.
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Tabel1 9. Förslag på kursavsnitt som är lämpliga att integrera på 
respektive linjer.

Ämnesområden Antal förslag
Sko Idel Sekr utb Utb adm Adm syst Soc adm

Affärsengelska 
Affärsengelska

Stat.avsnitt 
I matematik
Personaladm.

Moment I ADB
Adm.ratlona1I- 
sering
Kontorsratio
nal IserIng

Psy ko!ogI 
SocIa I po 1111 k

Rättskunskap

Stat.avsnitt 
I matematik

Engelsk gram. 
Engelsk skrlvk.

Stat.avsnitt 
I pedagogik
Pedagog I k

Redovisning
Systemteori

Personaladm.

Soda I psy k.
Vissa avsnitt 
I soc.
Vissa avsnitt 
I soc.
Metodkurs I 
socI o Iogi

5
3

8

5

7
6

5

13

!3

3

8

Antal omdömen 8 13 18 37
Antal svarande 7 13 16 29

De flesta förslagen kommer från de studerande vid soda i administration. 

Kommentar:

Intressant är att så relativt få har markerat alternativet om att dubb
lering av vissa moment undvlkes genom Integrering. Frågans formulering 
gör emellertid en entydig tolkning omöjlig, men det kanske tyder på att 
sådan dubblering ej är Irriterande eller ofta förekommande.

Kursinnehåll på skol- och unlversltetsdeI kan komplettera varandra mer 
eller mindre väl och att så många vid soda(administration I Östersund 
tycker sig ha märkt Integrerlngstendenser, kan tyda på att många skol

ämnen har naturlig anknytning till unlversltetsämnet. Denna nära beröring 
mellan ämnena skulle också kunna förklara varför så många Integrerlngsför- 
slag getts vid den linjen.
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Att döma av svaren på övriga attitydfrågor verkar eleverna vid social- 
admlni strativa I Östersund och även 1 Stockholm mycket nöjda med ut
bildningen. Detta torde till stor del bero på att kursinnehållet vid 
denna linje är väl komponerat. På de flesta andra linjer är man betyd
ligt mindre positiva till utbildningen, trots att InnehålIsJntegrerIng 
förekommit och man även lagt märke till den.

Slutsatsen torde bli att lärarnas samordning av kursinnehållet I skol- 
och unlversltetsdel påverkar elevernas attityder till en viss grad, men 
att ämnesinnehållet, fastställt 1 kursplanen, är det avgörande för hur 
integrer Ingen uppfattas.
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4.0. SATSNING PÅ STUDIERNA

4.1. Fördelning av studieinsatserna mellan skolämne och untversltetsämne

TabelI 10. De studerandes satsning på skol- respekt t ve unlversltets- 
de I.

Satsning Sekr.utb. 
U-sala

Utb.adm. 
U-sala U-å

Adm.syst. 
Växjö S-va 11

Soc.adm. 
Ö-sund Sthlm

Tot

Hårdare på 
delen

unlv. 1 1 1 3 6 9 7 1 38

Hårdare på 
de 1 en

skol- 4 5 4 13

Lika stark 9 6 10 1 I 13 21 15 85

Summa anta 11 14 17 18 17 22 28 20 136
Ej svar 1 l 3 5

På alla linjer utom utblIdnlngsadmlnlstratlon I Uppsala anger majori
teten av de studerande att de satsar lika starkt på skol- och unlver- 
sltetsdel. Bland dem som ej satsar lika starkt på båda delarna går de 
flesta hårdare In för universitetsstudierna. Det är särskilt utmärkande 
för eleverna vid utblIdnlngsadmlnlstratlon I Uppsala. Vid tre linjer är 
det fler som uppger en hårdare satsning på skolämnena än på unlversl- 
tetsämnet.

På en öppen följdfråga har de studerande fått ange skälen till att de 
fördelat sina studieinsatser olika mellan de två delarna.

TabelI II. Skäl till att de studerande satsar hårdare på untversltets- 
delen än på sko Ide len vid de olika linjerna

Skäl Sekr.utb. 
U-sala

Utb.
U-sa

adm. 
la U-å

Adm.syst. 
Växjö S-va 11

Soc.adm. 
Ö-sund Sthlm

Tot.

Ämnes Innehå11 1 2 3 5 8 2 1 22
Tentamensform 2 2 2 2 8
Undervisning 8 2 10

Antal svar 1 10 5 9 10 4 1 40
Antal svarande 1 10 3 6 10 4 1 35
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Orsaken till en hårdare satsning på un I versftetsämnet är enligt 55 pro
cent av svaren (22 st) ämnesinnehållet. Det är Intressantare, svårare 
och mer yrkesInrIktat än skolämnet. Tio studerande tycker att undervis
ning och undervisningsformer är mer tilltalande på unlversItetsdelen 
än på skoldelen.

Konsekvenserna av en misslyckad tentamen är ej desamma på un IversItets- 
och skoldel. Åtta studerande uppger att de satsar hårdare på unlversl- 
tetsdelen därför att omtentamen sker, medan tio stycken (ej I tabell) 
koncentrerar sig mer på skoldelen därför att misslyckad tentamen ej får 
göras om.

Kommentar:

Svarsstrukturen 1 tabell 10 tyder på att den studlestratsgl som tillämpas 
varierar ganska kraftigt både mellan elever och linjer. Att så många mo
tiverar sin starkare satsning med att unlversItetsämnet är svårare och 
Intressantare är ganska naturligt eftersom både ämnesinnehåll och under
visningsform är relativt nytt för dem. Undervisningsformen som sådan med 
friare studier, medför kanske också att vissa elever känner att de måste 
bedriva sina studier mer aktivt och mer på eget ansvar än de gör på skol- 
deien där undervisningen är mer bunden.

! hög grad avgörande för vilken del man ska satsa hårdast på är också den 
konsekvens som en misslyckad tentamen ger. För att nå ett gott studiere
sultat (= högt betyg) anser många att de måste satsa starkt på skoldelen 
vid varje tentamenstillfälle. En annan kategori elever upplever det vara 
mer angeläget att undviks resttentam!na, som kanske verkar hindrande bå
de för de fortsatta studierna 1 unlversltetsämnet och för läsningen 1 
skolämnena.

Varje studerande måste självfallet ha frihet att planera sina studier på 
det sätt som han anser vara det bästa.
Det måste ändå anses betänkligt ut utb11dn1ngssynpunkt om den hårdare 
satsningen på den ena delen sker på bekostnad av studieinsatsen på den 
andra. Några av dem som anger tentamensform som skäl för starkare sats
ning på unlversltetsdelen antyder nämligen, att de Inte ägnar tillräck
lig uppmärksamhet åt skoldelen dagarna Innan tentamen 1 unlversltets
ämnet (Jfr tabel15).

Sådana negativa effekTer kan undvikas antingen genom en väl genomtänkt 
schema- och InnehåI Ismässig Integrering eller genom att tentamina på unl
versltetsdelen omfattar mindre kursavsnitt.
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5.0. UPPLEVELSE AV UTBILDNINGEN

5.1. Attityder t TI I utbildningen (ATU-skalan).

Vid höstterminens början 1970 fick eleverna skatta sina förväntningar 
Inför den kommande terminen på den s k ATU-skalan. (Jerkedal m fl, 1966). 
Denna består av tolv stycken sju-gradIga skalor av följande typ

tråkig rolig

Bedömningen går så till att man sätter poäng (1-7) på hur elever skat
tat sex av skalorna som utgörs av följande adjektivpar: pos - neg; 
värdefull - värdelös; dålig - bra; mångsidig - ensidig; oviktig - vik
tig; dum - klok. Den totala poängen för en Individ kan alltså ligga 
mellan 6 och 42. Om man markerar I den mittersta positionen (4) på 
varje delskala blir den sammanlagda attitydpoängen 24. Vid en jämförel 
se med skalor som har verbala beteckningar kan detta medelvärde an
ses ligga Inom kategorien "varken/e 11 er". Med detta I åtanke möjlig
görs en menlngsfuI lare tolkning av värdena I tabellen.

Eleverna har fått göra samma skattning vad gäller deras upplevelser av 
den gångna studietiden. Skillnad mellan förväntningar och upplevelse 
framgår av tabell 12.

TabelI 12. Förväntnlngar Inför och upplevelser av utbildningen vid 
oIIka IInjer.

Begrepp Sekr.utb. Utb.adm. Adm.syst. Soc. adm.
U-sala U-å U-sala U-å Växjö S-va 11 Ö-sund Sth Im

Förväntningar Md 35,0 32,3 31,3 29,6 30,0 35,9 34,9 33,5
Inför utb11d- 
nIngen Q 4,0 4,3 3,8 4,8 3,5 2,5 3,8 4,3

n 15 19 21 21 23 27 29 24

Upplevelser Md 29,2 26,0 23,5 25,0 24,3 29,7 32,5 32,0
av utb11d- 
nIngen Q 3,5 7,9 2,5 3,5 4,5 2,4 5,9 3,5

n 14 18 18 19 17 22 28 21

Differens Md . d 5,8 6,3 7,8 4,6 5,7 6,2 2,4 1,5
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På samtliga ITnjer var förväntningarna högt ställda vid utbildningens 
början. De högsta förväntningarna hade man på administrativt systemar
bete och vid sekreterarutblIdnIngen I Uppsala. Minst förhoppningsfulla 
var de studerande vid utblIdnlngsadmlnlstratlon l Umeå.

Upplevelserna av den gångna studietiden har genomgående skattats be
tydligt lägre än förväntningarna Inför utbildningen. De lägsta värdena 
noteras för utblIdnlngsadmlnlstratlon och administrativt systemarbete 
I Växjö och sekreterarutblIdnIngen I Umeå. Mest nöjd verkar man vara 
vid social administration I Östersund och Stockholm.

De sistnämnda grupperna uppvisar också de minsta differenserna mellan 
de båda skattnlngsflI IfäI lena. Nedgången I attitydpoäng är störst vid 
utblIdnlngsadmlnlstratlon I Uppsala.

5.2. Upplevd utbildning i förhållande till förväntningarna

Eleverna har på en femgrad Ig skala, med polerna ''mycket bättre" respek
tive "mycket sämre än väntat", fått ange till vilken grad deras förvänt
ningar på utbildningen motsvarats. Det två yttersta skalstegen på de bå
da polerna har vid redovisningen slagits samman.

Denna fråga är till sin konstruktion Inte så lyckad, då den tvingar den 
svarande till två olika ställningstaganden. Det gäller först att dra 
sig till minnes vilka förväntnlngar man hade Innan man började Jäsa. Se
dan ska man bedöma den genomgångna utbildningen I förhållande till dessa 
förväntningar.

Trots denna svaghet torde de tendenser som framkommer för de olika lin
jerna ge god Information. Följdfrågan om vad som varit bättre respek
tive sämre än väntat ger mer konkreta synpunkter på utbildningen.

TabelI 15. Hur utbildningen motsvarat elevernas förväntningar på de 
olika IInjerna.

Motsvarande 
förväntnIngar

Sekr. 
U-sa 1

utb. 
a U-å

Utb. 
U-sa I

adm. 
a U-å

Adm.syst. 
Växjö S-va 11

Soc.adm. 
Ö-sund Sthlm

Tot

Bättre än väntat 3 3 1 1 1 2 8 6 25
Varken/e 1 ler 7 8 6 10 7 19 16 10 83
Sämre än väntat 4 7 i 1 8 9 1 4 5 49

Antal svar 14 18 18 19 17 22 28 21 157
Ej svar 2 2
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Vid utblIdnlngsadmlnlstratlon och administrativt systemarbete I Växjö 
och sekreterarutblIdnIngen I Umeå finns en klar tendens till att ut
bildningen Inte motsvarat förväntningarna. Motsatt tendens framgår vid 
soclaladmlnlstratlon I Östersund och Stockholm. Där har flertalet blivit 
mer positivt Inställda under utbildningen. Variationen är dock ganska 
stor vid dessa båda linjer.

TabelI 14. Elevernas uppfattning om vad som varit bättre än väntat I 
utblIdnlngen.

Kategorier Sekr.utb. Utb .adm. Adm.syst. Soc.adm. Tot
U-sa 1 a U-å U-sa la U-å Växjö S-val 1 ö-sund Sthlm

Ämnesinnehåll (In-
tressant, yrkes In- 
riktat)

1 2 l 1 1 7 5 18

Undervisningen 1 1 1 3

Antal omdömen 1 2 2 1 1 1 8 5 21
Antal svarande 1 2 1 1 1 1 8 5 20

Tabell 15. Elevernas uppfattning om vad som varit sämre än väntat 1 ut-
bl Idn l ngen.

Kategorier Sekr. utb, Utb,,adm. Adm.syst. Soc.adm. Tot
U-sa I a U-å U-sa la U-å Växjö S-val:1 Ö-sund Sthlm

Ämnesinnehåll (för 
teoretiskt, olntres- 2 4 6 2 6 1 1 1 23
sant)
UndervisnIngen 4 2 1 7
Organisation (då- 9 i i o
1T g Integrering) z i i L 1 2 y

Information om
8må 1 sättning 2 3 1 2

Anta 1 omdömen 6 9 7 7 10 1 l 6 47
Antal svarande 4 7 6 7 9 1 1 4 39

Vid en jämförelse mel lan tabe 1 1 erna framgår att betyd 1 Igt fler negativa
än positiva omdömen har avgivits (47 mot 21). Tendensen vtd utblIdnIngs- 
admlnlstratlon I Östersund går I motsatt riktning. I båda tabellerna do
minerar åsikter om ämnesinnehållet. Information om målsättningen med ut
bildningen upplevs som otillräcklig på några linjer.
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Kommentar:

De skillnader I Initia Ivärden på ATU som föreligger mellan olika linjer 
kan ha påverkats av många olika faktorer t ex tidigare studier och In
formation om utbildningen. Värdena har sjunkit vid det andra skattnings- 
tillfället för samtliga linjer, men det är endast vid utb1Idnlngsadml- 
nlstratlon I Uppsala som man kommer under det teoretiska medelvärdet 24.

Överensstämmelsen mellan ATU-skalan och frågan om utbildningen motsvarat 
förväntnlngarna är relativt god. Korrelationen (r ), beräknad på diffe
renserna I tabell 12 och den procentuella andel elever på de olika lin
jerna som uppgivit att utbildningen varit sämre än väntat, är 0.62. De 
som är minst positiva går på utblIdnlngsadmlnistratlon och administra
tiv systemarbete I Växjö och sekreterarutbIIdnIngen I Umeå. Att ämnes
innehållet är den största anledningen till missnöjet kan sättas I rela
tion till bristande kännedom om utbildningens målsättning och blivande 
kompetensområde. Vissa ämnen kan kännas meningslösa att läsa om man Inte 
säkert vet om man får någon användning för dem I det kommande yrket.

Under rubriken ”övriga synpunkter på utbildningen" är det tio studerande, 
främst vid utbIldnlngsadmlnlstratlon och sekreterar IInjen I Umeå, som 
tycker att man skulle lägga In en praktikperlod som motvikt till det 
teoretiska Inslaget l utbildningen.
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6.0. FRAMTIDSPLANER

6.1. Arbete efter utbildningen

TabelI 16. Avsikt att söka arbete direkt efter utbildningens slut.

Avsikt att söka Sekr.utb. Utb. adm. Adm.syst. Soc.adm.
arbete U-sala U-å U-sal a U-å Växjö S-valt Ö-sund Sth Im

Ja 10 1 1 14 12 6 14 20 13
Nej 4 3 1 7 3 1 3
Vet ej 4 3 I 6 4 5 7 5

Summa antal 14 18 18 19 17 22 28 29
Ej svar 2

Totalt är det 63 procent (100 st) som tänker söka arbete direkt efter 
utbildningens slut. Bland de 14 procent (22 st) som Inte avser detta 
ska tolv stycken göra sin militärtjänst och sju avser att komplettera 
med studier vid universitet.

6.2. Möjligheter till arbete Inom önskat yrkesområde.

Alternativen "mycket goda" och "goda" har slagits samman vid bearbet
ningen.

TabelI 17. De studerandes bedömning av möjligheten att få ett arbete 
Inom önskat yrkesområde.

Möj1Igheter till Sekr.. utb. Utb..adm. Adm.syst. Soc.adm.
arbete U-sa 1 a U-å U-sa 1!a U-å Växjö S-val 1 Ö-sund Sth Im

Goda 5 10 4 1 7 13 2 3
Osäkra 5 7 13 17 5 9 23 17
Dåliga 1 1 1 5 3 1

Summa antal 14 18 18 19 17 22 28 21
Ej svar 2

Vid sekreterarIInjen och vid administrativt systemarbete bedömer man 
sina utsikter att få önskat arbete betydligt ljusare än på övriga 
linjer. Relativt få anser att deras chanser på arbetsmarknaden är di
rekt dåliga.
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Kommentar:

Den dämpade optimism som råder om framtida arbetsmöjIIgheter kan delvis 
förklaras av det rådande konjunkturläget, men delvis också av den osäker
het man känner när man går på en ny och oprövad utbildning.

SekreterarIInjen är väl den utbildning som har den fastaste anknytningen 
till ett etablerat yrke på arbetsmarknaden. Det är förmodligen en av an
ledningarna till att eleverna där ser positivt på sina möjligheter att 
få arbete.

Situationen är annorlunda för dem som går på sodaIadministration och ut- 
blIdnlngsadmlnlstratlon. Där är man dels osäker på vilka specifika yrken 
som kan sökas, dels också på hur konkurrenskraft Ig utbildningen är I för
hållande till andra utbildningar. Denna osäkerhet avspegler sig också I 
svaren under "övriga synpunkter". 18 elever, alla vid ovan nämnda linjer, 
påpekar där vikten av att utbildningen marknadsförs. Vid soclaladmini st
råt i on är det flera som önskar veta hur deras kompetensområde är I för
hållande till socionomerna.

En Intensiv marknadsföring av utbildningen förenad med en mer preciserad 
målsättning torde vara värdefull särskilt under de första åren. Sådana 
åtgärder påverkar förmodligen elevernas attityder I positiv riktning 
även till andra faktorer I utbildningen.
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