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Föreliggande rapportserie, Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen, 
Umeå universitet är avsedd att utgöra en sammanhållande ram för publicering 
av arbetsrapporter, delresultat, utkast m m vilka lämpar sig för en snabb 
presentation. För innehållet i denna serie är respektive rapportförfattare 
ensam ansvarig.



1

Antagningen till högskolan och intervjuer med akademiska lärare 
inom grundutbildningen

De intervjuade

Som ett komplement till uppföljningarna av antagningen inom hög
skolan, har vi även gjort intervjuer med 20 erfarna lärare. Ur
valet har i allmänhet skett med hjälp av studierektorer o d, var
vid vi eftersträvat att få med lärare både från de teoretiskt in
riktade delarna av utbildningen och de delar som innehåller mer 
av praktisk tillämpning. Det är alltså inte fråga om ett statis
tiskt representativt urval av lärare.

Intervjuerna som gjordes under 1983-84 har dels kretsat kring de 
studerandes kvalitet, förkunskaper, motivation och förändringar 
i dessa hänseenden samt dels kring urvalsmetoderna. De flesta av 
intervjuerna har gjorts av Sten Henrysson, men även Sara Henrysson, 
Monika Kriström och Anders Lexelius har medverkat.

Intervjuschemat finns i bilaga 1. Frågorna i schemat har dock bara 
varit stommen i intervjuerna, som ofta följt andra banor. Vi har 
strävat efter att få lärarna att fritt utveckla sina synpunkter på 
de studerande och urvalet.

Fem av de intervjuade lärarna är professorer resten är lektorer. 
Nästan alla hade undervisat på respektive institution i mer än 10 år.

Följande lärare har intervjuats:

Två från psykologlinjen i Stockholm
Två från förvaltningslinjen i Umeå
En från sociala linjen Umeå
Tre från lärarutbildningen i Stockholm
En från lärarutbildningen i Umeå
Två från veterinärlinjen i Uppsala
Tre från läkarlinjen i Stockholm
Två från juristlinjen i Stockholm
Två från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm
Två från ekonomlinjen i Lund



2

Intervjuernas resultat

Studerandegruppens sammansättning och ålder

Först måste man hålla i minnet att min egen undersökning avser stu
derande antagna i huvudsak mellan 1978 och 1980 medan de intervjuade 

lärarna nog i större utsträckning tänker på elever som antagits 

senare. När det gäller elvematerialets sammansättning på senare år 

så nämner ungefär hälften spontant att reformen lett till stor 

spridning både i ålder och i studieförutsättningar i olika hän
seenden. En grupp lärare nämner särskilt den ökade åldern hos viss 

grupp av studerande och de problem det medför. Ungefär hälften 

konstaterar att på allra senaste åren har man fått yngre studeranden 

i större utsträckning och en tendens till att det blir ökad homo
genitet i materialet. Vissa lärare konstaterar samtidigt att stu
denterna blivit ambitiösare och flitigare och presterar bättre stu
dieresultat än under mitten av 70-talet. Variationerna är dock 

fortfarande stora. När det gäller de äldre studerande anser ungefär 
hälften att dom utgör ett bra inslag i undervisningen och verkar 
stimulerande genom att de är mera ifrågasättande och bidrar med 

sina erfarenheter till undervisning. Många tar upp de äldres bris
ter i olika hänseenden både när det gäller kunskaper, studievana 

och möjligheter att koncentrera sig på studierna. Ett par lärare 
nämner också att det kan vara nackdelar med alltför stor ålders
skillnad mellan individer inom en studiegrupp och att detta i sämsta 

fall kan leda till en viss aggressivitet mellan deltagarna. Ett 
par lärare är också inne på att dom mycket äldre kan vara ganska 
låsta och fixerade vid sina föreställningar och inte mottagliga 

för vissa delar av undervisningen. T ex när det gäller behandling 

kan de ha klart för sig hur den ska ske enligt egen uppfattning 

och ha svårt att acceptera andra behandlingsmodeller.

Brister hos de studeraden

i

De flesta lärarna har något bidrag att lämna till brister i bas
kunskaperna. Det vanligaste är att man nämner brister i ämnet svenska 

både i förmåga att uttrycka sig men kanske särskilt i att skriftligen 

formulera sig i uppsatser och promemorier, överhuvudtaget nämner man 
brister i kommunikationsförmågan som också tar sig uttryck i att en
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viss grupp av studenter a’r mycket passiva och svåra att få med i 
olika former av aktiverande undervisning. En grupp lärare nämner 
också matematiken som otillräcklig samt kunskaperna i engelska 
såsom otillräckliga för att kunna läsa engelsk litteratur och 
tillgodogöra sig den. Några nämner också överhuvudtaget brister 
i studiefärdigheten t ex att snabbt ta sig igenom läroböcker och 
läsa dem kritiskt. Ett par lärare nämner också att det är brister 
i språkkunskaper i andra ämnen än engelska och att det borde vara 
värdefullt att åtminstone en relativt stor grupp av studerande kunde 
behärska något annat främmande språk än engelska, dvs tyska eller 
franska. Ett tema som många lärare tar upp är också passiviteten 
hos många studerande dvs att dom inte själva kan på ett aktivt 
sätt tillgodogöra sig kurslitteraturen och sovra i den. Alltför 
många vill bli matade med sked och serverat ganska detaljerat vad 
man ska kunna inför skrivningar och dylikt. Ett par lärare är själva 
inne på att detta kan delvis vara en effekt av att kurslitteraturen 
är för omfattande och att man inte hinner kritiskt behandla de olika 
momenten och förbereda eleverna för ett kritiskt läsande av kurs
litteraturen utan läraren tvingas till att mata fram just dom saker 
som skall inläras. I samband med detta vädrar också en del lärare 
missnöje med att vissa studenter inte är beredda att arbeta i den 
omfattning som är nödvändig. Man räknar med normal arbetstid som 
andra arbetsverksamma och räknar med fritid och ferier på samma sätt 
som folk ute i arbetslivet överhuvudtaget. När det gäller dom all
männa studiebeteendena är det dock inaktiviteten hos vissa studerande 
som tas upp spontant av ungefär hälften av de intervjuade lärarna. 
Några lärare konstaterar att de yngre som kommer relativt direkt 
från gymnasiet ofta är bättre på att lära in kunskaperna i plugg
form medan en del av de äldre har betytande svårigheter där. Detta 
kompenseras dock av att de äldre i varje fall en del av dem kan 
sätta kunskaperna i relation till sitt sammanhang i större utsträck
ning och få ut mera av undervisningen för det kommande yrket. Detta
gäller speciellt om de äldre har erfarenhet av betydelse för det

!

kommande yrket. De brister i förkunskaperna som berörts gäller ofta 
de äldre i större utsträckning beroende på vilken typ av erfaren
heter de haft efter sina avbrutna studier t ex en studentexamen.
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Ungefär hälften av lärarna klagar mer eller mindre spontant över 
invandrarnas och andra utlänningars bristande kunskaper i svenska.
Dom tar också upp andra svårigheter som de har. Några lärare kons
taterar dock att det finns månqa bra studerande bland invandrare 
och andra utländska studerande men många anser att man borde lägga 
ner mycket mera arbete på att diagnostisera deras förkunskaper och 
ge dem realistiska råd angående möjligheterna att genomföra studierna 
effektivt.

Många av de äldre studerande har alltså enligt lärarna betydande 
svårigheter att genomföra studierna. Dels beror detta på bristande 
förkunskaper, dålig studievana men många lärare tar också upp deras 
besvärliga sociala situation i samband med familj, ekonomi, engage
mang i samhället. Några lärare kräver att man skulle bättre infor
mera och studievägleda de äldre för att göra dom klara över vad 
studierna verkligen kräver och vilka villkor som gäller. Det be
stående intrycket är att de äldre studerande måste vara mycket 
varierande som grupp vilket gör att de olika lärarna får ganska 
varierande intryck också beroende på vad de speciella utibldnings- 
linjerna kräver av de studerande. De flesta lärarna är angelägna 
om att påpeka att det finns en minoritet bland de äldre studerande 
som är mycket ambitiösa och duktiga.

Antagningssystemet

De flesta lärarna har ganska dimmiga begrepp om hur antagnings
systemet fungerar och vilka förändringar som har vidtagits. Deras 
åsikter återspeglar därför till mycket stor del andras uppfatt
ningar och vad som har sagts i massmedia. De flesta lärarna är 
mycket kritiska mot antagningssystemet både därför att det är 
krångligt och långsamt och för att det släpper igenom personer 
med dåliga förkunskaper och studieförutsättningar. De flesta har 
fått klart for sig att en hel del inslag i antagninssystemet är 
politiskt betingat t ex kvotgruppssystemet. Det finns dock en 
minoritet kanske en fjärdedel bland de tillfrågade som är nöjda 
men antagningssystemet och tycker att det under de givna förut
sättningarna fungerar tillfredsställande ur den egna utbildningens 
synpunkt. Bland dessa och även bland andra finns också de som
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uppskattar den variation bland studenterna som nu föreligger 
och menar att de vuxenstuderande utgör ett välkommet tillskott 
redan i själva undervisningen. Det finns en mindre grupp lärare 
som helt tar avstånd ifrån antagningssystemet och i vaga orda
lag hänvisar till intervjuer och individuell bedömning. De 
flesta godtar dock betygen som grundval för urvalssystemet och 
en : del av dom tar upp de alltför låga behörighetskraven i vissa 
ämnen. Det finns några lärare som nämner behovet av antigen re
lativt högt behörighetskrav, särskilt behörighetskrav i vissa 
ämnen eller också att man sätter in speciella kunskapsprov som 
prövar fördigheterna. Det finns en stor grupp bland lärarna, 
kanske hälften, som vill ha någon form av viktning av betygen i 
urvalet. Särskilt gäller det linjer med naturvetenskaplig och 
teknisk inriktning. En del av dem är medvetna om att viktningen 
i och för sig inte ändrar rangordningen mera påtagligt men hän
visar till återverkningarna på gymnasienivå i form av taktikval 
och dylikt. Beträffande andra nya urvalsinstrument finns det inte 
så många förslag. Det som tilldrar sig störst intresse är intervjuer 
som nämns av ungefär hälften som en möjlighet, men ett antal av 
lärarna talar spontant om de svårigheter som intervjuerna måste 
medföra. Särskilt kunksapsprov nämns av några lärare men inte med 
någon större entusiasm. För intelligensprov är intresset ganska 
begränsat.

De flesta lärarna tycker att någon form av arbetslivserfarenhet 
är av värde. En minoritet skulle föredra att detta ingick såsom 
ett krav i form av minimitid av praktik i någon form. Det finns 
dock en grupp lärare som är rädda för att arbetslivserfarenheten 
går ut över studieförmågan. Man är vanligen angelägen om att ar
betslivserfarenheten inte blir för lång och avståndet från de av
slutande gymnasiestudierna i tid blir relativt begränsad. Man 
hänvisar då till glömska i baskunskaperna och att studieförmågan 
går ner samt den sociala situationen som successivt blir besvär
ligare med stigande ålder. Det finns också några lärare som tar 
upp de negativa verkningarna av arbetslivserfarenheten och lång 
frånvaro från tidigare studier även genom den rigiditet och svår- 
påverkbarhet som uppkommer hos en del som anser sig förvärvat be
tydande kunskaper och närmast är ute efter någon form av legiti
mation. Beträffande frågan om arbetslivserfarenheten skall vara



6

allmän eller relevant är meningarna mycket delade. Snarast är det 
en övervikt för relevant arbetslivserfarenhet. En del lärare talar 
för en lämplig kombination av bådadera. Andra är inne på att 
man kan göra den relevanta arbetslivserfarenheten som en del av 
själva utbildningen. Åsikterna är alltså ganska divergerande vilket 
sammanhänger med de olika utbildningarnas skilda rekrytering och 
behov.

Kvotgruppssystemet kritiseras flitigt. Vanligen anser man att 
elever från kvotgrupp 2, 3 och 4 i betydande omfattning klarar 
sig sämre än elever i kvotgrupp 1. Man framhåller när det gäller 
kvotgrupp 4 den stora spridningen och när det gäller kvotgrupp 3 
klagas det på de bristande förkunskaperna, men framhålls också 
av ett par lärare att denna kategori från folkhögskolan har speciella 
förutsättningar när det gäller grupparbete och samverkan i under
visningen av olika slag.

I samband med antagningssystemet tar ett antal lärare också upp 
behovet av information och anser att man bättre borde klargöra 
för de olika kategorierna av studerande vilka krav på arbetsinsatser 
och förkunskaper som ställs i studierna. Al Iför många har den 
inställningen att studierna går att genoföra ungefär som ett van
ligt arbete med den normalt anställdes krav på ledighet. Särskilt 
gäller detta kvotgrupp 4 där man skulle göra många en tjänst 
genom att ordentligt diskutera igenom deras totala situation inför 
studierna. Detta framkommer också vid diskussion av skälen till 
olika former av avbrott i studierna där man i ganska liten omfatt
ning hänvisar till att det beror på bristande begåvning och van
ligen hänvisar till den sociala situationen och personliga för
hållanden hos den enskilde.
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INTERVJUSCHEMA - Frågor att ställa till lärarna rörande 
studeranden och urvalet m m

Inledande frågor som rör läraren:

- Vilken typ av tjänst har du?
- Vilket ämne undervisar du i?
- På vilken/vilka linjer undervisar du?
- Hur länge har du hållit på?
- Vad omfattar utbildningen i stort?

1. FRÅGOR RÖRANDE DEN STUDERANDE

A. Hur ser den nuvarande studerandegruppen ut? Dess sammansättning.
B. Hur ser den nuvarande studeranden ut?
C. Tycker du att den studerande har förändrats?
D. Hur ser åldersfördelningen ut? (nu - förr)
E. Vilken tidigare utbildning har de studerande? (Intervjuaren bör 

veta något om detta och be läraren kommentera)
F. Hur tycker du att en bra studerande skall vara?
G. Har den studerande tillräckliga baskunskaper?
H. Hur upplever du de studerande under utbildningen? Aktiva - inaktiva 

i gruppen? Hur vill du att de studerande skall agera?
I. Lär man, under utbildningen, känna gruppen?
J. Vilka erfarenheter har du av de olika studerandekategoriernas 

förkunskaper, studiemotivation, begåvning m m?
K. Upplever du några brister hos de studerande? (T ex i förkunskaper)
L. Har de studerande erfarenhet av tidigare studier, arbete?
M. Ar det bra med erfarenhet av tidigare arbetsliv och studier? Bör 

den studerande ha obligatorisk förpraktik?
N. Tycker du att något är problematiskt i undervisningen?



2. FRÅGOR OM URVALET

A. Känner du till nuvarande urval ssystern? (Intervnuaren bör, om 
läraren ej känner till urvalssystemet, kunna ge en kort beskriv 
ning av detta)

B. Tycker du att nuvarande urvalssystem är bra?
C. Hur tycker du att urvalet av de studerande bör gå till?
D. Kan du tänka dig andra typer av urvalsinstrument? (Prov, 

intervjuer, ämnesbundna kunskapsprov, viktade betyg, 
arbetslivserfarenhet)

E. Vilken vikt bör de olika urvalsinstrumenten ha?
F. Relevant eller allmän arbetslivserfarenhet?
G. Vet du något om reservantagningen till linjen?
H. Kan ni fylla kurserna?
I. Tidsaspekten?

3. FRÅGOR om avbrott/studieuppehåll

A. Vet du vad avbrotten/uppehållen beror på ? (Bristande intresse, 
sociala skäl, byter till andra linjer?)

B. Vilka är det som hoppar av/gör studieuppehåll?
C. När sker de flesta avbrotten?
D. Vet du något om hur stort bortfallet är?
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