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FÖRORD 
 
Den andra rapporten om Studentsupports verksamhet är nu klar.  
Den första publicerades 2003 (Holmeros Skoglund, K. & Högberg, I. (2003). 
 
Rapporten avser läsåret 2005-2006 och genomfördes hösten 2006. Vi hoppas att 
den kan bidra till att vi får en bättre grund att stå på, för att kunna möta studen-
ternas behov och för att kunna fortsätta utvecklingen av vår stödverksamhet 
inom Studentsupport, Studentservice och på Högskolan i Borås (HB).  
 
Vi har genom vår studie blivit ännu mer medvetna än tidigare om studenternas 
studiesituation och om den viktiga roll som verksamheten inom Studentsupport 
och Studentservice spelar, både när det gäller att rekrytera nya studenter och att 
behålla dem vid HB. I särskilt hög grad gäller det senare förstaårsstudenterna. 
 
Vi vill tacka några personer vid HB för god hjälp under arbetets gång: våra re-
spondenter, Margareta Carlsson, VHB, för tålmodig hjälp i statistiska frågor, 
Karin Eldholm och Linda Olausson, GF, och Marie Wilhelmsson, BHS, som så 
hjälpsamt plockat fram statistiskt underlag för enkäten. Att ni stod ut! Peter Si-
grén, CLU, för synpunkter när det gäller rapportens layout och Martin Borg, 
BLR, för sakkunnig hjälp med referenser. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This study concerned first-year students failing in being successful in their aca-
demic studies and the reasons behind this. We were also presenting some sug-
gestions, when it came to student support services, to help them succeed in their 
academic endeavours. We studied a group of 148 first-year students, who were 
unsuccessful in gaining 20 credits out of 40 requested, during their first year of 
academic studies at the University College of Borås. The rate of respondents 
from the six different schools of the UCB was 72 students. The study gave an 
overview of both organizational and personal reasons for failure. The study was 
dealing with study hours, students who work extra alongside their studies and 
the effects this had on study results. We were also discussing whether the avail-
able student support services at the UCB were known to the students, used by 
them or if they were in need of additional study-related support. The most strik-
ing results were the dominating numbers of young students under the age of 25, 
and the fact that most of the respondents had Swedish as their mother tongue. 
The most significant conclusion of our study was that Student Support Services 
can play an important part in helping students to succeed in their academic stud-
ies. 
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1. BAKGRUND 

 
”Mångfald, jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde oavsett kön, etnici-
tet, religion, ålder, social tillhörighet, sexuell läggning och eventuell funk-
tionsnedsättning genomsyrar Högskolan i Borås, värdegrund.” (Strategisk 
plan för HB, Högskolan i Borås, 2006)  

 
Studentsupports verksamhet vilar på denna värdegrund. 
 
Det är viktigt att högskolan skapar goda förutsättningar för lyckade studieresul-
tat för alla, något som också är i linje med propositionerna Mångfald i högskolan 
(SOU 2000:47), Den öppna högskolan (SOU: 2001/02:15), Mål i mun, förslag 
till handlingsprogram för svenska språket (SOU: 2002:27) och  Ny värld – ny 
högskola (SOU 2004/05:162). Dessa propositioner utgör styrdokument för 
svenska universitet och högskolor. 
 
Studentsupport startade i liten skala år 1998 med anställning av en dyslexipeda-
gog och utökades snart med en pedagog i Svenska som andraspråk och en peda-
gog i Röst, tal och kommunikation. Med medel från Rekryteringsdelegationen 
infördes stödverksamhet även i engelska. Våren 2004, flyttades verksamheten 
från Centrum för Lärande och Undervisning (CLU) till Bibliotek och lärandere-
surser (BLR). En ny avdelning, Studentservice, bildades inom BLR i december 
2005. Hit fördes Studentsupport. I Studentservice ingår, förutom Studentsupport, 
Studenthälsan, Central studievägledning, Internationell koordinator och Karriär-
vägledning.  
 
Utöver Studentsupports ursprungliga verksamheter fanns läsåret 2005-2006, när 
denna enkät genomfördes, Matte- och Datasupport med drop-in-stöd av erfarna 
studenter som handledare. Flera kurser/workshops ges numera kontinuerligt un-
der läsåret. En liten studio med bland annat talsyntes finns också, liksom även 
ett grupprum för vår kursverksamhet. Samtliga datorer på BLR är utrustade med 
diverse användbara språkprogram på svenska och engelska.  
 
Under 2007 har ytterligare en person anställts inom Studentsupport och vår idé 
om en språkverkstad håller äntligen på att utvecklas. ”Drop-in-stöd” ges där i 
svenska, svenska som andraspråk och engelska. Studenterna får bland annat 
hjälp med sitt akademiska skrivande.  
 
Även samarbete med institutioner gällande kurser och kursutveckling inom Stu-
dentsupports kompetensområde pågår sedan ett antal år tillbaka.  
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Lokalfrågan för språkverkstaden är i skrivande stund, hösten 2007, ännu inte 
löst på ett tillfredsställande sätt och vi arbetar med att hitta en för alla parter 
lämplig lösning. 
 
Vi kan idag konstatera att våra tankar om framtida utveckling av Studentsupport 
från 2003, har börjat ta form. Trots att flera av våra idéer idag är förverkligade 
återstår många att utveckla (Holmeros Skoglund, K. & Högberg, I. (2003). 
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2. SYFTE      
 
Studentsupport vid Högskolan i Borås har tidigare genomfört två enkäter, 2000 
(ej publicerad) och 2003 (Holmeros Skoglund, K. & Högberg, I.) för att under-
söka studenternas behov av stöd i sitt lärande och kunskapsbyggande. Genom 
dessa båda studier och vår mångåriga erfarenhet stod studenternas behov ganska 
klart för oss. I denna tredje enkät ville vi gå ett steg vidare.  
 
Vi ville undersöka om det fanns ett samband mellan studieresultat och behov av, 
tillgång till och utnyttjande av stöd. Vi ville också få reda på orsaker till miss-
lyckade studieresultat. Med denna studie som underlag ville vi dessutom få en 
bättre grund att stå på, när det gäller vidareutvecklingen av Studentsup-
ports/Studentservices verksamheter. 
 
Vi riktade oss till studenter som påbörjade sina programstudier ht 2005 för att ta 
reda på orsakerna till varför vissa studenter tagit 20 poäng eller färre, det vill 
säga misslyckats att ta 40 poäng under sitt första studieår. Vi ville ta reda på om 
det fanns några skillnader, när det gällde ålder, kön och modersmål i förhållande 
till studieresultatet. Dessutom ville vi undersöka om det fanns några skillnader 
mellan de olika institutionerna på HB. Intressant att få reda på var också om det 
fanns några skillnader i svaren från de distansstudenter som fanns bland respon-
denterna. Varje gång ordet ”respondent” används i fortsättningen avses de 72 
studenter som besvarade enkäten skriftligt eller via telefonsamtal. 
 
Vi ville också undersöka om studenterna hade studerat på högskola tidigare, vil-
ka orsakerna var till det otillräckliga studieresultatet, hur många timmar de lade 
ner på sina studier, om de arbetade vid sidan av studierna och i så fall i vilken 
omfattning. Viktigt var också att få reda på om de kände till Studentsupports 
stödverksamheter och övriga verksamheter inom Studentservice och vad de i så 
fall tyckte om stödet. Vi undrade också om det fanns behov av någon annan 
stödverksamhet och om de sökt stöd utanför HB. 
 
Intressant att veta var också om studenterna fortfarande studerade vid HB eller 
vad de annars gjorde. I en avslutande fråga fick respondenterna lämna synpunk-
ter på om det fanns annat som HB kunde göra för att underlätta studierna. (En-
kätformulär se bilaga 2) 
 
Vi har också velat jämföra våra resultat med resultat för hela riket i Högskole-
verkets (HSVs) årsrapport för 2005 och 2007 och Studentspegelns enkätunder-
sökning (2007); en enkät som görs av HSV och ses som ett komplement till det 
svenska kvalitetsmätningssystemet. Den gjordes första gången 2002 och fokus 
låg på studenternas lärande och själva lärprocessen.  
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Ytterligare en koppling vi velat göra är till de erfarenheter vi fått genom delta-
gande i det internationella nätverket First Year Experience, FYE som vi beskri-
ver noggrannare på sidan 38. http://www.sc.edu/fye
 
Eftersom Studentsupport numera ingår i en större enhet, Studentservice (se 
ovan) belyser vi, till skillnad mot i de tidigare enkäterna, även övriga verksam-
heter inom avdelningen, när så är möjligt. 
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3. METOD 
 
Enkäten riktade sig till de programstudenter vid HB, som påbörjade sina studier 
ht 2005 och som tagit 20 poäng och färre under sitt första studieår. Vi hämtade 
våra uppgifter ur LADOK. 148 studenter, 10% av 1470, totala antalet nybörjare 
på program, utgjorde vår målgrupp.   
 
Enkätens försättsblad (bilaga 1) innehöll information om syftet med undersök-
ningen och vilka som var ansvariga. Enkäten (bilaga 2) utprovades på cirka tio 
studenter och vissa justeringar gjordes därefter.  
 
Sedan skickades enkäten i personligt brev tillsammans med svarskuvert till be-
rörda studenter. För att locka till deltagande erbjöds en triss-lott för ifylld enkät. 
Tyvärr blev antalet svar, trots detta erbjudande, inte tillfredsställande. Svårighe-
ten att få in svar kan delvis ha berott på att flera av studenterna bytt adress, e-
postadress eller telefonnummer. 
 
På grund av, som vi ansåg, låg svarsfrekvens, beslöt vi att som en bortfallsåtgärd 
slumpmässigt välja ut var tionde student för telefonintervjuer; det vill säga 21 
studenter, som inte hade svarat på ursprungsenkäten. De på så sätt besvarade 
enkäterna blandades med de övriga och samtliga behandlades därefter konfiden-
tiellt. Genom denna åtgärd fick vi upp svarsfrekvensen till 50%; 72 svar istället 
för de ursprungliga 51, vilket vi ansåg kunna ge någorlunda tillförlitliga resultat. 
En jämförelse kan göras med HSVs Studentspegel (2007) med en svarsandel på 
57%, vilket av HSV bedömdes vara tillräckligt för att garantera den statistiska 
tillförlitligheten. 
 
Enkätresultaten bearbetades i det statistiska analysprogrammet SPSS och i 
EXCEL. 
 
Man bör hålla i minnet vid läsningen av denna rapport att studenternas förvänta-
de resultat för ett läsår är 40 poäng (60 ECTS-poäng) och inte 20 (30 ECTS-
poäng).  
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4. RESULTAT OCH DISKUSSION 
 
4.1   Ålder (Fråga 1) 
 
46 respondenter är under 25 år (64%), 13 mellan 25-30 år (18%) och 13 mellan 
31-40 år (18%). I materialet ingår 6 studenter som är äldre än 40 år men ingen 
av dessa svarade. Den äldsta är född 1961 och den yngsta 1987. De flesta som 
bara tagit 20p och färre är under 25 år.  
 
Våra resultat är i linje med innehållet i ett pressmeddelande från SCB och Hög-
skoleverket (2005:29). Här konstaterar man att antalet 19-åringar fortsätter att 
öka vid högskolor och universitet; ett faktum som bidrar till en 5-procentig ök-
ning i riket från och med 2004 av personer som saknar tidigare erfarenhet av 
högskolestudier. Fler börjar alltså studera i nära anslutning till den gymnasiala 
utbildningen. Den grupp som börjar studera högre upp i åldrarna minskar där-
med.  
 
Det hade för vårt syfte varit intressant om de 6 studenter, som är 40 år och äldre 
hade besvarat vår enkät, därför att vi vet så lite om deras situation. Deras gym-
nasiestudier ligger ofta långt tillbaka i tiden och många har kompletterat gamla 
betyg på Komvux. Erfarenhetsmässigt, snart tio år inom Studentsupport, kan 
sägas att dessa studenter oftast är välmotiverade och ambitiösa men inte sällan 
lider brist på självförtroende i studiesituationen och behöver hjälp med studie-
teknik, stöd och handledning. Ofta arbetar de dessutom vid sidan av studierna 
och har familj. Bristande engelskkunskaper kan också utgöra ett hinder i deras 
studier. Citat från en student: 
 

”Ta hänsyn till de som inte har svenska som hemspråk, de som är föräldrar 
och måste jobba samtidigt.”  

 
Att 24 (33%) respondenter, 16 av dem under 25 år, har sökt stöd utanför HB  
kan visa på att vår marknadsföring varit bristfällig. Vi ser flera förklaringar till 
denna brist på synlighet: flytt till ny organisation och nya lokaler, oklarhet i den 
nya organisationen, svårighet att hitta stödfunktionerna på hemsidan, oklart med 
benämningar på olika verksamheter, färre resurser än tidigare under läsåret 05-
06 i till exempel svenska som andraspråk och engelska och otillräcklig kommu-
nikation med institutionerna. En annan orsak, som studenterna upplever det, kan 
vara att den personliga kontakten med personal/lärare ute på institutionerna 
ibland inte fungerat så bra. Några citat från enkäten: 
 

                            ”Brist på lärarstöd och lärarkontakt.”  
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”Gör lärarna mer tillgängliga för studenterna, det känns mest som vi är ett nöd-
vändigt ont för dem. Förstår att det är mycket jobb med så många studenter men 
kan man inte ta hand om dem borde man minska intaget istället för att få dem att 
känna sig ”i vägen”.  
 
” Positivt: X-X X!! Wow. Asbra att hon ringer & kollar innan terminsstart, det 
blev man peppad av!! … skönt att någon ”bryr sig”. 

 
4.2   Kön (Fråga 2)  
 
45 av de 148 studenterna i ursprungsgruppen är kvinnor och 103 män. 41 män 
och 31 kvinnor svarade på denna fråga. 
 
Merparten av respondenterna i vår studie är män under 25 år, 46 (64%).  
 
Det är alltså de yngre männen, som dessutom inte utgör mer än 36% (Högskole-
verket, 2005) av nybörjarna på HB, som har störst svårigheter med sina studier. 
Studentservice bör med detta som bakgrund, särskilt uppmärksamma denna 
målgrupp på ett sådant sätt att de har större chans att lyckas med sina studier. 
 
Deltagande i den internationella konferensen First Year Experience, Gothenburg 
9-11/5 2007, gav oss inspiration för fortsatt arbete med de nya och oerfarna stu-
denterna. Vi återkommer senare i denna skrift med fler detaljer från konferensen 
och det frivilliga utvecklingsarbetet den har genererat på HB.  
 
Studentservices roll, när det gäller ”retention” är viktig. Det är också viktigt att 
studenterna känner till oss i ett tidigt skede av sina studier, för att vi skall kunna 
hjälpa till att förhindra misslyckanden och avhopp. Enligt vår studie anger 26 
(36%) respondenter under 25 år att de är i behov av stöd för att klara sina studi-
er. Fler män än kvinnor känner behov av stöd.  
 
En intressant jämförelse, när det gäller könsfördelningen vid högre studier i hela 
riket, kan göras med Högskoleverkets årsrapport (2005). Andelen män som på-
började sina studier i riket ht 2005 är 44% och vid HB 36%. Som jämförelse var 
andelen män i riket 45% och vid HB 32% ht 2006. Vi konstaterar att fler män, 
40 (57%), än kvinnor, 30 (43%), av våra respondenter har misslyckats med sina 
studier trots att antalet män totalt är färre på HB. 
 
Enligt HSVs pressmeddelande (Forneng, S., 2005) är en tänkbar förklaring till 
skillnaderna i antal mellan män och kvinnor, vid övergången från gymnasiet till 
högskolan; att traditionella manliga utbildningsalternativ ligger utanför universi-
teten och högskolorna. En annan förklaring sägs vara att kvinnor generellt sett 
har bättre betyg i grund- och gymnasieskolan, vilket kvalificerar till högre studi-
er*. 
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Enligt Studentspegeln (2007) lägger kvinnor ner mer tid på sina studier än män. 
Vidare framkommer i den officiella statistiken över högre utbildning att kvinnor 
har bättre betyg och klarar studierna i högre utsträckning än männen, vilket ju 
också visar sig bland respondenterna i vår undersökning, 41 män och 31 kvin-
nor. 
 
I ett annat pressmeddelande från SCB och och Högskoleverket (2005:33) kon-
stateras dessutom att kvinnor oftare tar examen än män.  
 
 
* HSVs siffror från Riket: 
Fler kvinnor än män, generellt i Sverige och på HB, bedriver högskolestudier. ”Skillnaden mellan män och kvinnor i övergången till univer-
sitet och högskolor är stor. Vid 25 års ålder är skillnaden 12,7 procentenheter. Kvinnornas övergångsfrekvens till och med 25 års ålder var 
51,7% läsåret 2004-2005 (Vid HB 51,3%), jämfört med 39,0% för männen (Vid HB 37,2%)”. (Forneng, S,  2005 sidan 1 och 2)  
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4.3   Modersmål (Fråga 3) 
 
50 respondenter (70%) uppger svenska som modersmål. 22 respondenter uppger 
annat modersmål än svenska och de representerar 19 olika språk.   
 
 
Tabell 1   Modersmål representerade i vår undersökning samt antal och procent av  
                  respondentgruppen 
  

Modersmål Antal               % 
arabiska 3 4,2
bosniska 2 2,8
engelska 1 1,4
grekiska 1 1,4
irakiska/ 1 1,4arabiska 
isländska 1 1,4
kroatiska 1 1,4
kurdiska/ 1 1,4arabiska 
kurdiska/ 1 1,4sorani 
persiska 1 1,4
polska 1 1,4
portugisiska 1 1,4
somaliska 1 1,4
spanska 1 1,4
svenska 50 69,2
svenska/ 1 1,4engelska 
svenska/ 1 1,4persiska 
tamil 1 1,4
turkiska 1 1,4
vietnamesiska 1 1,4
Totalt 72 100,0

 
 
 
Enligt HSVs årsrapport 2006 är andelen studenter med utländsk bakgrund i riket 
som helhet 16% och på HB 20%. Definitionen på studenter med utländsk bak-
grund är enligt HSVs rapport: studenter som själva är födda utomlands eller har 
två föräldrar födda utomlands, exklusive adoptivbarn.*  
 
I vår studie anger 22 respondenter (31%) att de har ett annat modersmål än 
svenska, det vill säga de har svenska som andra språk. Bara två av dessa respon-
denter angav språket som orsak till misslyckande, fyra angav bristande motiva-
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tion/felval/för höga krav och ytterligare fyra angav familj/föräldraledig-
het/separation. 
 
Man kan konstatera att modersmålet uppenbarligen inte har en avgörande inver-
kan på studieresultaten bland våra respondenter. Eftersom många HB-studenter, 
46, besökte pedagogen i svenska som andraspråk läsåret 05/06 får man anta att 
dessa fått det stöd de behövde för att klara sina studier och således inte finns 
med i vår statistik över studenter som misslyckats. 
 
*Enligt samma rapport är jämförelsetalet för utländsk bakgrund, dvs andelen med utländsk bakgrund bland 
nybörjarna vid lärosätet dividerad med motsvarande andel för ett genomsnitt av individer från samma kommuner 
och i samma ålder. Totalt sett är jämförelsetalet i riket 0,95, vilket visar att studenter med utländsk bakgrund är 
något underrepresenterade bland nybörjarna vid universitet och högskolor. För HB är jämförelsetalet däremot 
1,16, det vill säga överrepresenterade. Skillnaderna är stora mellan lärosätena. 
 

4.4   Institution, program, distansstudier (Fråga 4, 5, 6) 

Största antalet av de 148 studenterna i ursprungsgruppen som endast klarat 20 
poäng och färre under sitt första studieår kommer från IDA, 59 och IH, 52. För 
uppgifter om den procentuella andelen på olika program se tabell 3 nedan. 
 
Tabell 2 Antal studenter i undersökningen och svarsfrekvensen i antal samt procent per 

institution 
___________________________________________________________________________ 
Institution            Antal    Inkomna svar  Procent__ 
Institutionen för data- och affärsvetenskap, IDA            59        26 (1)*          44 
Institutionen Ingenjörshögskolan, IH             52       26 (1)          50 
Institutionen för pedagogik, PED             17          7 (2)          41 
Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap, BHS     14        10 (2)          71 
Institutionen för vårdvetenskap, VHB               5          2 (0)          40 
Institutionen Textilhögskolan, THS               1          1 (0)        100 
___________________________________________________________________________ 
Totalt             148       72 (6)            
 
* Siffror inom parentes anger distansstudenter och ingår i inkomna svar per institution. 
 
Vi hade förväntat oss ett större antal distansstudenter i materialet. Det är popu-
lärt att studera på distans enligt ett pressmeddelande från SCB och Högskolevr-
ket (2005). År 2004 läste 37 900 (11%) personer inom Sveriges nätuniversitet; 
det vill säga mer än var tionde student och på HB samma år, 533 (9%). 
 
Satsningen på breddad rekrytering inom nätuniversitetet innebär att många av 
studenterna har arbetarbakgrund, 31%,  är äldre än andra studenter 24%, bor i 
glesbygd och har barn i stor utsträckning, SCB och Högskoleverket (2005).  
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Dessa uppgifter fick oss att anta att distansstudenter var mer pressade i sin stu-
diesituation och därmed mer benägna att misslyckas med sina studier. Vi måste 
konstatera att vårt antagande inte stämde. Endast 6 distansstudenter, 3 kvinnor 
och 3 män, varav 4 var under 25 år besvarade vår enkät. 2 respondenter hade 
missförstått frågan ”Är du distansstudent?”. I själva verket är de pendlare. Di-
stansstudenterna är alltså bara 6 (8%). 2 av dem angav annat modersmål än 
svenska. De kommer från IDA (1), PED (2), BHS (2) och IH (1).  
 
Orsaker till varför dessa studenter misslyckats är, enligt dem själva, till stor del 
beroende på dålig organisation och dåligt utformade kurser.  
 

”Dålig info! Slarv med inlämnade saker etc.”  
 
En student hade fått felaktig information, börjat på fel kurs och köpt fel kurslit-
teratur, som han sedan inte fått lämna tillbaka. Denne student sa sig sakna stu-
dievägledning. 
 
En annan student kände sig omotiverad redan från början ”en lärare tog lusten från 
mig”. Samme student arbetade dessutom till 100% och hade sökt stöd hos samt-
liga pedagoger i Studentsupport.  
 
2 studenter anger personliga orsaker till sina misslyckanden.  

 
 ”Hade några dödsfall i familjen, vilket gjorde mig aningen sämre motiverad  
   under vissa perioder” 

 
 
Tabell 3 De program som är representerade av flest respondenter  
___________________________________________________________________________ 
Program   Antal__Tot ant nybörj*__% av ant. nybörj**______ 
Civilekonomprogrammet   13 116       11,2  
Dataekonomprogrammet   10   44       22,7 
Tekniskt och naturvetenskapligt basår  10    15      66,7 
Affärsingenjörsprogrammet    5   55         9   
Lärarprogrammet     5  250          2 
Bibliotek- och informationsvetenskap    4 177           2,3 
___________________________________________________________________________ 
* Totala antalet nybörjare på program ht -05 
** % av ant. nybörjare = det totala antalet nybörjare på respektive program ht -05 
 
 
Övriga program på HB är representerade av ett fåtal studenter. 
Här kan vi konstatera att procentuellt flest misslyckanden sker bland basårsstu-
denterna på IH. Samtliga är under 25 år och 7 av 10 anger svenska som mo-
dersmål. Några av dessa anger ”dåliga förkunskaper” som anledning till misslyck-
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ande. Andra tycker att ”studietakten är för hög” och efterlyser stöd i matematik och 
preparand- eller sommarkurser.  
 
Också dataekonomerna är till övervägande del under 25 år (8 studenter) och 6 av 
dem har svenska som modersmål. Vi återkommer till mottagandet av de yngre 
nybörjarna under First Year Experience (se sid 38). 
 
 
4.5 Avklarade poäng under första studieåret (Fråga 7)  

Tidigare studier på högskola/universitet (Fråga 8) 
 
Tabell 4 Antal avklarade poäng fördelar sig bland respondenterna enligt följande 
___________________________________________________________________________ 
Poäng Antal____________________________________________________________ 
   1-5    9  
  6-10 18  
11-15 18 
16-20 27 
___________________________________________________________________________ 
Totalt 72 
 
Som vi ser i tabell 4, ligger 27 av våra respondenter nära 20p. Man måste dock 
hålla i minnet att målet inte är 20p utan 40p. 
 
Ett mer rättvisande resultat kunde vi möjligen ha fått om vi tagit med resultaten 
på eventuella omtentor ht 06 men vi såg här svårigheter med att vara konfidenti-
ella. 
 
Genom korstabuleringar med övriga frågor framkommer följande: 
Över hälften, 38 (53%), av våra respondenter svarar ja på frågan ”Hade du arbe-
te vid sidan av studierna?” En fjärdedel, 19 (26%), av dem som hade lönearbete 
klarade bara 10 av förväntade 40 poäng under sitt första läsår. 50 (69%) av re-
spondenterna anger svenska som modersmål. 48 (67%) har inte tidigare studerat 
på högskola/universitet, alltså är merparten av våra respondenter ovana vid hög-
re studier. 39 (54%) kände behov av stöd för att klara sina studier och 17 sakna-
de stödverksamheter vid HB. 44 studenter (61%) lade ner mer än 30 timmar på 
sina studier och 18 (25%) studenter lade ner 40 timmar eller fler (Tabell 5). Man 
kan konstatera att ambitionen finns men resultatet har låtit vänta på sig.  
 
En student uttrycker sina önskemål: ”Kursanslutet stöd. För lite timmar, för mycket 
press.” En annan vill ha: ”Bättre info vid studiestart om vad som krävs, antal timmar etc. 
man måste lägga ner” och en tredje: ”Lära oss när vi börjar – ny värld – måste ta det 
lugnt inte stressa. Studieteknik vore bra.” 
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Dessa citat pekar återigen på vikten av att presumtiva studenter får adekvat in-
formation inför sitt högskoleval. Man kan inte nog poängtera vikten av samarbe-
te mellan högskolans studievägledare och vägledare på skolor, arbetsförmedling, 
lärcentra och folkhögskolor. Återkommande träffar mellan dessa sker redan i 
Borås stad och bör kanske intensifieras. Besök av gymnasieelever under hösten 
2007 från en gymnasieskola i Skövde kan tjäna som ett gott exempel. Gymnasis-
terna besökte Bibliotek och läranderesurser och deltog i föreläsningar på institu-
tionerna. En utvärdering visade att upplägget var lyckat och är ett av många ex-
empel på aktiviteter som tål att upprepas, helt enligt FYE, om tidig kontakt med 
presumtiva studenter (se sid 38). 
I sammanhanget kan nämnas att studievägledningen och en representant från 
info-avdelningen på HB arbetar med en ny utbildning för studentinformatörer, 
som skall verka på gymnasieskolorna och på mässor i regionen. Utbildningen är 
planerad att starta under vårterminen 2008. 
 
4.6   Orsaker till att du inte tog 40 poäng under ditt första studieår (Fråga 9) 
 
4.6.1   -organisatoriska orsaker (Fråga 9A) 
 
De öppna svaren kan ordnas in under kategorierna i figur 1 
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Figur 1 Orsaker till att du inte tog 40 poäng under ditt första studieår -organisatoriska 

orsaker.  
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I de öppna svaren under organisatoriska orsaker framkommer, generellt för hela 
HB, att studenterna upplever stora grupper som ett hinder för att på ett tillfred-
ställande sätt klara sina studier. De känner sig anonyma och säger sig ha stora 
svårigheter att få kontakt med lärarna både under och efter föreläsning-
ar/lektioner. Så här skriver ett par studenter: 
 

”Man skall ha större tillgänglighet. Svårt att nå folk. Svårt nå lärare vid 
annat tillfälle än lektion. Vill ej tillbaka. HB för stort.”  
”Hade varit lättare om man haft mer tid med läraren.” 

 
 
Några studenter föreslår nivågruppering, speciellt i matematik, för att det varit 
”för små möjligheter att få hjälp och stöd”.  De som inte klarat kurserna i matematik 
upplever sig ha haft för dåliga förkunskaper och efterlyser sommar-
/preparandkurser. Man tycker generellt att tempot är för högt, att man hela tiden 
kommer efter och att lärarna inte är tillgängliga på ett önskvärt sätt.  
 
Fem respondenter har utnyttjat Mattesupporten ”Mattestödet det bästa som hänt 
mig… jättenöjd” men så kan det tyvärr också låta så här: ”Det fanns stöd men var själv 
lite rädd för att ta till stöd för att anses dum o ointelligent.”    
Se sammanställning av enkät gjord av Kristensson, S. (2007). 
http://www.hb.se/blr/mattesupport/resultatquestionnaire.pdf  
 
Här är det extra värdefullt att vi alla, på ett för studenterna positivt och tillgäng-
ligt sätt, hjälps åt att marknadsföra det stöd som finns, så att ingen skall behöva 
känna sig ”utpekad”, när man utnyttjar det. Flera studenter önskar sig stöd i ma-
tematik, när de besvarar frågan Saknar/saknade du någon stödverksamhet på 
HB? Återigen kan konstateras att vår marknadsföring, när det gäller Studentser-
vices stödverksamheter är bristfällig. Studenterna söker sig därför ibland egna 
vägar för att få det stöd de behöver:  
 

”Har läst extra matte med min far.” ” Sökt mattestöd på gamla skolan i 
GBG.” ” Kompisar, tidigare studenter.” 

 
Trots detta är det ett faktum att just Mattesupporten har haft en person vars upp-
gift bland mycket annat varit att marknadsföra den hösten 2005 nystartade Mat-
tesupporten.  
 
Alltför mycket grupparbete upplevs som störande och ineffektivt av flera re-
spondenter:  
 

”Ett grupparbete med åtta personer var droppen!” ”Passade ej för utbild-
ningsformen. Nästan bara grupparbeten. Usch!” 
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Otillräcklig och felaktig information upplevs av nio respondenter, som en bi-
dragande orsak till de misslyckade studierna. Det är viktigt att de som kommer 
in i kurserna vid ett senare tillfälle än de övriga, ändå får den information de be-
höver och får extra hjälp att komma in i studierna, om det finns behov för det. 
Här, som i många andra fall, är det den ”personliga kontakten” och det ”ämnes-
baserade stödet”, som är viktiga för studenterna.  
 

”Dålig information…ni fick verkligen eleverna omotiverade…första termi-
nen var oerhört rörig…slarv med inlämnade saker etc…fel info. Hamnade i 
fel kurs och klass. Låg därför efter i studierna. (distansstudent)” 

 
Flera av våra respondenter konstaterar lakoniskt i likhet med följande student: 
 

”Personligen så tycker jag att allting fungerar bra på HB. För min del kän-
de jag att jag helt enkelt hade för dåliga förkunskaper för att klara av Tek-
niskt basår.” 

 
4.6.2    -personliga orsaker (Fråga 9B) 
 
De öppna svaren kan ordnas in under kategorierna i figur 2 
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Figur 2 Orsaker till att du inte tog 40 poäng under ditt första studieår -personliga orsa-

ker.  
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”Brist på motivation, för högt tempo/dåliga förkunskaper samt felval” är de främsta per-
sonliga orsakerna våra respondenter ger, som förklaring till att de inte klarat sina 
studier under det första studieåret. ”Inte rätt tid för mig. Inget fel på lärare, undervis-
ning eller skola utan jag var inte redo.”   
 
Detta för återigen tankarna till FYE, som poängterar vikten av att studievägle-
darna verkar vid slutet av gymnasietiden, för att redan där stötta de blivande stu-
denterna i deras val.  
 
En student uttrycker det så här:  
 

”Omställningen från gymnasieskolan till högskolan var mycket svårare än 
jag trott.” ”Omedveten om kraven på studierna. Många hobbies tog tid”   

 
 
En annan student skriver:  
 

”Kommer från arbetslivet och anade inte svårighetsgraden att studera vid 
högskola.” 

 
Fem respondenter har besökt den centrala studievägledningen och de sju studie-
vägledarna på institutionerna.  
 

”Trevligt bemötande, kan sin sak. Bra hjälp då jag ville sluta.” ”Studieväg-
ledaren ger bra info!” 

 
Positiva, personliga orsaker som mamma- och pappaledighet blandas med mot-
satsen; skilsmässa, separation och trassel med privatlivet.  
 

”Personliga orsaker. Skilsmässa. Stor dröm att ha kommit in. Tragedi att 
vara tvungen att sluta.” 

 
Funktionshinder, sjukdom, depression och dödsfall i familjen har lett till svårig-
heter med koncentrationen och missade tentor:  
 

”…all min ork bara försvann tillsammans med min handlingskraft.” 
 
Utanförskap, vantrivsel, ekonomiska svårigheter finns också bland de personliga 
orsakerna till missade poäng.  
 

”Hemska boendeförhållanden, tyvärr har jag inte råd att bo bättre för när-
varande.” 

 
Trots detta har bara två av respondenterna besökt Studenthälsan (sjuksköterska, 
kurator, präst); återigen brist på marknadsföring (se tabell 7 och 8)? 
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Sorg och sjukdom är en del av livet och vi kan alla drabbas förr eller senare. Det 
är helt naturligt. I arbetslivet förlorar man sällan sitt jobb av sådana orsaker utan 
det finns ett hänsynstagande skyddsnät tills man kommit över sin sorg eller ge-
nom sin sjukdom men en student kan tvingas att avsluta sina studier, därför att 
tankarna är på annat håll. Vår miljö för studenterna, här på HB, borde vara så 
tillåtande, att det vore naturligt, att kunna berätta för någon, när studierna miss-
lyckats och varför koncentrationen inte längre finns. Återigen det personliga 
mötet, som det inte alltid finns någon tid för.  
Konsekvensen blir uteblivna poäng som i sin tur leder till uteblivna studiemedel. 
(CSN) http://www.csn.se/   
 
Pendling är ett bekymmer för flera studenter och vecko- och kvällskurser efter-
lyses såväl som schemaändringar. 
 
En personlig anledning så god som en annan? 
 

”Spelar fotboll i X (elitlag). Tar för mycket tid. Vill alltid göra 100%.” 
 
 
4.7   Hur många studietimmar la du ner per normalvecka; inklusive sche-

mabunden undervisning? (Fråga 10) 
 
 
Tabell 5  Antal studietimmar/vecka -en jämförelse mellan studenter på HB* och  Student-

spegelns undersökning (2007) i procent 
________________________________________________________________________ 
 Studentspegeln                 HB*              
 % stud               %  Ant stud                                     Studietim/vecka 
  1                          0    (0)                     0 
  8                    3    (1)     1 -   5 
  9              13    (8)     6 - 10 
 10                                 2    (1)   11 - 15 
 12                                  3    (2)   16 - 20 
 16                    8    (5)   21 - 25 
 17                       27  (17)   26 - 30 
 25                45  (29)                   mer än 30 
_________________________________________________________________________ 
* Beräknat på de 72 respondenterna i vår undersökning. Inom parentes;  antal studenter. 
 
I Studentspegelns undersökning (2007), ingick 6220 studenter vid svenska uni-
versitet och högskolor och i den framkommer många resultat som överensstäm-
mer med vår undersökning.  
 
Bara 25% av heltidsstudenterna i riket ägnar mer än 30 timmar i veckan åt sina 
studier men skillnaderna mellan utbildningarna är stor. 
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Läkare, tandläkare, civilingenjörer och studenter vid SLU-utbildningar (Statens 
Lantbruksuniversitet) lägger i snitt ner mycket mer än 30 timmar i veckan på 
sina studier medan lärare, samhällsvetare och juridikstudenter samt studenter 
inom humaniora och teologi lägger ner mellan 21- 29 timmar.  
 
I vårt material har 46 (64%) av studenterna lagt ner mellan 27 och mer än 30 
timmar per vecka. Detta är en högre procentuell andel än i Studentspegelns un-
dersökning. En student har lagt ner mer än 55 timmar men ändå inte lyckats.  
 
 
4.8 Hade du arbete vid sidan av studierna? (Fråga 11) Om ja, i vilken om-

fattning? (Fråga 12) 
 
38 (53%) respondenter besvarar frågan med, ja och 34 (47%) med, nej. 
 
3 respondenter arbetar 30 timmar i veckan och 4 respondenter 40 timmar. 
Motsvarande fråga i Studentspegeln (2007) ger följande resultat bland 6220 re-
spondenter: 
 
 
Tabell 6  Antal lönearbetstimmar/vecka –en jämförelse mellan studenter på HB och Student-

spegelns undersökning (2007) i procent 
__________________________________________________________________________ 
Stud.Spegeln                   HB                                Lönearbetade 
% stud.                        %        antal                          tim/vecka________ 
50                                             47        (34)*                         0         svarade “nej”  
14                                              4          (3)             1 – 5 
10                        17        (12)            6 – 10 
  7                                            10          (7)                       11 – 15 
  5                                              8          (6)        16 – 20 
  3                          0          (0)        21 – 25 
  2                          7          (5)        26 – 30 
  9                          7          (5)                   mer än 30 
__________________________________________________________________________ 
* Siffror inom parentes anger antal respondenter. 

 
 
4.9   Kände du behov av stöd för att klara dina studier? (Fråga 13) 
 
39 (54%) respondenter besvarar frågan med, ja och 31 (43%) med, nej. 22 
(31%) respondenter har sökt stöd 
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4.10 HB har ett antal stödverksamheter. Känner du till dem? Har du sökt 
stöd?   (Fråga 14 A-I) 
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Figur 3 HB har ett antal stödverksamheter. Känner du till dem? Har du sökt stöd? 
 
 
 
Tabell 7 Antal respondenter som känner till, respektive har besökt våra verksamheter i 

procent. 
Verksamhet            Ant kände till       Har besökt__ __________________ 
Läs o Skrivsvårigheter/Dyslexi        36 (50%)             2 (3%)               
Röst, tal, kommunikation                27 (38%)             2 (3%)  
Svenska som andraspråk               24 (33%)             1 (1%)   
Matematik                 42 (58%)             5 (7%)  
Präst                 37 (51%)             0 (0%)  
Sjuksköterska                48 (67%)             1 (1%)            
Kurator                 51 (71%)             1 (1%)            
Studievägledare-centralt                34 (47%)             5 (7%)   
Studievägledare på institutionen     41 (57%)             7 (10%)   
___________________________________________________________________________ 
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Tabell 8 Antal studenter, respektive antal besökstillfällen under ht 2005-vt 2006 
___________________________________________________________________________ 
Verksamhet            Antal studenter      Antal  besök__ __________________ 
Läs o Skrivsvårigheter/Dyslexi        74      345 
Röst, tal, kommunikation                92  450 
Svenska som andraspråk          ca 46                  ca 190 
Matematik                   *                     ca 700 
Präst             ca 75                  ca 185   
Sjuksköterska               152  193  
Kurator                139  350  
Studievägledare - centralt                 *         * 
Studievägledare på institutionen       *     * 
___________________________________________________________________________ 

*  Ingen statistik fördes under perioden på grund av att verksamheten var ny eller ännu inte hörde till Studentservi-
ce organisatoriskt. De centrala studievägledarna riktar sig till presumtiva studenter; inte HB-studenter.  Där det 
står ca har en uppskattning gjorts. OBS! Ovanstående siffror anger bokade besök. Stöd per telefon och mail är 
inte inräknat. 

 
 
 
Tabell 8 ovan visar det faktiska antalet studenter som besökt Studentservices 
olika verksamheter under ht 2005-vt 2006 och antalet besök de gjort under 
samma period.  Studenterna kommer från HBs samtliga årskurser och kan därför 
inte direkt jämföras med vår respondentgrupp. Siffrorna finns med för att peka 
på verksamheternas omfattning. Förutom en-till-en-handledning/stöd gavs också 
inom Studentservice kurser/workshops riktade till grupper. 8 kurser à 8-12 tim-
mar gavs i Studieteknik. Grupperna varierade i storlek men nådde sammanlagt 
630 studenter. Kurser i Stresshantering gavs till 3 grupper vid 13 tillfällen; 25 
deltagare. Kurser i Våga tala gavs vid 6 tillfällen à 5 timmar och nådde 35 stu-
denter. Prästen har haft ca 150 i förväg inbokade enskilda samtal; men också 
cirka 15 gruppsamtal med i snitt 9 personer. Dessutom har Middagsbön före-
kommit fyra gånger/vecka med sammanlagt ca 250 personer samt ett antal spon-
tanbesök. 
 
 
Tabell 9   Tjänster  inom Studentservice under 2005-2006 
_________________________________________________________________ 
____Befattning____________________________% av tjänst ______________  
Pedagog - läs o skrivsvårigheter  50 
Pedagog - röst, tal, kommunikation  50 
Pedagog - svenska som andraspråk  50 
Präst    75 
Sjuksköterska   50 
Kurator                     ht100/vt50  
__________________________________________________________________ 
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Man kan konstatera att Studentservices stödverksamhet når ut till många HB-
studenter. Trots detta framkommer det i vår enkät att respondenterna efterlyser 
bättre information om våra befintliga stödverksamheter.  
 
De få besök vi sammanlagt har haft av våra respondenter; 22 (31%) visar åter-
igen att vi brister i vår marknadsföring och inte når ut till de studenter som mest 
behöver det. 39 (54%) respondenter, anger att de är i behov av stöd för att klara 
sina studier. Flera efterlyser tex studieteknik, fastän kursen fanns under hela pe-
rioden. 
 
4.11 Om du sökt stöd; är du nöjd med det stöd du fått?  (Fråga 15)  
 
Av de respondenter som sökt stöd är 20 nöjda (28%) och 9 (13%) är inte nöjda. 
En del studenter har sökt stöd i fler än en verksamhet.  
 

”Tycker de gör ett bra jobb och ger mycket stöd om man vill ha det.” 
 
4.11.1   Motivering (Fråga 16) 
 
18 studenter svarar. Endast 6 av de icke nöjda lämnar motivering. 
De öppna svaren kan ordnas in under kategorierna i figur 4 
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Figur 4 Om du sökt stöd; är du nöjd med det stöd du fått?   
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Flera respondenter efterlyser stöd i anslutning till den aktuella kursen på respek-
tive institution; det vill säga större möjlighet till personlig kontakt med undervi-
sande lärare och man klagar på bristande tillgänglighet. Andra tycker att sökvä-
garna för att nå fram till hjälp är alltför svåra. Många poängterar att de fått ett 
trevligt bemötande och någon konstaterar:  
 

”Tidsbristen och ekonomin gjorde att jag tyvärr inte kunde söka mer stöd än 
jag gjorde. Var tvungen att jobba vid sidan av studierna.” 

 
 
4.12   Saknar/saknade du någon stödverksamhet på HB? (Fråga 17)  
            
17 (24%) respondenter svarar ja och 46 (64%) svarar nej. 
 
4.12.1   Om ja, i så fall vilken/vilka? (Fråga 18) 
              
15 respondenter svarar. 
De öppna svaren kan ordnas in under kategorierna i figur 5 
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Figur 5 Saknar/saknade du någon stödverksamhet på HB? Om ja, i så fall vilken/vilka?  
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Förutom bättre information om de stödverksamheter som redan finns på HB och 
möjlighet till kursanknutet stöd, önskar sig några av våra respondenter stöd i 
matematik, statistik, studieteknik, engelska, grundläggande IT samt hjälp med 
studierådgivning. Alla de sistnämnda stödfunktionerna fanns ht 05-vt 06; öppna 
för alla att söka! Marknadsföring! 
 
En student konstaterar: ”Det finns allt man behöver.” 
 
 
4.13   Har du sökt stöd utanför HB för att klara dina studier? (Fråga 19)  
           
24 (33%) respondenter svarar ja och 44 (61%) svarar nej. 

 
 

4.13.1 Om ja, i så fall vilket stöd? (Fråga 20) 
 
De öppna svaren kan ordnas in under kategorierna i figur 6 
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Figur 6 Har du sökt stöd utanför HB för att klara dina studier? Om ja, i så fall vilket 

stöd? 
 
Familj, kompisar, klasskamrater men även ”gamla skolan i Göteborg” har bland 
andra stöttat våra respondenter utanför HBs egna stödverksamheter. 
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4.14   Studerar du fortfarande på HB? (Fråga 21)  
           
34 (47%) respondenter svarar ja och 37 (51%) svarar nej. 
 
 
4.14.1   Om nej, vad gör du nu? (Fråga 22) 
              
40 svar har kommit in; en del platsar på fler än en av kategorierna nedan. 
De öppna svaren kan ordnas in under kategorierna i figur 7 
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Figur 7 Studerar du fortfarande på HB? Om nej, vad gör du nu? 
 
Några av respondenterna har missförstått fråga 22 Om nej, vad gör du nu?. 7 av 
dem finns fortfarande kvar på HB men ”tar igen missade moment”, ”skriver B-
uppsats”, ”pluggar till omtentor”. Ytterligare några finns kvar men har bytt inrikt-
ning. ”Affärsingenjör. Har klarat allt. Nu går det bra.” 
 
En stor del av dem, som svarar på frågan, arbetar (17 respondenter), söker arbe-
te, (3) eller befinner sig i arbetsmarknadsåtgärder (1), sammanlagt 53%. Några 
har återgått till tidigare arbete som de varit tjänstelediga från för att studera vid 
HB. Andra poängterar att de arbetar tillfälligt för att söka in på önskad utbild-
ning vid ett senare tillfälle.  
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De föräldralediga respondenterna planerar att ta upp studierna senare.  
 
2 av respondenterna är sjukskrivna. 
 
Av de 5 respondenter som anger studieuppehåll, som svar på frågan, är det bara 
1 som anger framtida planer. ”Vill plugga utomlands i Spanien till affärsingenjör.” 
 
5 respondenter som uppger ”Studier utanför HB” har gått över till KY-
utbildningar (Kvalificerade yrkesutbildningar), Lernia och arbetsförmedlings-
kursen; ”Vägen tillbaka”. 1 respondent studerar på distans och ytterligare 1 läser 
”enstaka kurser på annan ort”.  1 respondent studerar på ”universitet”, vilket ytterli-
gare 2 har som ambition att göra. 
 
Att en så stor andel av våra respondenter, 21 (53%) arbetar eller söker arbete tyder på 
att arbetsmarknaden såg ljus ut under det aktuella läsåret, 2005-2006. Det är ett känt 
faktum i Sverige att studier under senare år använts som en arbetsmarknadsåtgärd för 
att minska sysslolösheten och för att genom utbildning förbereda arbetskraften att stå 
bättre rustad för arbetslivet i en eventuellt kommande högkonjunktur. 
 
När det blir lättare att få arbete lämnar gärna de studenter, som hellre vill arbeta 
än studera, högskolan. Enligt statistik från SCB (2005) ökade sysselsättnings-
graden kontinuerligt under vår mätperiod.  
 
Enligt Studentspegeln 2007 tycker över 40% av de studenter som är registrerade för 
heltidsstudier att studierna inte motsvarar heltidssysselsättning. Samma undersökning 
visar också, att antalet studenter som arbetar samtidigt som de studerar på heltid har 
ökat från 40% (2002) till 43% (2007). Här måste man hålla i minnet att skillnaderna är 
stora mellan utbildningsområdena.  
 
”Har samhället och studenterna råd att inte utnyttja studietiden bättre?” (Franke, S., 2007), 
undrar före detta universitetskansler Sigbrit Franke i en kommenter till en artikel i 
Västerbottens-Kuriren, om Studentspegelns resultat (2007).  
 
Franke är i samma artikel intresserad av att få veta, om studenterna inte erbjuds un-
dervisning i tillräcklig omfattning eller om de inte får tillräcklig inskolning i vad det 
egna ansvaret innebär för att utnyttja studietiden. Ett vanligt svar i vår enkät på frågan, 
Vad kan HB göra för att underlätta dina studier? är att ansvaret vilar på den enskilde 
studenten. 
 

”Det är upp till en själv Man måste ta eget ansvar.” ” Ej deras fel. Nöjd som det är.”  
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Skulle fler studenter klara av sina studier om de blev utsatta för ökade krav? Skulle de 
då mera helhjärtat ägna sig åt sina studier och inte samtidigt splittra sig med arbete? 
Detta är frågor vi ställt oss men samtidigt tänker vi också givetvis på den pressade 
ekonomiska situation, som många studenter befinner sig i! 
 

”Akint var bra men ville inte låna. Måste vara riktigt program som man kan få jobb av.”  
 
”Ej tillräckligt med inkomster. Vill ej ha skulder och lån.  Vill spara till studier först, 
måste jobba.” 
 
 

 
Figur 8 Befolkning, arbetskraft, sysselsatta och arbetade timmar i åldrarna 20 – 64 år 

(Prognos från 2005, SCB) 
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4.15   Vad kan HB göra för att underlätta studierna? (Fråga 23) 
 
38 svar har inkommit  
De öppna svaren kan ordnas in under kategorierna i figur 9 
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Figur 9   Vad kan HB göra för att underlätta studierna?  
 
 
Återkommande i denna enkät är att våra respondenter upplever brist på informa-
tion och då i synnerhet vid kursstart. Man efterlyser också någon form av intro-
duktion till studier vid högskola och universitet.  
 
 ”Mer klarhet över lag vad kursen går ut på och vad man verkligen bör gå in 

mer djupgående på.”  
 
I början av studierna råder till exempel stor osäkerhet om hur mycket tid man 
bör lägga ner på studierna. Man vet inte vilka krav som gäller och upplever 
skillnaden stor gentemot gymnasieskolan och även gentemot yrkeslivet. 
 
Behov av bättre struktur på kurser och lektioner och stundom även bristande 
pedagogik hos lärarna är synpunkter som upprepas. 
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 ”Med andra ord se över er organisation och innehållet i era kurser. Som det 

är nu så är en utbildning hos er inte värd något ute i verkligheten.” 
 
Alltför mycket grupparbete, i alltför stora grupper, upplevs som ineffektivt.  
         
         ”Ta bort grupparbeten i grupper med mer än 4.” 
 
Mindre undervisningsgrupper, fler lärarledda lektioner/laborationer och möjlig-
het att få kursbaserat stöd eller att kunna fråga undervisande lärare efter lek-
tionstid är återkommande åsikter.  
 
 ”Man skall ha större tillgänglighet. Svårt att nå folk. För många portaler 

för att nå stöd. Svårt att nå lärare vid annat tillfälle än lektion.”  
 
En del respondenter är själva medvetna om att de har bristande förkunskaper och 
efterlyser preparandkurser, gärna under sommaren och speciellt i matematik. 
  
 ”Personligen så tycker jag att allting fungerar bra på HB. För min del kän-

de jag helt enkelt att jag hade för dåliga förkunskaper för att klara av Tek-
niskt basår.”  

       ”Studieteknik har hjälpt jättemycket! Kommer gärna tillbaka.” 
 
En god idé, tycker några, vore att få möjlighet att läsa på deltid. Speciellt de som 
är aktiva i idrott ser detta som en god möjlighet.  
 
Flera av våra respondenter uttrycker tydligt å andra sidan att de är nöjda med 
HB och att det ligger på dem själva att ta eget ansvar för sina studier.  
 

”SAB-kursen var givande pga pedagogisk undervisning… med små grupper 
och engagerad lärare.” ”Min erfarenhet av HB är mycket positiv.”  

        ”Jättebra i Borås.”  
 
Till och med enkäten får beröm. 
 

 ”Tycker att detta ´utvecklingshäfte´ är en mycket bra idé och kul att se att 
HB bryr sig om de som behöver mer hjälp.” ”Bra att ni tar upp detta så att 
det blir bättre för andra.”  

 
Slutligen:  
 

”Det går bra som det är just nu men om ni kommer på något annat som 
saknas så blir det toppen!”  
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I kapitlet ”Tankar om framtida utveckling” (sid 43) informerar vi om HBs in-
troduktionsprogram 2003-2004, ”Kryssning i den akademiska världen”. 
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5. FIRST YEAR EXPERIENCE 
 
 
Initiativtagaren till First Year Experience är professor John Gardner, University 
of South Carolina, USA. I februari 2008 äger den 27e konferensen rum i San 
Francisco, California. Forskningen i ämnet har i USA varit omfattande under 
åren och resultaten visar entydigt hur viktigt det första året är för studenternas 
fortsatta studier. I USA erbjuder idag ca 90% av universiteten någon form av 
FYE-program. Man har också så kallade ”Retention teams”, som på olika sätt 
arbetar aktivt för att behålla de studenter som en gång startat sin utbildning. 
 
Ett sextonårigt samarbete med University of Teeside i Storbritannien har resulte-
rat i European First Year Experience (EFYE). Teeside University startade år 
2006 och i maj 2007 hölls den andra europeiska konferensen vid Göteborgs uni-
versitet med deltagare inte bara från Europa utan från hela världen. Flera delega-
ter från HB deltog i konferensen. 
Med FYE som modell fokuserades nu på europeisk forskning och erfarenhet 
samt anpassning till Bolognaprocessen. http://www.tees.ac.uk/
 
Syfte: 

• att vara en plattform för information och diskussion kring framgångsrika 
mottagandeprogram 

• att utforska idéer inom området utifrån akademiska kvalitetskrav 
• att på universitetsnivå utveckla samarbete mellan lärare, administratörer 

med flera 
• att ge idéer till stödjande program som fokuserar på att stärka den person-

liga utvecklingen hos förstaårsstudenter   
(Baagøe et al 2004) 
 

Breddad rekrytering, knappare resurser och en ökad mångfald är nyckelord för 
vår tids högskolestudier. Det gäller inte bara att ge ”icke traditionella studenter” 
en chans att studera utan också att hjälpa dem att klara sina studier på ett till-
fredsställande sätt. Retention, hur man får studenterna att stanna kvar i utbild-
ningen, är alltså av största vikt. 
 
Högskolan i Borås har sedan nästan tio år tillbaka en stabil grund, när det gäller 
att stötta ”icke traditionella studenter” och ge dem en chans att klara sina studier 
genom Studentsupports och senare Studentservices verksamheter.  
http://www.hb.se/blr/studserv.asp   
 
Att på denna grund bygga vidare och få ta del av den omfattande forskning som 
finns runt ämnet First Year Experience och den praktiska erfarenhet som vi kan 
få genom nätverket, känns för oss mycket inspirerande. På HB finns redan en 
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liten ”flerprofessionell” grupp, som efter deltagande i Göteborgskonferensen på 
eget initiativ har träffats under hösten 2007 för att diskutera och även starta 
verksamheter i FYE-anda. 
http://www.sc.edu/fye  
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6. SAMMANFATTNING 
 
I denna, Studentsupports tredje enkätundersökning, ville vi undersöka om det 
finns ett samband mellan studieresultat, behov av, tillgång till och utnyttjande av 
stöd. Vi ville också få reda på orsaker till misslyckade studieresultat. Med detta 
resultat som grund ville vi dessutom kunna dra slutsatser om hur vi kan vidare-
utveckla Studentsupport för att kunna stödja studenter på bästa sätt. 
 
Enkäten riktade sig till de 148 studenter som klarat 20 poäng och färre under sitt 
första studieår. 72 studenter besvarade enkäten. 41 var män och 31 kvinnor. 46 
(64%) av respondenterna var 25 år eller yngre.  
 
I de öppna svaren framkom att många i denna grupp fann starten turbulent och 
att det fanns organisatoriska svagheter, som skapade förvirring. Flera tyckte 
skillnaden på krav var stor i jämförelse med gymnasieskolan och några respon-
denter som kom från yrkeslivet upplevde högskolestudierna mycket krävande. 
Det är tydligt att många studenter ”tappar greppet” redan från början av sina 
högskolestudier och behöver extra stöd för att komma igång och för att komma 
vidare.  
 
Endast nio av de 46, som var 25 år och yngre, hade studerat på högskola tidigare 
och hade enligt dem själva såväl bristande förkunskaper som behov av studie-
teknik. 36% av dem, fler män än kvinnor, angav att de behöver stöd för att klara 
sina studier men endast 10 respondenter (7%) hade besökt Studentsupports pe-
dagogiska verksamheter. Kanske kan vi försiktigt spekulera i, att det stora antal 
HB-studenter som besökt oss, klarat sina studier bättre än respondentgruppen 
och därför inte finns med i vår undersökta grupp (se tabell 8). 
 
33% hade sökt hjälp utanför HB. Vi kan konstatera att vi måste brista i mark-
nadsföring, även om just marknadsföring varit en ständigt aktuell fråga sedan 
starten av vår verksamhet. 
 
I denna rapport har vi lämnat många förslag på hur man kan ta emot nya studen-
ter och hur detta kan ske redan mot slutet av gymnasietiden, för att skapa en 
mjukare övergång till högre studier, för dem som är i behov av det. Vi har redo-
gjort för våra tankar om ”Pre-entry” och ”First Year Experience” och gett ex-
empel på verksamheter som redan startat i den andan; såväl inom Studentservice 
som på några institutioner. På sidan 47- 49 finns en sammanställning med ex-
empel på vad HB redan gör och skulle kunna göra. 
 
Bara två av de 22 (30%) respondenter, som hade annat modersmål än svenska, 
angav språket som orsak till sina misslyckade studier. På HB hade 20%  av stu-
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denterna utländsk bakgrund jämfört med rikets 16%, läsåret 05-06. Bara en av 
respondenterna hade sökt stöd av pedagogen i svenska som andraspråk. 
 
Också distansstudenterna i respondentgruppen var övervägande under 25 år. Vi 
hade förväntat oss en äldre åldersgrupp. Dålig organisation och bristande infor-
mation angavs som orsak till misslyckande. Studentsupport har visserligen den-
na studentgrupp i sin verksamhet men avståndet skapar givetvis svårigheter för 
effektivt stöd, vilket kan göra studenterna extra sårbara. E-post och telefonkon-
takt kan inte alltid ersätta det så viktiga personliga mötet. 
 
En förvånansvärt stor andel, 67%, av basårsstudenterna klarade inte sina studier. 
Preparand- och sommarkurser samt en koppling av Mattesupporten till kurserna, 
för att underlätta studierna för denna grupp, är förslag som framkommit i denna 
rapport. 
 
Korstabuleringar mellan avklarade poäng under det första studieåret och frågan 
Hade du arbete vid sidan av studierna?  visar att 53% svarade ja på frågan. 26% 
av dem som arbetade klarade bara 10 av förväntade 40 poäng. Ovilja att ta stu-
dielån och försätta sig i skuld var orsaker till att ett par respondenter arbetade; 
andra kunde inte leva på studielånet. 
 
Alltför stora undervisningsgrupper, bristande kontakt med lärare, ostrukturerat 
kursinnehåll och dålig information upplevdes av respondenterna som bidragande 
orsaker till deras misslyckande. Många upplevde grupparbeten med alltför 
många deltagare som ineffektiva och som ett slöseri med tiden. Ett stort behov 
av stöd i ämnet matematik framkom trots att Mattesupporten fanns läsåret 05-06. 
En del studenter skämdes över att behöva stöd, andra visste inte att det fanns. 
 
Vi konstaterar att vi behöver hjälp från institutionerna med att positivt mark-
nadsföra det stöd som finns att få. Detta sker redan men kanske inte i tillräcklig 
omfattning. Studentservice försöker skapa ett nätverk med representanter från 
alla institutioner för ömsesidigt arbete med studenternas bästa för ögonen. 
 
Vi poängterar återigen att de pedagogiska stödresurser som i vissa fall före-
kommer på institutionerna samordnas med Studentsupports verksamheter. Detta 
skulle ge studenten en entydig bild av var stöd finns att få och dessutom vara en 
stor ekonomisk vinst för HB. Kursanslutet stöd måste naturligtvis finnas på re-
spektive institution. 
 
Personliga sorger och svårigheter gjorde det svårt att koncentrera sig på studier-
na för en stor del av respondenterna. Få av dem sökte hjälp på Studenthälsan. 
Inga poäng – inga studielån, vilket ger avhopp som följd. Man kunde önska att 
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det fanns tid och möjlighet även för studenterna att återhämta sig, så som det gör 
i arbetslivet. 
 
Över hälften, 64%, av studenterna i vår undersökning lade ner från 27 upp till 55 
timmar i veckan på sina studier och nådde ändå inte förväntade 40 poäng. Läser 
man på fel sätt? Brister man i studieteknik? Viljan att lyckas med studierna ver-
kar finnas. 
 
Trots att besöken hos Studentservice var få i vår undersökningsgrupp, kan de 
olika verksamheterna redovisa motsatsen, när det gäller HBs samtliga studenter. 
Även avdelningens olika kurser, workshops, samtalsgrupper och mottagningar 
på Studenthälsan och Studievägledningen är välbesökta och studenterna är för 
det mesta nöjda. 
 
På frågan Saknar du någon stödverksamhet på HB? angav respondenterna ofta 
sådant stöd som finns och har funnits under en längre tid. Man ville också i hög 
grad ha ”kursanknutet” stöd och större möjlighet att kunna fråga lärare i anknyt-
ning till lektioner och föreläsningar. En större tillgänglighet till undervisande 
personal i undervisningssituationen var ett ständigt återkommande önskemål. Vi 
inser svårigheterna för lärarna att genomföra detta med de ofta alltför stora un-
dervisningsgrupperna. 
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7. TANKAR OM FRAMTIDA UTVECKLING 
 
 
 
Det som för oss känns mest angeläget, när vi tänker på Studentsup-
ports/Studentservices framtida utveckling, är att kunna få möjlighet att utveckla 
ett mottagande av de nya studenterna med First Year Experience som modell. 
Till och med innan de presumtiva studenterna kommer till HB skulle det vara 
möjligt att erbjuda sommar- eller preparandkurser, vilket några studenter före-
slår i vår enkät. Många har angivit bristande förkunskaper som en anledning till 
sina misslyckade studier.  
 
Ytterligare så kallade ”pre-entry” aktiviteter har redan startats av studievägle-
darna i liten skala med gymnasister som får besöka HB under en dag och bland 
annat delta i föreläsningar av intresse för dem. Samarbete med vägledare på 
grundskolor, gymnasier, folkhögskolor, lärcentra och arbetsförmedlingar före-
kommer också i rekryteringssyfte. 
 
En annan idé, som tidigare diskuterats inom Studentsupport, vore att erbjuda 
gymnasister i närområdet, att få utnyttja Bibliotek och läranderesurser vid sista 
årskursens obligatoriska projektarbete. På detta sätt kunde presumtiva studenter 
fasas in i högskolevärlden på ett mindre dramatiskt och mer naturligt sätt. 
 
Samma tanke dyker i skrivande stund upp på HBs hemsida och nu är det Ingen-
jörshögskolan som startat samarbete med gymnasister på natur- och teknikpro-
grammen vid två gymnasieskolor i Borås. 

”Att få kontakt med eleverna tidigt och slussa in dem i högskolemiljön innebär 
vinst både för eleverna och högskolan. 
- Vi får chans att skapa kontakt med eleverna under hela deras gymnasietid och 
inte bara de hektiska veckor som föregår valet av eftergymnasial utbildning. 
Dessutom blir högskolestudier något naturligt att fortsätta med och inte så stort 
och märkvärdigt, menar Anders Mattsson.” 

Röhlander, V. (2007)              http://www.hb.se/nyheter/default.asp?DNR=2319
  
Våra respondenter har efterlyst studieteknik, fastän det har funnits kurser 
på en del institutioner och även i Studentsupports regi. Så kallade ”Lärstils-
tester” skulle kunna utföras online innan kursstart av studenterna för att öka 
medvetenheten om ”lärandet”. Dessa tester skulle sedan kunna följas upp 
med föreläsningar i studieteknik på samtliga institutioner, när terminen bör-
jat. Skillnaden vid övergången från gymnasiet till högskolan är ”chockar-
tad” för många nybörjare och om marken kunde beredas för dem vore 
mycket vunnet. 
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2003-2004 fanns på HB ”Kryssning i den akademiska världen”; ett program 
som introducerade de nya studenterna i högskolevärlden under en tvåveckorspe-
riod i början av höstterminen. Kryssningsaktiviteterna var helt i stil med de tan-
kar, som vi nu fått ta del av genom First Year Experience. Mottagandet och de 
föreläsningar, workshops och seminarier som erbjöds var mycket varierande till 
sitt innehåll och borde ha varit inspirerande för studenterna.  
 
Några exempel på det digra utbudet av föreläsningar hämtade ur programmet, 
Program X S (2003): 
 

• Bibliotekets överlevnadsguide för studenter 
• Datoranvändning 
• Rättssäker examination 
• Att fuska är väl inte så farligt 
• Studentekonomi 
• Vad är egentligen en högskola? 
• Studentsupport/pedagogiskt stöd 
• Utlandsstudier -en stjärna i din CV 
• Att arbeta i grupp 
• Tentamensrädsla -orsaker, effekter, botemedel 
• Varför finns det en studentpräst? 
• Att studera på högskola med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
• Går det att förena föräldraskap och studier? 
• Din väg genom Högskolan i Borås 
• Vem styr kåren? 
• Måste man gå på lektionerna? 
• Vad kan man få stöd för under studietiden? 
• Tentamensrädsla 
• Våga Tala 
• Öppet hus på Studenthälsan 
• Har du annat modersmål än svenska? 
• Mångfald 
• På rätt väg?  Karriär -vad betyder det? 
• Mänskliga möten 
• Om konsten att kommunicera över nationsgränser 
• Att läsa och förstå en kursplan 
• Att skriva rapport 

 
Programmet är en ”fatabur” med goda exempel att ösa ur, om HB skulle vilja 
återinföra denna utmärkta idé för mottagandet av nya studenter; kanske som en 
poänggivande preparandkurs i ämnet ”generic skills”. 
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På HB har vi tidigare haft en så kallad ”collegeutbildning”; Akademiskt intro-
duktionsår (AKINT), 40 poäng, som var ämnad att lägga en grund för fortsatta 
studier och riktade sig till dem ”som kommer från en studieovan uppväxtmiljö” och 
som ”inte tror att de kan klara studierna.” 
Detta var ett bra sätt att pröva på högskolestudier och samtidigt leta sig fram till 
en ”egen” studieväg. Parallellt med de kurser som ingick i AKINT fanns Stu-
dentsupports stödverksamheter inlagda på schemat, vilket kanske bidrog till att 
en stor del av studenterna klarade utbildningen, kan man kanske försiktigt anta.  
(Sigrén, P., 2005)  
 
Vår enkät visar att hela 67% av nybörjarna i tekniskt och naturvetenskapligt 
basår hade tagit 20 poäng och färre under sitt första studieår (sidan 19). Det 
framkommer tydligt av enkätsvaren att baskunskaper saknades och att studietak-
ten var för hög. Mattesupporten har framgångsrikt stöttat studenter sedan starten, 
höstterminen 2005. Vår idé är att en liknande parallell, schemalagd stödfunk-
tion, i matematik och angränsande ämnen kunde finnas för basårsstudenterna, 
som det stöd som erbjöds studenterna i Akademiskt introduktionsår. 
 
FYE-influerad stödverksamhet förekommer redan på Institutionen Biblioteks- 
och informationsvetenskap, BHS. Tidiga, personliga telefonsamtal från institu-
tionen till alla studenter som misslyckats med den första tentan har ägt rum un-
der hösten. Just denna personliga kontakt med lärare och övrig personal är nå-
got som våra respondenter efterlyser och en student skriver:  

 
 ” Positivt: X-X X!! Wow. Asbra att hon ringer & kollar…  
 det blev man peppad av!! … skönt att någon ”bryr sig”. 

 
Även kontakten med de studenter som telefonintervjuades för vår enkät upplev-
des som mycket positiv såväl av studenterna som av oss själva. Det personliga 
mötet framstår som mycket viktigt. 
 
En önskedröm vore om HB kunde satsa extra, om inte under det första året så 
åtminstone under den första terminen; till exempel med fler lärarledda lektioner 
samt arbete med och uppföljning av grupper och grupparbeten. Den positiva 
aspekten av arbete i grupp, såsom exempelvis uppbyggande av sociala nätverk 
och kamratstöd i studierna får inte glömmas, trots att våra respondenter uttryckt 
missnöje. 
 
Studentsupport och senare även Studentservice har lagt ner mycket arbete och 
stor tankemöda på att marknadsföra våra verksamheter. Det framkommer tydligt 
av denna rapport, att vi inte lyckats fullt ut. Vi måste få hjälp med detta av insti-
tutionerna och en väg vore att inrätta ett gemensamt forum; ett ”Studentservice-
råd” med åtminstone en kontaktperson på varje institution. I skrivande stund har 
vi nästan lyckats med detta. Det sker helt på frivillig basis men borde kanske 
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läggas in i tjänsterna på institutionerna, så att inte arbetsbelastningen blir alltför 
omfattande för kontaktpersonerna och så att utrymme ges för ett effektivt arbete. 
Även inom Studentsupport saknas ibland utrymme i tjänsterna för denna ytterst 
viktiga kommunikation.  
 
Fortfarande sker liknande stödverksamheter parallellt på institutionerna och på 
Studentsupport, trots att försök till ”inventering” tidigare gjorts från BLRs sida. 
Detta är en ekonomisk fråga om inte annat. Alla; inte minst studenterna skulle 
vinna på en samordning av stödresurser.  
 
Studentsupports senaste nyhet är starten av en ”Språkverkstad” höstterminen 
2007. Här får studenterna drop-in-stöd tre förmiddagar i veckan i svenska, 
svenska som andraspråk och engelska. Här finns också ett antal icke poänggi-
vande kortkurser i olika ämnen. I nuläget har vi inga fasta lokaler i väntan på en 
tidsödande utredning.  Att få lokaler, som ser ut som en Språkverkstad, med 
nödvändigt undervisningsmateriel på plats, skulle signalera en stabil och perma-
nentad verksamhet till våra studenter. Vi skulle också vilja bygga upp en ”bank” 
av självinstruerande studiemateriel på svenska och engelska; on-line och i pap-
persformat, för att möjliggöra självstudier inom stödverksamheterna för studen-
terna. 
 
Vår önskan är att få tillräckligt med utrymme i våra tjänster för att hinna planera 
och utvidga utbudet av kurser och workshops samt att utveckla Studentsupport 
ytterligare. En ny idé, som vi prövat ett tag, är att erbjuda vad vi skämtsamt kal-
lar ”designerkurser”; det vill säga kurser som studenterna inom samma program 
själva har behov av och som de ”beställer” av oss. Alla har då samma schema 
och det blir lättare att bestämma tid för lektion. Innehållet i dessa kurser håller 
sig givetvis inom Studentsupports gemensamma kompetensområde. 
 
Kurser som ovan kan också ske i samarbete mellan institutionerna och Student-
support. Vi har redan börjat utveckla kurser i akademiskt skrivande, poänggi-
vande och icke poänggivande, i samarbete med BHS och med IH. Kurser i 
muntlig presentation och röstlektioner finns sedan länge i samarbete med IH, 
THS och PED. Kurser i studieteknik ges vid kursstart för samtliga studenter vid 
BHS. Här önskar vi en fortsättning på samarbetet med övriga institutioner. 
 
Glädjande nog finns redan nu på HB:s hemsida en ingång för nya studenter, där 
man kan klicka sig fram till värdefull information under följande rubriker: 
Börja din studietid, Introduktionen, Hitta bostad, Att plugga på högskola, Rund-
tur, Studentliv, Staden Borås, Frågelåda och Från A – Ö. 
 
www.hb.se/nystudent      
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8. VAD HB GÖR OCH SKULLE KUNNA GÖRA 
       -en sammanställning 
 
Vi har försökt att utifrån synpunkter som framkommer i vår studie, göra en 
sammanställning över vad som redan görs och vad som skulle kunna göras för 
såväl presumtiva som förstaårsstudenter. Sammanställningen gör inte anspråk på 
att vara komplett utan kan säkert utökas. Vi följer FYEs model; Före start, Vid 
start och Under första året. Huvudansvaret för respektive åtgärd har fördelats 
mellan Studentsupport, Studentservice och HB. Ibland ligger ansvaret på mer än 
en aktör. Under HB ingår institutionerna.  
 
Tabell 10   Vad HB gör och skulle kunna göra 
 

FÖRE START     
      

Studentsupport Studentservice HB 
GÖRS REDAN     GÖRS REDAN     GÖRS REDAN  

Erbjuda stöd på hemsidan  Tidig kontakt med presumtiva stu- HBs hemsida "Ny student" 
denter. Gymnasistbesök, info på      

”Överlämnandesamtal” gymnasier, folkhögskol., lärcentra  Utbildningsmässor, ”Öppet hus”, 
Samarbete med vägledare på sko-  ”events” med information, Inbju-    
lor, arbetsförmedling, lärcentra  dan till ”Sommartorsdag”    

      
Tydlig info på nätet Tydlig info på nätet Tydlig info på nätet 
   
 Broschyr i antagningsbesked Broschyr i antagningsbesked   
  Samarbete IH och Natur &  

Tekniskt  program på gymnasiet     
Poängtera studentens eget ansvar Poängtera studentens eget ansvar Poängtera studentens eget ansvar 

    
 Studentambassadörer  Studentambassadörer 

    
 Info till internationella studenter  
   

   
SKULLE KUNNA GÖRAS SKULLE KUNNA GÖRAS SKULLE KUNNA GÖRAS 
     
 Självinstruerande studiematerial Självinstruerande material  
     
Poängtera studentens eget ansvar Poängtera studentens eget ansvar Poängtera studentens eget ansvar 
      
Sommar- och preparandkurser Sommar- och preparandkurser Sommar- och preparandkurser 
   
"Lärstilstester" online/studieteknik  Projektarbete på BLR   
    

Poängtera vikten av  Poängtera vikten av    
adekvata förkunskaper adekvata förkunskaper   
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VID START     
      

Studentsupport Studentservice HB 
GÖRS REDAN   GÖRS REDAN     GÖRS REDAN   
Hög tillgänglighet Hög tillgänglighet Hög tillgänglighet 
   BLRs "Överlevnadsguide"  
 ”Intropaket”, stresshantering, mot-   
 tagning av internationella studenter Studentmentorsverksamhet   
      

Studiesociala aktiviteter    
 Studentambassadörer Studentambassadörer 
 Massiv marknadsföring av stöd Massiv marknadsföring av stöd   
Grundläggande IT  Grundläggande IT    
      
SKULLE KUNNA GÖRAS  SKULLE KUNNA GÖRAS  SKULLE KUNNA GÖRAS  
      
”Kryssningsaktiviteter” ”Kryssningsaktiviteter” ”Kryssningsaktiviteter” 
      
Ökad kontakt med institutionerna Ökad kontakt med institutionerna Studentserviceråd/kontaktpersoner 

"Ge kontaktpersoner tid i tjänsten"     
Förbättra info på institutionerna        

Kurs i generic skills, inklusive  Kurs i generic skills, inklusive     
studieteknik, muntlig presentation,  studieteknik, muntl. presentation,     
engelska, matematik och akade-  engelska, matematik och akade-     
miskt skrivande  miskt skrivande    
      
Ökad tillgänglighet Ökad tillgänglighet Ökad tillgänglighet 
   
Förbättra stöd till distansstudenter. Förbättra stöd till distansstudenter  Förbättra stöd till distansstudenter 
 

UNDER FÖRSTA ÅRET   
      

Studentsupport Studentservice HB 
GÖRS REDAN    GÖRS REDAN      GÖRS REDAN    
   
Fortsatt marknadsföring Fortsatt marknadsföring Fortsatt marknadsföring 
   
Fortsatt kursutveckling med inst  Forts. kursutveckl. med Stud.supp.   
   Studie-/Karriärvägledning   
Utökat kursutb. "designerkurser" Tidiga personliga telefonsamtal vid   

misslyckande/uppföljning     
      

Fortsatt hög tillgänglighet Fortsatt hög tillgänglighet Fortsatt hög tillgänglighet 
      
SKULLE KUNNA GÖRAS        SKULLE KUNNA GÖRAS  SKULLE KUNNA GÖRAS  

 Kursbaserat stöd   
 Utöka Språkverkstadens tider/  
 verksamhetsinnehåll    Mindre undervisningsgrupper  

Uppföljn av att grupparb.fungerar    
Utarb. av självinstr. kursmaterial och grupparb. med färre deltag.     

Större tillgänglighet, personlig     

  48



 

kontakt i undervisningen    
     

Bättre sökvägar på hemsidan      
      

Bättre struktur på kurser      
      
Fortsatt ”Retentionsarbete” Fortsatt ”Retentionsarbete”   "Retentionsgrupp"  
”Early Warning System” ”Early Warning System”  ”Early Warning System” 
   
Poängtera studentens eget ansvar Poängtera studentens eget ansvar Poängtera studentens eget ansvar 
   

Fler deltidskurser/kvällskurser       
   
Bättre samordn. av pedagogiska   Bättre samordning av pedagogiska  
stödverksamheter på institutions- stödverksamheter på institutions-    
nivå i samråd med Studentsupp. nivå i samråd med Studentsupport    
      
 
När denna enkät väl är publicerad ser vi det som mycket angeläget att få komma 
ut till varje institution och till HBs rekryteringsgrupp för att informera om resul-
taten.   
 
Avslutningsvis står det klart för oss att vi kan svara JA på titelfrågan ”Kan vi 
göra något åt detta?” Med ett genomtänkt FYE-program kan vi inom Student-
support, Studentservice och på HB generellt, stödja ansvarstagande studenter att 
nå sina studiemål.  
 
Vi kan återigen konstatera: 
 

”Att lyckas med sina studier är en vinst för den enskilde studenten och i för-
längningen också för högskolan” (Holmeros Skoglund, K. & Högberg, I., 2003).  
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       Bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 
HEJ!       
 
Namnetikett 
 
 
 
Vill du ha en Trisslott? 
Det kan du få om du fyller i vår enkät! 
 
 
 
 
Vi vill gärna ha din hjälp i utvecklingen av Studentsupport vid Högskolan i Borås 
 
Högskolan i Borås fortsätter att utveckla stödverksamheter inom olika områden. Vi vill un-
dersöka om det finns ett samband mellan studieresultat och behov av, tillgång till och utnytt-
jande av stöd. Vi vänder oss därför till dig som klarat 20 poäng eller färre under det första 
studieåret (källa LADOK). Vi vill ta reda på varför så är fallet, om du känner till våra nuva-
rande stödverksamheter, om dessa är tillräckliga och om stödet är rätt utformat. Genom dina 
svar kommer vi att bättre kunna anpassa vår verksamhet efter studenternas behov. Detta följe-
brev med ditt namn och din adress kommer att slängas, svaren på frågorna kommer efter in-
samlandet att sammanställas och bearbetas konfidentiellt.  
 
Vi är tacksamma för att du vill medverka i undersökningen och när vi har fått ditt svar 
skickar vi dig en Trisslott som tack för hjälpen.  
 
OBS! Om vi skall kunna skicka dig en Trisslott måste du skicka med detta följebrev, när 
du skickar tillbaka enkäten. Därefter slänger vi det. 
 
 
Kerstin Holmeros Skoglund  Ingela Högberg 
Studentsupport                          Studentsupport 
033-435 40 17                                                                033-435 43 10 
kerstin.holmeros@hb.se                                                 ingela.hogberg@hb.se  
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                              Bilaga 2 
 
 
Enkät till studenter på Högskolan i Borås (HB) som har tagit 20 poäng 
eller färre under det första studieåret 2005-2006 
 
 
 

 
1. Ålder:  < 25  26-30  31-40  41-50  >51  

 
2. Kön:  kvinna  man 
 
3. Modersmål:_________________________________________________________________________________ 

 
4. Vid vilken institution är/var du inskriven 2005-2006? 

 
  BHS  IDA  IH  PED  THS  VHB  

 
5. Vilket/n program/inriktning går/gick du på? 

__________________________________________________________________________________________ 
 
6. Är du distansstudent?                 Ja               Nej 

7. Hur många poäng klarade du under ditt första studieår? 
 

 1-5  6-10  11-15  16-20 
 

8. Har du tidigare studerat vid högskola/universitet?                            Ja               Nej 

9.    Orsaker till att du inte tog 40 poäng under ditt första studieår 

A. Organisatoriska orsaker på HB (gruppstorlek, lärartäthet, schema etc.) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
  
B. Personliga orsaker 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
     

10.    Hur många studietimmar lade du ner per normalvecka; inklusive schemabunden undervisning?_________________ 
 

11.    Hade du arbete vid sidan av studierna?                        Ja                Nej 
 
12. Om ja, i vilken omfattning?_____________________________________________________________________ 

 
13.    Kände du behov av stöd för att klara dina studier?       Ja                 Nej 

 
14.    HB  har ett antal stödverksamheter. Känner du till dem? Har du sökt stöd? 

 
Studentsupport:            Känner till                          Har sökt stöd   
A. Läs och skrivsvårigheter/Dyslexi                                                  
B. Röst, tal och kommunikation                                                       
C. Svenska som andraspråk                                                              
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               D. Matematik                                                                          
 

 
 
 Studenthälsan:  
 E. Präst                                                                                    

 F. Sjuksköterska                                                         
G.Kurator                                                           
 
Studievägledare: 
H. Centralt                                                         
I.   På institutionen                                                                          
 

 
 

15.    Om du sökt stöd; är du nöjd med det stöd du fått?                Ja               Nej 
 
16.    Motivering:  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

17.  Saknar/saknade du någon stödverksamhet på HB?                Ja               Nej 
   

18. Om ja, i så fall vilken/vilka? ______________________________________________________________________ 
 

19. Har du sökt stöd utanför HB för att klara dina studier?          Ja                Nej 
 
20. Om ja, i så fall vilket stöd? ________________________________________________________________________ 

 
21. Studerar du fortfarande vid HB?                                             Ja                Nej 

 
22. Om nej, vad gör du nu?__________________________________________________________________________ 

 
 

23.  Andra synpunkter på vad HB kan göra för att underlätta studierna: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
Tack för din medverkan och hoppas du vinner! 
Låt oss veta om du blir miljonär!!! 

 
 
Kerstin Holmeros Skoglund            Ingela Högberg 
Studentsupport                                                                Studentsupport        
033-435 40 17                                                                033-435 43 10 
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	1. BAKGRUND
	”Att få kontakt med eleverna tidigt och slussa in dem i högskolemiljön innebär vinst både för eleverna och högskolan. - Vi får chans att skapa kontakt med eleverna under hela deras gymnasietid och inte bara de hektiska veckor som föregår valet av eftergymnasial utbildning. Dessutom blir högskolestudier något naturligt att fortsätta med och inte så stort och märkvärdigt, menar Anders Mattsson.”
	Röhlander, V. (2007)              http://www.hb.se/nyheter/default.asp?DNR=2319
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