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Vad påverkar
medieteknikstudenternas kursval?
Sammanfattning
Med många kursvalsmöjligheter är det lätt att som KTH-student uppleva beslutsångest
inför kursvalen. Eftersom ett kursval kan ha stor effekt på hur studenters framtida
studier och/eller yrkesliv kommer att se ut så är beslutsångesten många gånger
befogad. Samtidigt som studenter har svårigheter med att fatta sina kursvalsbeslut, så
varierar antalet sökande till de valbara kurserna från år till år. Detta medför svårigheter
för de kursansvariga eftersom resurskraven ständigt ändras.
Det finns flera teorier kring beslutfattandet, dels kring dess olika tidsrelaterade stadier
såväl som dess olika vanemässiga stilar. Med hjälp av teorier kring habituella
beslutsstilar i olika tidsperioder, som undersöktes med två enkätundersökningar och
en fokusgrupp, och statistikutvinning ur en databas innehållandes kursvalsdata har vi i
denna rapport studerat hur studenterna resonerar kring kursvalen och vad som
påverkar deras beslutsfattande. Detta för att ge en bättre inblick och förståelse för
studenternas situation samt för att undersöka vad varierande antal sökande till vissa
kurser och inriktningar kan bero på.
Resultaten från undersökningen visar att studenterna på medieteknik ofta upplever
svårigheter med att välja sina valbara kurser. Många studenter upplever att den
informationen som finns på kurshemsidorna är knapphändig och efterlyser därför ett
övergripande förtydligande av kursinformationen. Därför förlitar sig majoriteten av
studenterna i de lägre årskurserna på de äldre studenternas kursvalsråd.
Databasanalysen visar bland annat att matematikbetygen har en påverkan på vilken
inriktning (och dess tillhörande valbara kurser) som studenterna väljer.

What influences the media techonlogy students’
choice of elective courses?
Abstract
With many different elective courses to choose between, a lot of students experience
anxiety over deciding which courses to study next semester. The choice of a specific
course can have a big impact on the students future studies and/or employment.
Therefore the anxiety is justified. At the same time the number of students applying for
a course often vary from year to year. This creates issues for the responsible teachers
because of the ever-changing resource requirements.
There are several different theories on decision making, addressing the different time
related states as well as the different habitual styles. With help of theories on these
styles and time states, which were investigated with two surveys and a focus group,
and statistical data mining from a database consisting of former course decision data
we have studied how the students reason when it comes to selecting courses and
which aspects that influence their choice. This gave us a better insight and
understanding of the students’ situation and what the varying of applicants to different
courses may depend on.
The results of this study show that the students at media technology often have issues
choosing between the elective courses. Many students experience that the available
information on the corresponding course homepages is brief and therefore they call for
a clarification of the course information. Because of this, the majority of the students in
the lower grades often rely on the advice that the students in the higher grades
provide. The database analysis shows that the grades in the mathematics courses
have an effect on which track (and its corresponding elective courses) a student will
choose.
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1. Inledning
Detta kapitel förmedlar bakgrunden och syftet med detta arbete. Det kommunicerar
anledningen till att skriva en uppsats inom området kursvalsanalys såväl som vår
problemformulering och vilka avgränsningar som gjorts.

1.1 Bakgrund
Det finns idag en uppsjö av olika valbara kurser att välja bland för studenterna på KTH.
Många studenter, vi själva inräknade, upplever ofta svårigheter när det gäller att ta de
definitiva beslutet om vilka kurser man ska läsa framöver. Ett sådant beslut kan vara
avgörande för var persons framtid, vare sig det gäller fortsatta studier eller yrkesliv,
varför det självklart kan kännas motigt att välja en eller flera kurser.
Samtidigt kan antalet sökande studenter till de olika valbara kurserna variera kraftigt
från år till år. En kurs kan gå från att ha många sökande studenter från en viss årskull
till att bli mindre populär till nästa årskull. Detta gör att kursansvariga kan få det svårt
att förbereda sina kurser när det exempelvis gäller salsbokningar, tillgång till
assistenter med mera.
Rent generellt kan man analysera en persons beslutsfattande utifrån olika
beslutsfattningsstilar (Galotti et al. 2006; Bruce & Scott 1995). Det säger sig självt att
alla människor har sina egna preferenser när det gäller att fatta viktiga beslut som
påverkar respektive persons framtid. Vissa personer söker stora mängder information
och analyserar denna noggrant, medan andra följer sin magkänsla och är mer
impulsiva i sina beslutstaganden. Vi vill därför med denna uppsats studera och
analysera hur KTH-studenter på programmet Civilingenjör Medieteknik resonerar och
går till väga när de väljer sina valbara kurser.

1.2 Syfte
Vi vill kartlägga hur medieteknikstudenter går till väga för att välja sina valbara kurser.
Rent administrativt är detta intressant för kursansvariga och studenter på KTH i
allmänhet och för medieteknikstudenter i synnerhet. Om de kursansvariga får reda på
hur studenterna faktiskt söker efter och finner kursinformation gynnar detta självklart
båda parter. Vi ser, och upplever själva, att det är oklart var man kan hitta den
relevanta informationen om de valbara kurserna på KTH medieteknik. Därför vill vi
göra en grundlig analys av hur medieteknikstudenter går till väga när de väljer sina
valbara kurser. Vi vill ta reda på vad det är som får dem att ta sina beslut, hur de
resonerar och vilka steg de genomgår i beslutsprocessen.
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1.3 Problemformulering
Vad påverkar medieteknikstudenternas kursval?
Vi kommer att söka svaret till denna frågeställning genom att samla in empiri och
genom att själva sammanställa statistik över tidigare medieteknikstudenters
kursresultat. Vi kommer även ta hjälp av följande arbetsfrågor:
● Var och hur (via vilka medium) erhåller studenterna information om de valbara
kurserna?
● Vad är det som påverkar studentens beslut inför ett kursval? Är det ansvariga
lärare, kurskamrater, svårighetsgraden, betyg från tidigare kurser eller andra
kombinationer?
● På vilket sätt/i vilken utsträckning använder studenterna sociala medier vid
informationsdelning av valfria kursers upplägg och innehåll?
● Kan man med hjälp av statistisk analys av kursresultat dra några paralleller
mellan ett högt/lågt betyg i en specifik kurs och valet av inriktning?

1.4 Målgrupp och avgränsningar
Vi begränsar oss till att bara studera medieteknikprogrammet, dess studenter på KTH
och deras val av valbara kurser. Detta för att tiden ska räcka till – det finns många
valbara kurser att välja bland även med denna avgränsning – men också för att
avgränsningen tilltalar oss själva som medieteknikstudenter.
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2. Teori och begrepp
Här förklaras vad vi syftar på med de essentiella begrepp och teorier som vi kommer
att använda oss av framöver. Detta för att skapa en större förståelse av uppsatsens
innebörd för läsaren. Vi kommer även tydliggöra relevansen av begreppen samt
förklara hur vi ska applicera dem till valet av valbara kurser.

2.1 Beslutfattandets tre stadier
Enligt Milan Zeleney (1982) kan man dela in beslutsfattandeprocessen i tre olika
stadier: prebesluts-, beslut- och postbeslutsfattande. Dessa tre steg är ömsesidigt
beroende av varandra; postbeslutsfattandet sammanfaller ofta med
prebeslutsfattandet för nästkommande beslut. Vidare skriver Zeleney att
beslutsfattaren ofta upplever missnöje och frustration i prebeslutsstadiet över att inte
hitta det optimala alternativet. Detta leder i sin tur till att sökandet efter information
intensifieras och varieras. Summerat kan man säga att förstadiet karakteriseras av en
objektiv informationssökning som ofta genereras av oförmågan att hitta det optimala
alternativet.
Vidare menar Zeleney att delbeslut ofta fattas när beslutsfattaren närmar sig deadline
för det slutgiltiga beslutet. Kognitiv dissonans börjar verka, det vill säga då det hos
individen uppstår flera olika motsägelsefulla idéer och tankar samtidigt, och flera
alternativ faller därför bort. Beslutsfattaren tenderar att bli mer partisk inför de få
alternativ som återstår (Zeleney, 1982).
Direkt efter beslutet är genomfört tenderar ofta beslutsfattaren att omgående ändra sin
uppfattning om beslutet i fråga, men när oron lagt sig blir individen i fråga “förälskad” i
sitt beslut. Man börjar analysera den insamlade informationen på ett ännu mer vinklat
och partiskt sätt. Beslutsfattaren har alltså lättare för att bortse från de gjorda valens
negativa aspekter samt de bortvalda alternativens positiva aspekter (Zeleney, 1982).
Som tidigare belystes kan det vara svårt att se var gränsen mellan ett postbeslutsstadie och nästa prebeslutsstadie går.
Till dessa tre stadier kommer vi att applicera fem olika kognitiva stilar för
beslutsfattning som beskrivs nedan. Målet är att kunna relatera vår empiriska data
med dessa stadier och de följande stilarna.

2.2 Beslutfattandets fem olika stilar
Det har genomförts mycket forskning på utkomstbaserat beslutstagande medan
mindre uppmärksamhet har ägnats åt att karakterisera beslutsfattaren som person och
analysera hur denne blir influerad till att fatta ett visst beslut, det vill säga dennes olika
beslutsfattningsstilar. Dessa stilar har beskrivits som “ett habituellt mönster som
individer använder sig av vid beslutstaganden” (Driver, 1979). Stilarna har även
definierats som mängden insamlad information, hur många alternativ man har att välja
mellan och hur man tolkar och bearbetar informationen (Scott & Bruce, 1995). Som
delkapitlets titel antyder kan en beslutfattningsprocess delas in i fem olika
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benägenheter eller preferenser när det gäller att fatta beslut (Bruce & Scott, 1995;
Galotti et al., 2006). En generalisering av dessa följer nedan:
1. Rationell: Man söker stora mängder information och genomför logiska beslut.
2. Intuitiv: Man följer sin magkänsla och sina föraningar. Man tenderar att fokusera

på detaljer i informationsflödet.
3. Beroende: Man söker information från andra personer och litar på deras ord när

man fattar sina egna beslut.
4. Undvikande: Man försöker alltid skjuta upp beslutet så långt det är möjligt.
5. Spontan: Det ska gå fort att fatta besluten med så lite eftertanke som möjligt.

Utifrån dessa fem punkter kan beslutsfattandestil omdefinieras som ett inlärt, habituellt
svarsmönster som utövas av en individ när denne konfronteras av en beslutssituation.
Det är alltså inte ett personlighetsdrag, utan snarare en vanemässig benägenhet att
reagera på ett visst sätt inför ett specifikt beslutstagande (Scott & Bruce, 1995). Under
rapportens gång kommer vi att utgå ifrån denna definition av en beslutfattningsstil.
Vidare visade studien av Scott & Bruce (1995) att individer ofta har en primär och en
sekundär beslutfattandestil, men slutsatsen var att den primära stilen var mycket
dominant (Thunholm, 2004).
Tidigare forskning belyser att olika beslutfattningsstilar har olika konnotationer. Till
exempel anses det vara mycket bättre att vara “rationell” än att vara “beroende”,
“undvikande” eller “spontan” (Galotti et al., 2006). En beslutfattningsstil kan alltså
reflekteras i en individs kognitiva stil, det vill säga en individs förmåga att lösa problem
genom logiskt tänkande och hur individen uppfattar och förstår själva
beslutsfattandeprocessen (Bruce & Scott, 1995; Thunholm, 2004). Rationella
beslutstagare tenderar att konfrontera problemen på ett direkt vis, medan de
undvikande beslutsfattarna skjuter upp konfrontationen.
Vidare anses beroende beslutstagare luta åt att skjuta upp sina beslut, likt de
undvikande beslutsfattarna, i högre grad än de rationella beslutsfattarna. Dessa
beroende beslutsfattare anses alltså vara relativt passiva och de förlitar sig på andra
individer och därigenom undviker de att ta ett aktivt beslut (Bruce & Scott, 1995;
Galotti et al., 2006; Thunholm, 2004).
Intuitiv beslutfattningsstil och spontan beslutfattningsstil har mycket gemensamt, bland
annat att de båda anses korrelera positivt mot en hög innovationsförmåga. Spontan
beslutfattningsstil kan ses som en höghastighetsversion av intuitiv beslutfattningsstil
som ofta används vid tidspress (Thunholm, 2004).
Vi kommer längre fram att applicera dessa fem stilar och dess inbördes korrelationer
varandra på medieteknikstudenternas enkät- och fokusgruppsvar och analysera dessa
med de olika stilarna i åtanke.

2.3 Data mining
Data mining som även kallas “knowledge discovery in database” går ut på att hitta
intressanta mönster och relationer i stora mängder data. Det är en gren av tillämpad
artificiell intelligens som har utvecklats sedan 1960-talet (Liao, S.-H., 2012). Den stora
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mängden data analyseras med hjälp av statistiska verktyg (exempelvis Statistical
Package for the Social Sciences, SPSS) och artificiell intelligens (till exempel
maskinlärning) som man kombinerar med en databas. Man kan analysera många
typer av data men data mining används oftast till att studera grupper av personer,
snarare än individer.
Med hjälp av data mining kan man bland annat undersöka en grupps beteende i olika
situationer. Ett framgångsrikt exempel är upptäckten av kreditkortsbedrägeri där man
ser hur en typisk konsument beter sig med sitt kreditkort. Avvikelser från detta
beteende kan uppmärksammas och man kan därför misstänka ett eventuellt bedrägeri.
Svårigheten med data mining är att folk är unika och tenderar att ändra sina vanor.
Därför kan det vara svårt att dra generella slutsatser som gäller för alla inom en viss
grupp av personer.
Beroende på vilken data man är ute efter, och vilken data man har, finns det flera olika
tekniker man kan använda sig av. I den här rapporten används teknikerna beskrivande
modell och mönsterutvinning. I beskrivande modell försöker man att gruppera in
människor genom att studera mönster som finns i den data som existerar. På så sätt
binder man ihop människor vars datamönster överensstämmer. Med mönsterutvinning
försöker man hitta regler som kan beskriva datamönster och korrelationer. Detta
används ofta i marknadsundersökningar, där man kan utvinna samband som
exempelvis att sannolikheten att en viss kund köper smör ökar om kunden även köper
bröd. (Britannica, 2013).
Det finns fler modeller och teorier som inte tas upp i denna rapport, eftersom området
är stort och vi inte kommer ha nytta av alla modeller.
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3. Metod
För att kunna forma och genomföra undersökningarna utfördes i ett tidigt skede en
litteraturstudie av relevanta teorier och tidigare uppsatser inom området
beslutsfattande. Denna process av informationssökning pågick under hela arbetets
gång och det hjälpte oss även att formulera frågor och diskussionsområden till både
enkäter och fokusgrupper. Enkäterna delades ut till medieteknikstudenterna i både år
tre, fyra och fem direkt efter vi fick fram ett klart syfte och en klar problemformulering.
Mötet med fokusgruppen genomfördes en kort tid därefter och vi utvann statistik från
databasen löpande under rapportskrivandets gång.

3.1 Litteraturundersökning
Majoriteten av litteraturen vi fått fram kommer från KTHBs sökmotor Primo och Google
Scholar. Via dessa sökmotorer blev vi oftast länkade till Sciencedirect som är en
uppsamlingsplats för vetenskapliga artiklar och rapporter. När vi sökte information på
internet användes sökfraser som “University student tendencies”, “Student
trends/tendencies”, “Student decision making”, “Evaluating student trends/choice”,
“Decision making higher education/college”, “Elective courses higher education”,
“Survey data mining” med mera. Dessa resulterade i flertalet intressanta artiklar och
bokreferenser som till stor del hjälpt oss att definiera teorikapitlet.
Vidare hittade vi fler artiklar via journalen Computers and Education såväl som
journalen Expert Systems with Applications. Ytterligare relevanta artiklar hittades
därefter från referenslistan av tidigare funna artiklar och citat.

3.2 Enkäter
I arbetets tidiga skede genomfördes två enkätundersökningar, en för studenter i
årskurs tre och en för studenter i årskurs fyra och fem, för att samla in relevant
kvantitativ data. Vi valde att använda oss av enkäter eftersom det är en process som
kräver förhållandevis lite tid och man får ut stora mängder kvantitativ information med
en relativt liten arbetsinsats. Enkäten till studenterna i årskurs tre skickades ut via
sociala medier (Facebook) eftersom olika studenter läser olika kurser och ett snabbt
och lätt sätt att nå så många studenter som möjligt är just via sociala medier (Preece
et al., 2011). Till studenterna i årskurs fyra och fem mailade vi ut enkäterna via KTHmail eftersom vi inte kunde nå dem via Facebook. En fördel med att använda sig av
online-enkäter via e-post är möjligheten till att vara specifik i vem man skickar enkäten
till, medan online-enkäter via till exempel sociala medier har en större risk att sprida
sig till andra personer, i eller utanför målgruppen (Preece et al., 2011). Därför inledde
vi enkäten med att tydligt beskriva vårt syfte och vår målgrupp för deltagarna (se
bilaga 8.1 och 8.2).
Båda enkätundersökningarna behandlade relevanta frågor kring kursval och
studenternas beslutsvanor. På de flesta frågor hade deltagarna möjligheten att välja
flera svarsalternativ. Efter vissa frågor fanns det även en extra ruta för övriga
kommentarer där respondenten kunde ge sitt eget svar i form av fritext. Att ge
deltagarna ett alternativ för att kunna skriva ett eget svar eller kommentar är
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fördelaktigt, då man på det sättet kan utvinna information ur enkäterna som man
eventuellt hade gått miste om annars (Cohen, 2000).
Vid några få frågor bad vi de svarande att svara på en bedömningsskala, ett till fem.
Vid konstrueringen av dessa skalor var vi noga med att vara tydliga med vad
extremerna ett och fem innebar; vi ville göra varje påstående som de svarande skulle
ge sin bedömning på så kort och specifikt som möjligt för att öka förståelsen (Preece
et al., 2011). Vi använde oss av en typ av likertskala som ofta används vid
enkätundersökningar för att få respondenterna att göra en egen bedömning och för att
enkelt kunna jämföra respektive svar med varandra i efterhand (Preece et al., 2011).
Vi provkörde våra enkäter med kurskamraterna i vår handledningsgrupp och de gav
oss bra feedback som förbättrade våra frågor och diskussionsämnen. Meningen med
våra enkätundersökningar var att få reda på hur medieteknikstudenterna faktiskt
resonerar när de ska välja sina valbara kurser. Generellt sett ville vi få reda på var de
letar efter information, hur de går till väga när de tar sina avgörande beslut om vilka
kurser de ska läsa och hur benägna de är att dela med sig av sina erfarenheter till
andra studenter och i så fall hur och var detta sker.
Eftersom vår målgrupp är medieteknikstudenter som läser samma år som oss eller ett
till två år över bestämde vi oss för att designa frågorna så att de svarande måste vara
noggranna när de specificerar sina svar. Detta eftersom studenterna har olika
erfarenheter från de olika årskurserna. De flesta ja-och-nej-frågor följs upp av frågan
“Hur?” eller “Varför?” för att vi skulle få ett så uttömmande svar som möjligt. Att få
respondenten att på egen hand reflektera över frågorna och ge ett öppet svar stod i
fokus.

3.3 Fokusgrupper
Vi genomförde ett möte med en fokusgrupp där vi diskuterade frågor liknade de som
ingick i enkätundersökningarna (se bilaga 8.1 och 8.2). Syftet med att genomföra
denna fokusgruppsundersökning var att samla in mer kvalitativ data och gå in på
djupet i hur studenter resonerar och går till väga rent fysiskt och tankemässigt när de
ska välja sina valbara kurser. Förhoppningen var att främja en diskussion som inte
nödvändigtvis måste följa ämnena vi formulerat frågor kring helt slaviskt. Vi ville alltså
att de deltagande studenterna skulle resonera fritt och diskutera för- och nackdelar
med deras respektive tillvägagångssätt att söka information på. Studenter från årskurs
tre, fyra och fem fick på eget initiativ anmäla sitt intresse att delta i vår fokusgrupp via
enkäterna som delades ut i ett tidigare stadie.
Fördelar med att genomföra en fokusgrupp är att deltagarna fokuserar till högre grad
på frågan, och diskussionen kan därför leda till insikter som man annars inte hade fått
genom till exempel intervjuer. Man får ut mycket information på kort tid men man
tenderar att få ut mindre information än om man genomför individuella intervjuer.
Fokusgrupper är lämpliga när man fokuserat vill orientera sig inom ett ämne eller
område (Cohen, 2000).
Frågorna formulerade på så sätt att alla deltagare, från alla årskurser, kunde bidra
med intressanta och relevanta svar. Diskussionsämnena berörde alltså delvis hur
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studenterna resonerar när de väljer sina kurser såväl som deras reflektioner om deras
redan genomförda beslut.

3.4 Databasimplementering
Vi skapade och tillämpade en egen databas i MySQL med hjälp av phpMyAdmin som
vi ställde relevanta SQL-frågor mot för att utvinna statistik för hur studenter valt kurser
och hur de har presterat i tidigare kurser. Sambanden vi undersökte var:
● Finns det något samband mellan ett högt betyg i en introduktionskurs (se
definition nedan) och en students val av inriktning (se definition nedan)?
● Har ett högt betyg i de olika matematikkurserna någon inverkan på studentens
val av inriktning?
Vi fick via en föreläsare på CSC-skolan tillgång till kursdata för medieteknikalumner
och medieteknikstudenter som valt flera valbara kurser. Ett slumpmässigt urval
gjordes av 100 olika studenter och deras respektive kursresultat från
medieteknikårskullarna 2007 till 2009 (de senaste som teoretiskt sett gjort både val av
kandidat- och masterkurser). Det kravet vi ställde på studenterna vi valde var att de
minst skulle ha 100 högskolepoäng från medieteknikprogrammet. Detta för att inte få
med studenter som hoppat av utbildningen i ett tidigt skede.
Databasstrukturen ser ut enligt följande:
Databasnamn: Kursresultat.
Tabell 1: KTHid (Vi använder oss inte av studenters riktiga KTH-id för att inte stöta på
några etiska problem utan dessa ges på formen P”n” där “n” varierar mellan 1 och
100).
Tabell 2: Kurskod (på formen XXnnnn, där ”n” varierar mellan 0 och 9 och ”X” är en
bokstav).
Tabell 3: Kursnamn (kursens officiella namn).
Tabell 4: HP (högskolepoäng för respektive kurs).
Tabell 5: Betyg (slutbetyget som registrerats i LADOK på formen A till F, eller P).
Tabell 6: AvklaratDatum (datumet då slutbetyget registrerades i LADOK).

Exempel på skärmdump ur databasen, sorterat på antal HP.
När vi grupperade studenterna i olika inriktningar användes en typ av beskrivande
modell (en data mining-teknik) som beskrivs nedan.
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För att anknyta en student till en inriktning gjordes ett logiskt val av inriktningskurs som
är typisk för en viss inriktning. Hade en student läst en viss inriktningskurs antog vi att
studenten läst den inriktningen vid något tillfälle. Vidare bestämdes även en
introduktionskurs, som ska lägga kunskapsgrunden till respektive inriktning. Vi gjorde
dessa val efter att vi noggrant studerat de villkorligt valfria kurserna inom respektive
inriktning i tre utbildningsplaner (KTH, 2012). Nedan visar tabellen vilka
introduktionskurser och inriktningskurser som valdes till respektive inriktning.
Tabell över varje inriktnings tillhörande introduktionskurs och inriktningskurs
Inriktning

Introduktionskurs

Inriktningskurs

Interaktiv Medieteknik

DD1320 Tillämpad Datalogi

DD2390 Internetprogrammering

Människa- datorinteraktion (MDI)

DH2620 Människa- datorinteraktion,
grundkurs

DH2408 Utvärderingsmetoder

Tryck

DM1570 Grafisk Teknik

DM2529 Digital Bild för Publicering

Bild- och Videoteknik

DM1576 Bild- och Videoteknik

SK2375 Optik, Påbyggnadskurs för Media

Ljud

DT1174 Ljud som Informationsbärare

DT2410 Audioteknik

Media Management

ME1002 Industriell Ekonomi

DM2558 Mediamanagement

Tabell över vår egen indelning av inriktningar och kurser.
Vidare analyserade vi resultatet som vi erhöll från databasfrågorna med hjälp av
programmet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) för att klargöra
sambanden som beskrevs i inledningen av delkapitlet (punktlistan).
För att få fram samband mellan olika kursval användes sedan en typ av
mönsterutvinning (en data mining-teknik) som beskrivs nedan.
Först och främst tog vi fram snittbetygen för varje student i introduktionskurserna som
ska lägga kunskapsgrunden för den inriktning de har valt. Exempelvis kollade vi på
vad de som läser ljudinriktningen fick för betyg i kursen DT1174 Ljud som
informationsbärare. För samma grupp studenter jämförde vi sedan snittbetygen för de
andra introduktionskurserna till de övriga inriktningsvalen och deras tillhörande valbara
kurser inom medieteknik. Vi redogör för detta i kapitlet Resultat.
Vidare undersöktes om höga eller låga betyg i matematikkurserna har något samband
med valet av inriktning. Vi undersökte alla matematikkurser som krävs att studenterna
har läst för att kunna välja fritt bland alla inriktningar inom medieteknikprogrammet. I
detta fall räknades ett högt betyg som ett A eller B, och ett lågt betyg som E eller F.
När vi räknade ut snittbetygen med hjälp av SPSS gjorde vi dessutom om
betygsskalan A-F till en numerisk skala 5 (A) till 0 (F) för att utvinna ett så träffsäkert
resultat som möjligt. Vi bortser från betyget Pass (P) eftersom ingen av de intressanta
kurser vi analyserade använder sig av det betyget och eftersom snittbetyg i dessa
kurser inte skulle vara jämförbara med de övriga kurserna (med betygsskala A-F).
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4. Resultat
Under arbetets gång genomfördes två enkätundersökningar, en till studenter i årskurs
tre och en till studenter i årskurs fyra och fem, en heterogen fokusgrupp och en analys
av studenters och alumners tidigare kursval och kursresultat. Detta tillät oss framförallt
att svara på vår huvudsakliga frågeställning. Resultaten av dessa tre undersökningar
presenteras nedan.

4.1 Enkäter
Syftet med enkäterna var att samla in kvantitativ data från två olika perspektiv, de som
har valt kandidatkurser och ska välja masterkurser och de som redan har valt alla sina
kurser. Distributionen till studenter i årskurs tre skedde via Facebook. Studenter i
årskurs fyra och fem fick enkäten till sin KTH-mail.

4.1.1 Enkät ett - årskurs tre
Nedan följer en sammanställning av resultaten från vår första enkätundersökning.
4.1.1.1 Inledning
Eftersom spridningen av enkäten skedde via Facebook är det svårt att veta hur många
som faktiskt fick upp enkäten i sitt nyhetsflöde. Det vi vet med säkerhet är att denna
del av enkätundersökningen genererade 17 svar från studenterna i fråga.
Resultaten visade bland annat att 59 % av de svarande inte visste om de ska söka
valbara kurser till hösten medan 41 % svarade att de skulle göra det. Ingen svarade
alltså att de inte skulle söka någon kurs alls till hösten.
Vidare visade det sig att 100 % av de svarande var nöjda med sitt val av
kanditatinriktning. Anledningen till detta var att kurserna som ingår i respektive
inriktning kändes relevanta för ett framtida yrke inom medieteknik. Vissa svarade att
kurserna kändes roliga och lagom utmanande medan andra hade gjort sina val på
grund av att inget annat val kändes tilltalande. En person såg endast valet av
kandidatinriktning som en transportsträcka till sitt “riktiga val”, det vill säga valet av
masterinriktning.
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4.1.1.2 Planering av den närmsta framtiden
En knapp majoritet svarade att de var relativt benägna att planera sin framtid rent
generellt (diagram 1).

Diagram 1 - 1 innebär “jag är spontan” och fem innebär “jag planerar min framtid
noga”.
Samtidigt svarade 71 % att de inte bestämt sig för vilka kurser de ska söka till hösten
medan 29 % hade bestämt sig för att välja vissa kurser. Den största anledningen till att
dessa 29 % delvis bestämt sig visade sig vara kursinnehållet (diagram 2).

Diagram 2 - Svar från de som svarade delvis bestämt sig för vilka kurser de ska söka
till hösten.
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De flesta av de som inte bestämt sig för vilka kurser de ska välja till hösten ännu
beskrev att de upplever beslutsångest, tidspress och svårigheter att hitta den rätta
informationen (diagram 3). Värt att notera är att tre personer tycker att valet inte är
aktuellt ännu och att detta var ett fritextsvar, alltså inte ett av de färdiga
svarsalternativen som enkäten erbjöd.

Diagram 3 – Svaren var jämnt fördelade mellan ”Svårt att hitta information”, ”Tidsbrist”
och ”Beslutsångest”.
Majoriteten ser ganska allvarligt på sina kursval. Samtidigt förlitade de flesta tillfrågade
sig på andra studenter när det gäller att få information och ta ett beslut angående
kurserna (diagram 4 och 5).

Diagram 4 - 1 innebär “inte allvarligt” och 5 innebär “mycket allvarligt”
4.1.1.3 Beslutsfattandestil och kursinformationsprioritet
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Under rubriken “Annat” i diagram 5 ingick svar som “jag väljer de kurser som är
roligast” och olika kombinationer av de erbjudna alternativen ovan. Framförallt
förekom kombinationer mellan att “fråga andra studenter” och att “samla på sig stora
mängder information”.

Diagram 5 – De flesta känner igen sig i den beroende beslutsfattarstilen.
Dryga 82 % tyckte att den viktigaste informationen om en valbar kurs är själva
kursinnehållet (diagram 6). Resterande ansåg att kursens upplägg och
svårighetsgraden är av vikt.

Diagram 6 - De tillfrågade fick välja ett alternativ.
Detta överensstämmer bra med svaren på vad studenterna prioriterar när de väljer
kurser. På den frågan svarade 65 % att det viktigaste är att kursen intresserar
studenten i fråga (diagram 7). Därefter var det helt jämnt mellan att lära sig nya
färdigheter och chansen att kurserna leder till ett jobb.
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Diagram 7 - Deltagarna fick endast välja ett alternativ.
4.1.1.4 Sökande av information
En knapp majoritet (51 %) svarade att de framför allt letar efter kursinformation på
kurshemsidan, alltså inte på KTH Social eller liknande plattform (diagram 8). De flesta
som gör detta (65 %) känner de att det ofta saknas information som de hade velat ta
del av. Exempelvis svarade några deltagare att informationen angående en viss kurs
ofta är abstrakt och intetsägande för icke insatta studenter. Flertalet av de svarande
tyckte att informationen om när kursvalen ska genomföras och hur de ska genomföras
var bristfällig. Många svarade också att kurserna behöver tydliggöra sin
svårighetsgrad. Några svarande ville se ett urval av vittnesmål från studenter som läst
en tidigare kursomgång där de förklarar vad som var bra och mindre bra med kursen i
fråga. En annan tillfrågad svarade att en fysisk muntlig presentation av kursansvarig
eller föreläsare skulle vara fördelaktigt.

Diagram 8 - Beskriver endast själva informationssökningen.
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4.1.2 Enkät två - årskurs fyra och fem
Nedan följer en sammanställning av resultaten från vår andra enkätundersökning.
4.1.2.1 inledning
Via KTH-mail skickade vi ut 55 stycken enkäter till studenter i årskurs fyra och fem och
dessa genererade 22 svar. Svarsfrekvensen var alltså 40 %.
Resultaten visade att 82 % av studenterna var nöjda med de valbara kurser de har
valt, medan 18 % var missnöjda. En missnöjd respondent hävdade att denne inte
hade erhållit tillräckliga förkunskaper från de tre första åren för sina valda kurser, en
annan svarade att personen i fråga önskade att denne fick välja fler valbara kurser.
4.1.2.2 Beslutfattandestil och kursinformationsprioritet
22 av 24 personer tyckte att den mest relevanta kursinformationen som ska finnas
tillgänglig är själva kursinnehållet. Ungefär hälften (11 respektive 10 svarande) tyckte
även att kursupplägget samt antal högskolepoäng (HP) för en kurs var relevant
information. Mindre vanligt var det att man ansåg att svårighetsgraden samt
schemaläggningen hörde till den mest relevanta informationen. Under “Annat” svarade
en person att “typ av examination” var mest relevant. En annan tyckte att “hur andra
studenter har haft det tidigare” var den relevantaste informationen (Diagram 9).

Diagram 9 – Deltagarna fick välja flera alternativ.
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Den stilen som studenterna kände igen sig mest i var beskrivningen av den rationella
beslutsstilen. Därefter kom den beroende stilen och den intuitiva stilen med ungefär en
fjärdedel vardera (27 % respektive 23 %). Mindre vanliga stilar var den undvikande
stilen och den spontana stilen (Diagram 10).

Diagram 10 – De flesta kände igen sig i den rationella beslutsfattarstilen.
De två främsta skälen till att de tillfrågade studenterna sökte som de gjorde var att
“kurserna verkade intressanta” samt “för att utveckla nya färdigheter” (Diagram 11).

Diagram 11 – Deltagarna fick välja flera alternativ.
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4.1.2.3 Sökande och delande av information
Fördelningen visade sig vara jämnt fördelad mellan ja och nej på frågan “Finns det
någon typ av information angående någon kurs du valt och läser/har läst som du
önskade att du hade hittat innan du valde den?”. De som svarade ja på frågan tyckte
generellt att det krävs förtydliganden om hur de rekommenderade förkunskapskraven
för varje valbar kurs ser ut.
Vidare svarade 20 av 22 respondenter att de främst letade information om de valbara
kurserna på respektive kurshemsida. Det var inte heller ovanligt att deltagarna sökte
information från andra studenter då drygt 50 %, 13 av 22, hade det som vana
(diagram 12).

Diagram 12 – Deltagarna fick välja flera alternativ.
De flesta studenter i årskurs fyra och fem väljer att inte dela med sig av sina
studieupplevelser via sociala medier. 5 av 22 delar med sig av studieupplevelserna.
Fyra av dessa fem delar med sig av både positiva och negativa upplevelser, medan
en väljer att enbart sprida negativa upplevelser (diagram 13). Det fanns ingen som
enbart spred de positiva kursupplevelserna.
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Diagram 13 – Majoriteten delar inte med sig av sina kursupplevelser på sociala medier.

4.2 Fokusgrupp
En heterogen fokusgrupp genomfördes så fort enkätundersökningarna var klara. Dess
syfte var att generera mer kvalitativ data och att analysera
enkätundersöknignsfrågorna på djupet. Fokusgruppen bestod av fem studenter från
årskurs tre och en student från årskurs fyra. Frågorna är indelade i teman för att
underlätta för läsaren.

4.2.1 Viktiga aspekter, influenser och vikten av att själv få välja
Hur resonerar ni när ni ska välja kurser? Vilka aspekter är viktiga?
När de tillfrågade började fundera över hur de faktiskt väljer sina kurser kunde
majoriteten enas om att deras respektive intresse för kursen var en avgörande faktor.
En person menade att intresse och nytta numera är nära besläktat eftersom de kurser
personen i fråga är intresserad av ofta ger konkreta färdigheter som kan leda till jobb.
En annan deltagare menade att alla kurser som ges av KTH är nyttiga från början och
att personen därför väljer det som verkar roligast just nu. Vidare resonerade sig
deltagarna fram till att vid de första kursvalen som de gjorde lade de större vikt vid att
deras vänner valde samma kurs. En person invände med att denne alltid har börjat
välja de kurser som ger en bredare kompetens (läs programmeringskurser) i stället för
att välja samma kurser som kompisarna väljer. En annan deltagare hade olika
strategier för att välja kurser. Om det var en “tråkig” kurs (läs matematik) valde
personen i fråga den kursen som kompisarna valde av den enkla anledningen att inte
behöva läsa en “tråkig” kurs ensam. Summerat kunde alla tillfrågade enas om att
kursvalsresonemanget varierar beroende på vilken typ av kurs det är frågan om.
Vilka yttre aspekter kan påverka valet av kurs?
På denna fråga kunde alla deltagare enas om att det är den totala tiden som man
måste lägga ner på egen hand som är intressant vid ett kursval. Om kursen kräver att
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man offrar mycket av sin egen fritid kanske man tänker efter innan man väljer kursen i
fråga. En deltagare uttryckte sin vilja att läsa språkkurser men eftersom de flesta
sådana kurser ges på kvällstid så krockar det med deltagarens träningsschema, varför
dessa kurser inte var aktuella. En annan svarande menade att man i första hand väljer
kurser och sedan anpassar man sin fritid efter detta. Samma svarande sade också att
en annan aspekt som kan påverka kursvalet är vilka obligatoriska kurser som man
läser samtidigt. Sammanfattningsvis kunde alla komma överens om att det är den
totala egna tiden man måste lägga ner på kursens delmoment som är den aspekt som
påverkar valet mest.
Är det viktigt att det existerar valbara kurser för er eller bör inriktningarna
snarare innehålla vissa förbestämda kurser? Utveckla gärna varför!
Här var alla svarande helt och hållet överens om att de valbara kursernas existens var
av yttersta vikt. Detta berodde främst på att de själva vill kunna forma sin utbildning
och läsa det som intresserar dem, men också att man inte vet hur framtidens
jobbmarknad ser ut, varför det är bra att man kan “vinkla” sin kompetens i rätt riktning
vid ett senare skede. En deltagare påstod att i den “perfekta” världen skulle inte
valbara kurser behövas och dessa kurser existerar för att det är omöjligt att veta vad
en specifik student kommer att gilla. Trots detta var alla eniga om att de hade valt
programmet medieteknik även om det inte fanns några valbara kurser att välja längre
fram, att alla kurser var förutbestämda av någon programansvarig. De påstod att de
helt enkelt inte var tillräckligt insatta i hur kursvalen såg ut längre fram när de först
valde programmet medieteknik.

4.2.2 Informationsdelning och beslutsprocessen
Hur tar ni in information/hur delar ni med er av information angående valbara
kurser?
En deltagare hyllade kursen DM1578 Programintegrerande Kurs i Medieteknik,
framförallt mötena, och påstod att denna kurs möjliggör den absolut bästa
informationsgivningen och informationssamligen när det gäller att besluta sig för att
välja en kurs. Samma person menade att informationen man fick ut av dessa möten
inte gick att få tag på någon annanstans. Deltagaren fick medhåll från några andra
deltagare som i sin tur menade att det är bra att man “tvingas” dela med sig av sina
erfarenheter och reflektera över vad man faktiskt lärt sig. En annan sympatisör sade
att denne inte har någon kontakt med studenter från andra årskurser, varför den
programintegrerande kursen där man träffar studenter från olika årskurser är givande.
Vidare enades alla om att de inte ofta delar med sig av sina kursupplevelser via
sociala medier, men när de väl gör det är det endast de negativa aspekterna som tas
upp. Förklaringen till detta visade sig vara att man använder olika sociala medier för
att ventilera sina åsikter och för att få ut sina eventuella frustrationer. En annan
deltagare hade många kontakter och kompisar i de lägre årskurserna men kände inte
att dessa yngre studenter frågade deltagaren om kurstips, utan när de diskuterade
kurser med varandra var det mestadels klagomål så som “Åh, stackars er som läser
databasteknik!”. Summerat kom alla överens om att det är viktigt att man ventilerar
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och delar med sig av sina klagomål till kursansvariga och andra studenter för att
kunna skapa någon förändring för framtida studenter.
Hur ser en typisk beslutsprocess ut gällande kursval för er, till exempel er
senaste? Hur skulle denna process kunna göras smidigare för er som
studenter?
En knapp majoritet av deltagarna sade att de gärna letar upp information angående de
valbara kurserna redan innan vi tilldelas den “officiella informationen” om dem. Alla
kunde enas om att KTHs framförhållning inte var tillräcklig när det gällde denna
“officiella information”. Vidare tyckte en deltagare att det var lättare att hitta
kursinformationen via Google än att använda sig av något godtyckligt intranät som
KTH använder sig av. En annan person sade att denne ofta bokade ett möte med
kursansvarig för den kurs personen var intresserad av. Samma person var förbluffad
över att ingen annan deltagare ens hade tänkt den tanken och påstod vidare att
informationen som står på kurshemsidan om till exempel förkunskaper ofta går att
bortse från.
Vidare tyckte alla utom två deltagare att de dominerande känslorna vid kursval är
ångest och stress. De andra deltagarna tyckte att själva valprocessen var rolig och
kände entusiasm när det börjar bli dags att välja kurser, men dessa två var tydliga
med att de inte litade på att KTH skulle komma ut med informationen i god tid utan att
de själva alltid var förberedda långt innan det var dags för kursval.
En deltagare ansåg att kurshemsidorna är det primära mediet där denne letar efter
relevant information men att dessa hemsidor ofta är “torra” och “är som att läsa en
regelbok”. Denne person fick medhåll från de andra och en deltagare föreslog att
studenter skulle få kommentera vad de tyckte om kursen i fråga som
komplementerande information. Detta tyckte majoriteten skulle göra hela
informationssökningsprocessen mindre fyrkantig.
Alla höll med om att det skulle vara fördelaktigt att ha med några konkreta exempel på
något visst projekt eller laborationsuppgift med förklaringar som tidigare studenter
genomfört. Sammanfattningsvis kan man säga att alla deltagare tyckte att de befintliga
plattformarna för information, framförallt kurshemsidan, behöver förbättras och göras
mer integrerbar snarare än att implementera ytterligare en plattform.

4.2.3 Primär och sekundär beslutsstil, studenters roll i kursernas
popularitet och svårighetsgrader
Om ni minns vad ni svarade på enkätfrågan ovan (se bilaga 8.1, fråga 8), känner
ni att det är ert primära tillvägagångssätt att ta beslut på? Känner ni att ni har en
sekundär beslutsstil?
Alla deltagare utom en kände igen sig mest i den rationella beslutfattningstypen, det
vill säga att de söker mycket information och fattar logiska och genomtänkta beslut
som ett första steg. Efter detta gick de på magkänslan. Den sista deltagaren kände
igen sig mest i den beroende och den undvikande beslutfattartypen. Anledningen till
detta var att personen i fråga ansåg att någon annan student redan har sökt upp den
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intressanta informationen och att man alltid kan fråga den studenten om de valbara
kurserna. Så hade den deltagaren alltid gjort och tyckte att det har fungerar felfritt
hitintills.
När det gällde frågan om en sekundär beslutfattningsstil hade vissa deltagare svårt att
känna igen sig i någon sådan. En majoritet ansåg sig alltid använda sig av en och
samma primära beslutfattarstil (rationell stil var vanligast) samtidigt som de gärna föll
tillbaka på antingen magkänslan eller den undvikande beslutfattarstilen när det
kärvade. En svarande påpekade att denne använde sig av en blandning av rationell
och spontan stil från början men på senare tid tenderat att bli mer beroende av andra
studenters åsikter. Samtidigt belyste samma deltagare att det kan vara bra att
konsultera den kursansvarige, som vi delvis diskuterade innan, i stället för att
begränsa sig till att endast rådfråga andra studenter.
Tror ni att era kursupplevelser påverkar populariteten av kurserna för
kommande kursomgångar? På vilket sätt? Hur tror ni en sådan upplevelse
sprids till andra studenter?
Efter att deltagarna funderat en stund kunde alla till slut enas om att kursers
popularitet berodde på deras upplevelse till stor del. Någon nämnde att denne hade
tänkt välja Bild- och Videoteknik som kandidatinriktning men valde bort det eftersom
ryktet var att ingen hade klarat av den inriktningen sedan den gjordes om. Resten av
deltagarna kände även de igen detta fenomen. Samtidigt sade någon att det beror på
vilken typ av kurs det är. Om det är en matematikkurs spelar det ingen roll om man får
en dålig kursupplevelse eftersom matematikinstitutionen inte är lika formbar som vissa
andra. Alla utom en deltagare höll med och ytterligare en deltagare sade att man
tenderar att klaga mindre på en matematikkurs eftersom man vet att det inte är till
någon nytta. Deltagaren som inte höll med invände med att matematikkurserna
faktiskt har ändrats i form av införandet av seminarier och så vidare.
På frågan om hur denna typ av information eller kursupplevelse sprids till andra
studenter var åsikterna skilda. Det som de flesta kom överens om var att de inte ofta
delade med sig av sina upplevelser via sociala medier, bara ibland då man ville klaga
på något i en kurs.
En del på enkäterna svarade att “svårighetsgraden” angående kurserna var mer
önskvärd. På vilka sätt skulle en kurs kunna presentera “svårighetsgraden”?
De flesta deltagare kände inte till att det fanns en svårighetsskala för kurserna (A till D)
och dessa hade svårt att sätta ett sådant betyg i relation till någonting konkret. De
tyckte inte att skalan gav någonting. Person ett föreslog att studenter skulle få sätta en
egen svårighetsgradskala, ett till tio, på kursernas respektive hemsida. Detta skulle
fungera som komplement till den oklara svårighetsskalan som finns idag. Person två
sade emot och menade att detta skulle bli alldeles för subjektivt och kan leda till att
man sätter ett lågt betyg bara för att man till exempel inte tycker om föreläsaren.
Person ett tyckte trots detta att en svårighetsgrad av en kurs ska utgå från vad
studenterna tycker. Det som alla kunde enas kring var att skalan A till D inte ska tas
bort eftersom många andra studenter kanske tycker att den är logisk och fungerande,
men att den borde kompletteras på något sätt.
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Diskussionen fortsatte naturligt med att en deltagare ansåg att en tydligare förklaring
av vad man behöver för förkunskaper inför respektive kurs var eftersökt. En majoritet
höll med och lade till att det vore önskvärt att se statistik från tidigare kursomgångar
som komplement till detta. Efter lite förtydliganden kom vi fram till att deltagarna inte
tyckte att listan över rekommenderade förkunskapskurser var tillräcklig. Trots detta
hade ingen något konkret förslag på hur denna information skulle kunna tydliggöras.
Avslutningsvis ville en deltagare spinna vidare på idén om att inkludera statistik från
tidigare kursomgångar på kurshemsidan. Vi fokusgruppsledare invände med att
statistik ofta kan vara vinklad, till exempel kanske det var en svår tentamen just vid ett
tentamenstillfälle då många blev underkända. Deltagaren styrkte sitt argument med att
man bör inkludera flera år av statistik för respektive kurs, så att man kan jämföra flera
olika tentamenstillfällen. Samme deltagare tyckte också att studenterna skulle kunna
kommentera på denna statistik i stil med “tentamen för denna årskurs var svår om
man jämför med tidigare årgångar” eller liknande.
Till sist uppstod en diskussion om varför vi studenter inte använder oss av vår
kursansvarige student mer än vad vi gör idag. Alla höll med om att detta borde göras
oftare men samtalet mynnade inte ut i något förslag på hur detta skulle genomföras.

4.2.4 Sammanfattning
Vi fick känslan av att alla deltagare kände sig bekväma i att uttrycka sig fritt och att de
utan svårigheter kunde framföra sina åsikter. Avslutningsvis visade
fokusgruppsundersökningen att det finns en önskan av ökad tydlighet när det gäller
kurs- och inriktningsval från studenternas håll.

4.3 Resultat av kursvalsdata
Med hjälp av olika databasfrågor och en analys med programmet Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS) fick vi fram följande resultat från de 99 studenter vars
kursdata vi importerade till vår databas. Tanken var att vi skulle ha med 100
studenters kursdata men en oavsiktlig dubblett föll bort.
Nedan ser man att den vanligaste inriktningen som studenterna i vår databas läst vid
något tillfälle var MDI (43 studenter eller 44 %).
Antal studenter i varje inriktning
Inriktningar

Ljud

Interaktiv
Medieteknik

Tryck

Bild- och
Videoteknik

MDI

Media
Management

Antal studenter

7 st.

20 st.

26 st.

9 st.

43 st.

12 st.

Flest studenter läste/läser inriktningen MDI.
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I tabellen nedan ser vi snittbetyget för alla studenter i alla introduktionskurser till
respektive inriktning.
Snittbetyg i respektive introduktionskurs för alla studenter
Introduktionskurs

Ljud som
Informationsbärare

Tillämpad
Datalogi

Grafisk Teknik

Bild- och
Videoteknik

Människadatorinteraktion,
grundkurs

Industriell
Ekonomi,
grundkurs

Snittbetyg för
alla studenter

3,56

3,13

2,92

2,11

3,25

2,52

Siffran 5 motsvarar snittbetyg A och siffran 0 motsvarar snittbetyg F.
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Här nedan ser vi en sammanställning av studenternas snittbetyg i de olika
introduktionskurserna, beroende på vilken inriktning de läst.
Studenternas snittbetyg i de olika introduktionskurserna beroende på
inriktningsval
I
Lägst betyg

H

M
Industriell
Ekonomi
Snitt = 2,08

L

T
Bild- och
Videoteknik,
grundkurs
Snitt = 1,74

M

Bild- och
I
Videoteknik,
grundkurs
Snitt = 2,60

L

Industriell
Ekonomi
Snitt = 2,82

Grafisk Teknik
Snitt = 2,78

B
MDI, grundkurs
Snitt = 2,78

L

Industriell
Ekonomi
Snitt = 2,86

Grafisk Teknik
Snitt = 3,00

BIld- och
Videoteknik,
grundkurs
Snitt = 2,50

M
Industriell
Ekonomi
Snitt = 2,33

T

Ljud som
Informationsbärare
Snitt = 3,17

Grafisk Teknik
Snitt = 2,86

Bild- och
videoteknik,
grundkurs
Snitt = 2,71

L
MDI, grundkurs
Snitt = 2,57

L

Industriell
Ekonomi
Snitt = 3,17

Inriktning

Högst betyg

2:a

3:e

4:e

5:e

MDI

Ljud som
Informationsbärare
Snitt = 3,48

MDI, grundkurs
Snitt = 3,22

Grafisk Teknik
Snitt = 3,10

Tillämpad
Datalogi
Snitt = 2,78

Bild- och
Videoteknik,
grundkurs
Snitt = 2,15

Tryck

MDI, grundkurs
Snitt = 3,28

Grafisk Teknik
Snitt = 2,98

Ljud som
Informationsbärare
Snitt = 2,80

Tillämpad
Datalogi
Snitt = 2,78

Industriell
Ekonomi
Snitt = 1,87

Interaktiv
Medieteknik

Ljud som
Informationsbärare
Snitt = 4,05

Tillämpad
Datalogi
Snitt = 3,55

Grafisk Teknik
Snitt = 3,25

MDI, grundkurs
Snitt = 3,21

Bild- och
Videoteknik

Ljud som
Informationsbärare
Snitt = 4,11

Tillämpad
Datalogi
Snitt = 3,67

Bild- och
Videoteknik,
grundkurs
Snitt = 3,56

Media
Management

Tillämpad
Datalogi
Snitt = 3,92

MDI, grundkurs
Snitt = 3,17

Ljud

Ljud som
Informationsbärare
Snitt = 4,00

Tillämpad
Datalogi
Snitt = 3,29

En sammanställning av snittbetyg i de olika introduktionskurserna för studenterna i
respektive inriktning. Vi ser att de introduktionskurserna med lägst snittbetyg visade
sig vara Industriell Ekonomi och Bild- och Videoteknik. Den med högst snittbetyg var
Ljud som Informationsbärare. Kurserna i fet stil anger introduktionskursen för
respektive inriktning på varje horisontell rad.
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Tabellen nedan visar hur många studenter i vår databas som läst respektive
matematikkurs, samt antalet studenter som har fått A eller B i betyg för varje kurs, och
antalet studenter som fått betyget E eller F. Kurserna Numeriska metoder och Diskret
Matematik valdes bort eftersom de inte är obligatoriska för att kunna välja fritt bland
alla inriktningar.
Antal studenter i de olika matematikkurserna och studenternas betyg i
respektive matematikkurs
Kurs

SF1624
Algebra och
Geometri

SF1625
Envariabelsanalys

SF1626
Flervariabelsanalys

SF1608
Matematik 1

SF1609
Matematik 2

SF1901
Sannolikhetslära och
Statistik

DT1130
Spektrala
Transformer

Antal
Studenter

51 st.

41 st.

45 st.

55 st.

46 st.

53 st.

46 st.

Antal med
betyg A eller
B

1 st.

8 st.

5 st.

16 st.

4 st.

10 st.

12 st.

Antal med
betyg E eller
F

21 st.

14 st.

20 st.

25 st.

27 st.

24 st.

17 st.

Tabellen visar bland annat att flest studenter läst kursen SF1608 Matematik 1 och att
flest betyg A eller B erhölls i samma kurs.
Vidare analyserade vi huruvida det finns något samband mellan en vald inriktning och
ett högre (A och B) respektive lägre (E och F) betyg i matematikkurserna. Här nedan
börjar vi med att visa en tabell över vilka inriktningar de studenter som presterade
betyg A eller betyg B i respektive matematikkurs har valt. Denna togs fram med hjälp
av SQL-frågor kombinerat med en statistisk analys med SPSS.
I de båda tabellerna nedan kan studenterna förekomma två gånger. Detta eftersom de
flesta valt en kandidat- och en masterinriktning. Det kan även hända att en student
förekommer fler än två gånger om denne har valt en extrakurs som tillhör en tredje
inriktning utöver sina inriktningsval, eller om studenten skapat en egen inriktning.
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Antalet studenter tillhörande respektive inriktning som fått betyg A eller B i
följande matematikkurser
Inriktning/
kurs

SF1624
Algebra och
Geometri

SF1625
Envariabelsanallys

SF1626
Flervariabels
-analys

SF1608
Matematik 1

SF1609
Matematik 2

SF1901
Sannolikhets
lära och
Statistik

DT1130
Spekrala
Tranformer

Bild- och
Videoteknik

0
0%

3
37.5%

4
80 %

2
12.5%

0
0%

4
40 %

3
25 %

Interaktiv
Medieteknik

1
100 %

4
50 %

3
60 %

6
37.5%

0
0%

6
60 %

3
25 %

Ljud

1
100 %

1
12.5%

0
0%

2
12.5%

2
50 %

1
10 %

1
8.3%

MDI

0
0%

2
25 %

0
0%

9
56.3 %

2
50 %

4
40 %

2
16.7%

Media
Management

0
0%

0
0%

0
0%

6
37.5%

0
0%

3
30 %

3
25 %

Tryck

1
100 %

0
0%

0
0%

1
6.3%

1
25 %

1
10 %

2
16.7%

Heltalen anger antal betyg (A eller B) för varje matematikkurs. Procentsatsen anger
hur många av den totala mängden studenter, med A eller B i matematikbetyg, som har
valt en viss inriktning. Eftersom studenterna kan välja flera inriktningar blir summan i
vertikalled över 100 %. Exempelvis var det endast en student som fick A eller B i
kursen SF1624 Algebra och geometri. Den studenten har läst respektive
inriktningskurs till inriktningarna Ljud, Interaktiv Medieteknik och Tryck vid något tillfälle
under sin utbildning. Därför blir det 100 % i var och en av de tre inriktningarna i den
kolumnen.
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Antalet studenter tillhörande respektive inriktning som fått betyg E eller F i
följande matematikkurser
Inriktning/
kurs

SF1624
Algebra och
Geometri

SF1625
Envariabelsanalys

SF1626
Flervariabels
-analys

SF1608
Matematik 1

SF1609
Matematik 2

SF1901
Sannolikhet
slära och
Statistik

DT1130
Spektrala
Transformer

Bild- och
Videoteknik

1
4.8%

0
0%

1
5%

3
12 %

4
14.8%

0
0%

1
5.9%

Interaktiv
Medieteknik

1
4.8%

0
0%

2
10 %

2
8%

7
26 %

5
20.8%

4
23.5%

Ljud

1
4.8%

1
7.1%

3
15 %

3
12 %

3
11 %

1
4.2%

2
11.8%

MDI

10
47.6%

6
42.9%

10
50 %

11
44 %

14
58.3%

17
70.8%

10
58.8%

Media
Management

0
0%

1
7.1%

1
5%

2
8%

6
22.2%

5
20.8%

3
17.6%

Tryck

7
33.3%

6
42.9%

2
10 %

12
48 %

6
22.2%

4
16.7%

5
29.4%

Heltalet visar antalet studenter som fått E eller F i respektive matematikkurser, samt
vilken inriktning de valt. Återigen visar procentsatsen andelen från den totala mängden
studenter som fått E eller F i betyg. Att vissa kolumner inte summeras till 100 % beror
på att vissa inte har läst någon av inriktningarna ovan. Exempelvis har 21 stycken
studenter fått E eller F i betyg i kursen SF1624 Algebra och geometri, men endast 20
stycken (summan av studenter i kolumnen SF1624) har valt någon av inriktningarna
som finns med i tabellen.
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5. Diskussion
I detta kapitel analyserar vi de framtagna resultaten från föregående kapitel och
resonerar kring delfrågorna från inledningskapitlet. Detta för att kunna leda in på ett
sammanfattande kapitel där vi ger svar på vår huvudsakliga problemformulering.
Delfrågorna löd:
● Var och hur (via vilka medium) erhåller studenterna information om de valbara
kurserna?
● Vad är det som påverkar studentens beslut inför ett kursval? Är det ansvariga
lärare, kurskamrater, svårighetsgraden, betyg från tidigare kurser eller andra
kombinationer?
● På vilket sätt/i vilken utsträckning använder studenterna sociala medier vid
informationsdelning av valfria kursers upplägg och innehåll?
● Kan man med hjälp av statistisk analys av kursdata dra några paralleller mellan
ett högt/lågt betyg i en specifik kurs och valet av inriktning?

5.1 Beslutsprocessen
Som vi skrev i avsnittet teori och metod finns det många akademiska artiklar och
undersökningar som behandlar beteendevetenskap och beslutsfattningsstilar. De fem
olika stilarna som vi utgått från är som bekant rationell, intuitiv, spontan, beroende och
undvikande stil och i detta delkapitel analyserar och diskuterar vi dess relevans och
träffsäkerhet i förhållande till de resultat vi fick fram i föregående kapitel.

5.1.1 Beslutfattandets influenser
Det finns flera faktorer som påverkar studenternas beslut om kursval. De viktigaste
faktorerna hos en kurs anses vara kursinnehållet och kursupplägget. Därför krävs det
att dessa aspekter, innehåll och upplägg, presenteras på ett tydligare och enklare sätt
än vad de gör i dagsläget. Den största informationskällan för studenterna är
kurshemsidan när de söker information i prebeslutsstadiet, följt av andra studenters
råd när de ska ta sina slutgiltiga kursvalsbeslut.
Man kan resonera kring de positiva och negativa aspekterna med att de flesta
studenter frågar studenter i högre årskurser om kursvalsråd. De studenter som får
agera rådgivare kanske inte alltid har den senaste eller den korrekta informationen om
kursen i fråga. En rådgivande student kan också vara benägen att ge en vinklad bild
av hur en kurs ser ut beroende på vilket betyg denna student har erhållit, om
studenten personligen tyckte att föreläsaren var bra eller annat. Att fråga mer erfarna
studenter om råd kan såklart också uppfattas som något positivt då studenten som
ska söka en viss kurs får en klarare inblick i hur det faktiskt är att läsa kursen på riktigt.
På så sätt skiljer sig studentperspektivet från föreläsarperspektivet som man kan hitta
på kurshemsidorna. Man erhåller annorlunda kursinformation beroende på vem man
frågar och var man söker sin information.
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De båda enkätundersökningarna samt fokusgruppen visade att de viktigaste
kursaspekterna var att kursens innehåll är intressant samtidigt som man lär sig nya
färdigheter. En del studenter menade att dessa två aspekter går hand i hand eftersom
det som intresserar en som person har man ofta nytta av i framtiden.
Vidare visade det sig att alla tillfrågade studenter i årskurs tre var nöjda med sitt val av
kandidatinriktning och de kurser som ingår i respektive inriktning. Detta stämmer bra
överens med Zeleneys beskrivning (1982) av ett postbeslutstadium där man “förälskar”
sig i sitt beslut. Även om man kanske är lite missnöjd med vissa aspekter i sitt kursval
bortser man från dem när man ser över kursinformationen som man tidigare tagit del
av. Man blir helt enkelt partisk.
Förutom respektive kursers innehåll och upplägg menade många enkätdeltagare från
årskurs tre att kursens svårighetsgrad kan och bör förtydligas. Vi tror att ett tydligare
mått på svårighetsgraden av en kurs i förhållande till andra kurser hade underlättat för
studenterna att ta sina beslut. Från fokusgruppen såväl som från kommentarer i de
båda enkätundersökningarna fick vi reda på att studenterna vill se ett förtydligande i
vilka förkunskapskrav som krävs för de valbara kurserna. Vi har goda skäl att anse att
ett klargörande av dessa två aspekter (svårighetsgrad och förkunskapskrav) skulle
underlätta för studenterna när de ska välja sina valbara kurser.

5.1.2 Beslutsfattningsstilar i olika beslutsstadier
Den vanligaste beslutfattningsstilen av de fem stilarna som utgicks från var den
beroende stilen bland studenter som läser år tre, medan en majoritet av studenterna i
årskurs fyra och fem kände igen sig mest i den rationella beslutsfattningsstilen. Det
kan bero på att studenter i årskurs fyra och fem har en större vana att välja kurser än
studenter som läser år tre och att de på senare tid har valt sina kurser utan att kunna
få samma input från studenter i högre årskurser. Studenter i årskurs tre som inte valt
så många kurser än har kunnat få bra input bland annat från kursen DM1578
Programintegrerande Kurs i Medieteknik och från andra studenter i högre årskurser.
Studenter i årskurs fyra och fem har inte lika många studenter att rådfråga och har
därmed inte samma naturliga insyn i sina framtida kurser som de som läser år tre har.
Samtidigt svarade de flesta studenter (enkät- och fokusgruppsdeltagare i alla
årskurser) att de främst letade information på kurshemsidorna. Eftersom många
upplevde att det är svårt att hitta relevant information när man letar på kurshemsidorna
kan detta tolkas som att den information som finns på kurshemsidorna i någon mening
är otillräcklig och/eller otydlig. Enligt Zeleneys (1982) definition av ett prebeslutsstadie
är det vanligt att man känner frustation över beslutssituationen i ett tidigt skede på
grund av avsaknad av information och att man därför intensifierar och varierar
informationssökningen. Denna variation kan till exempel ske genom att fråga andra
studenter om råd. Eftersom äldre studenter många gånger kan vara en naturlig
informationskälla för yngre studenter har vi skäl att anse att äldre studenter har en stor
inverkan på de yngre studenternas val av kurser.
Diskussionen från fokusgruppen indikerar att de deltagande studenterna ofta
använder sig av en sekundär beslutsfattningsstil när den primära inte räcker till. Den
vanligaste primära beslutsfattningsstilen var den rationella samtidigt som deltagarna
gärna faller tillbaka på sin magkänsla när det krävs, det vill säga den intuitiva
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beslutsfattningsstilen. Deltagarna tyckte trots detta att de hade svårt att känna igen sig
i att de använder sig av en sekundär beslutsfattningsstil vilket kan tyda på att dessa
beslutsfattningsstilar fungerar som vanemässiga beteendemönster som individen
använder sig av, som också teorin om beslutsstilar indikerar (Bruce & Scott, 1995).
Fokusgruppsresultaten är svåra att applicera på alla studenter då antalet deltagare
från år tre inte var representativt nog. Än mindre går det att applicera på studenter i
årskurs fyra och fem eftersom endast en deltagare läste årskurs fyra och ingen
deltagare läste årskurs fem.
Vidare svarade en majoritet av enkätdeltagarna i årskurs tre att de var relativt
benägna att planera sin framtid rent generellt. Samtidigt var det endast en knapp
tredjedel av de tillfrågade som hade bestämt sig för vilka valbara kurser de skulle välja
till hösten. Även detta stämmer bra överens med teorin om ett prebeslutsstadie där
beslutsfattaren ofta upplever frustration över beslutssituationen i ett tidigt stadie. De
svarande menade också att anledningen till att de inte bestämt sig för vilka kurser de
skulle välja var att de upplevde beslutsångest, tidsbrist och svårigheter att hitta den
rätta informationen (se diagram 3 i kapitlet Resultat), som också överensstämmer med
Zeleneys teorier (Zeleney, 1982).

5.1.3 Spridning av kursinformation via sociala medier
Både enkät- och fokusgruppsundersökningen visade att studenterna inte delar med
sig av sina kursupplevelser via sociala medier regelbundet. Detta är logiskt eftersom
samma studenter nämnde att de inte heller brukar leta efter information om valbara
kurser på exempelvis Facebook eller Twitter. Ytterst få studenter sade att de ibland
kan dela med sig av de negativa kursupplevelserna, och då främst via Twitter. Detta
kan bero på att man vill ventilera sina åsikter och få ut sina frustrationer (som en
fokusgruppsdeltagare påpekade) för att kunna gå vidare med sina övriga kurser. Detta
skulle i så fall innebära att man inte delar med sig av kursinformation på sociala
medier för att hjälpa eller underlätta för andra studenter, utan att man istället har mer
egoistiska avsikter.

5.1.4 Statistisk analys av kursdata
När vi analyserade snittbetygen i varje introduktionskurs för respektive inriktning
visade det sig att alla inriktningar utom inriktningen Tryck hade högst snittbetyg i
kursen DT1174 Ljud som Informationsbärare. Vad detta beror är svårt att säga.
Kanske var just den kursen lättare än de andra introduktionskurserna eller så var
föreläsaren bra och pedagogisk. Det kan också bero på yttre omständigheter som
exempelvis vilka andra kurser man läste parallellt med denna. Om man läser en kurs
som inte kräver lika mycket nedlagd studietid parallellt får man självklart mer tid att
spendera på ljudkursen vilket bör leda till ett högre betyg.
Enligt databasanalysen av matematikbetygen är det vanligare att en student med
höga matematikbetyg väljer inriktningen Bild- och Videoteknik eller Interaktiv
Medieteknik. Studenter med lägre matematikbetyg väljer oftast inriktningen MDI eller
Tryck. Att många av de som har det svårare med matematik och antingen får betyg E
eller F på vissa matematikkurser tenderar att välja inriktningen MDI är inte helt oväntat.
MDI är en inriktning som ofta (beroende på val av kurser) är mindre teknisk och
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mindre matematikintensiv än de andra inriktningarna. MDI-inriktningen kräver alltså
nödvändigtvis inte lika mycket förkunskaper inom matematik om man exempelvis
jämför med inriktningen Bild- och Videoteknik som är mer fysik- och matematikintensiv.
Detta påstående baseras på vår ordentliga studie av de respektive
utbildningsplanerna (KTH, 2012).
Att göra en kvalitativ gissning om hur studenterna kommer att välja sin inriktning
utifrån de betyg som studenterna får i var och en av sina introduktionskurser är svårt,
och går inte att genomföra utifrån denna analys av kursdata. Även om studenterna
ofta har relativt högt snittbetyg i sin grundläggande introduktionskurs till inriktningen i
fråga så stämmer det inte alltid. Studenter från andra inriktningar har också ofta högt
snitt i andra inriktningskurser (som inte hör till den inriktningen de läst/läser), vilket gör
det svårt att uttrycka sig om vilken inriktning som varje student kommer välja utifrån
dessa kriterier. För att kunna dra några definitiva slutsatser från denna
kursdataundersökning krävs djupare analyser och många fler kursresultat från fler
studenter som sökt valbara kurser.

5.1.5 Relevans utanför medieteknik
	
  
Vissa data av arbetet går att generalisera i ett större perspektiv utanför medieteknik på
KTH. Kritiken angående kurshemsidorna, och dess oförmåga att delge den önskade
kursinformationen, gäller troligtvis för hela KTH. Det är också troligt att andra mindre
tekniska inriktningar som inte hör till medieteknik får ansökningar från studenter med
lägre matematikbetyg. Det är även möjligt att studenter på universitet rent generellt
har som vana att rådfråga de äldre studenterna om kursvalsråd.

5.2 Metodkritik
I detta delkapitel reflekterar vi kring empiriinsamlingen under arbetets gång.

5.2.1 Enkätkritik
Det kan diskuteras om spridningen av våra båda enkäter var optimal. Den första
enkäten till studenter i årskurs tre delades ut via Facebook och detta skapar direkt
problem eftersom man inte kan veta vilka och hur många personer som verkligen sett
och öppnat enkäten. Ett bättre alternativ hade kanske varit att personligen dela ut
utskrivna enkäter till studenterna. Då hade vi haft större kontroll över vilka och hur
många som deltog, även om detta tillvägagångssätt hade krävt mycket mer arbete.
När det gäller spridningen av enkäten till studenter i årskurs fyra och fem skedde den
via KTH-mail. På detta sätt kunde vi räkna exakt hur många enkäter som vi skickade
ut och hur många som svarade och på så sätt få en tydligare svarsfrekvens jämfört
med utdelningen via Facebook.
Ett annat misstag var att ett par frågor som ställdes till både studenter i årskurs tre och
fyra och fem hade olika möjlighet att ange antal svar. Exempelvis på frågan “Vilken typ
av kursinformation anser du vara mest intressant?” kunde de som läser år tre bara ge
ett svar, medan de som läser år fyra/fem fick möjlighet att ge flera svar. Trots det
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genererade frågan överensstämmande svar då “Kursinnehållet” var mest intressant för
alla studenter som deltog i enkäterna.
Vidare är frågan “Vilken beslutsfattandestil känner du igen dig mest i?” inte specifikt
formulerad för kursval vilket gör att den går att tolka i vilket sammanhang som helst.
Men det är mycket troligt att den har uppfattats som att endast behandla
kursvalssammanhang då detta var enkäternas och rapportens övergripande tema. Ett
av svarsalternativen till denna fråga var “Jag frågar andra studenter och tar mina
beslut därifrån” vilket hjälper till att förtydliga frågans sammanhang, men det står trots
allt klart att det kan ha uppstått viss förvirring. Kanske hade vi erhållit annorlunda svar
om frågans tillhörande situation hade formulerats tydligare.
Våra förutbestämda svarsalternativ var i någon mening inte helt fulländade då 3
personer av 17 i årskurs tre svarade att valet av kurser inte känns aktuellt ännu. Detta
var deras egna fritextsvar. Det är möjligt att det alternativet hade valts av fler deltagare
om det fanns som ett färdigt svarsalternativ från början, vilket hade resulterat i andra
resultat och eventuellt andra diskussionsämnen och slutsatser.

5.2.2 Fokusgruppskritik
Från enkäterna kunde deltagarna frivilligt anmäla sig till att delta i fokusgruppen. Även
om det var ett smidigt och snabbt sätt att få ihop studenter till en fokusgrupp finns det
en överhängande risk att man inte får en tillräckligt heterogen grupp av studenter,
vilket också visade sig vara sant. De som frivilligt anmälde sig kan ha haft åsikter som
de känner att de behöver ventilera, och är på så sätt extra engagerade i frågan. Med
andra ord finns det en risk att de som inte bryr sig så mycket över sina kursval inte
yttrade sig och deras syn på kursval inte behandlades i samma utsträckning.
Nackdelen med att genomföra en fokusgrupp är att man får ut mindre information än
om man tar varje deltagare och intervjuar dem var för sig (Cohen, 2000), eftersom det
finns en risk att många är mestadels tysta under gruppmötet. Dock hade det givetvis
tagit mycket längre tid att intervjua alla deltagare individuellt. Vi anser trots allt att vår
fokusgrupp var väl genomförd eftersom alla deltagare deltog aktivt i diskussionen och
de övergripande samtalsämnena fick naturliga övergångar sinsemellan.
Vår fokusgrupp var förvisso heterogen, men eftersom endast en deltagare läste
årskurs fyra och ingen deltagare läste årskurs fem kan man diskutera huruvida man
kan generalisera svaren för alla i vår målgrupp. Svaren är troligen mest
anpassningsbara på studenter i årskurs tre eftersom dessa var en klar majoritet under
mötet.

5.2.3 Kritik mot vår databasanalys
Även om 99 studenter är många hade det varit önskvärt med ännu fler studenter i
databasen för att kunna utvinna mer generaliserbar statistik. Eftersom våra 99
studenter var helt slumpvalda finns det risk att någon eller några “inriktningar” inte blir
rättvist representerade. Detta eftersom vi inte ställde några krav på studenterna vi
valde ut förutom att de erhållit 100 HP eller mer.
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Studenter kan även förekomma fler än två gånger i våra statistiska tabeller (se
Resultat), eftersom de kan ha valt en eller flera av inriktningskurserna separat som en
extra valfri kurs. Eventuella problem uppstår då när vi avgör vilka inriktningar dessa
studenter har valt, men eftersom problemet inte uppstod ofta anser vi att våra tabeller
innehåller relevant kursdata som vi kan dra flera slutsatser från.
Svårigheten med studera grupper i databaser är att grupper består av individer, som
tar helt individuella beslut. Alla som läser en viss inriktning, läser oftast inte samma
kurser. De som gör en egen inriktning som är grundad på en redan existerande
inriktning kan vara svåra att upptäcka, och kan därmed med vår definition av inriktning
räknas tillhöra en viss kandidat- eller masterinriktning även fast de skräddarsytt en
egen variant.
Matematikkurserna är det vissa svårigheter med eftersom de har ändrats från att ha
delats upp i Matematik 1 och Matematik 2 till Envaribelsanalys, Flervariabelsanalys
och Algebra och Geometri. Detta gör att antalet studenter inom en viss inriktning som
läst en viss matematikkurs minskas för respektive kurs, och att svårighetsgraderna på
de olika kurserna kan ha förändrats.
Varför Media Management hade sämst betyg i sin egen introduktionskurs är svårt att
svara på. Egentligen är det inte kursen ME1002 Industriell Ekonomi en
introduktionskurs till Media Management, utan den kursen är enligt oss trolig att lägga
en kunskapsgrund till det inriktningsvalet. Det kan diskuteras om det är ett allt för
arbiträrt val av kurs. Det är oklart om det existerar någon annan obligatorisk kurs som
är lämpligare som introduktionskurs. Kanske är det så att inriktningen Media
Management helt enkelt saknar en rättvis introduktionskurs.
Det visade sig att vissa studenter som hade läst de matematikkurserna som vi
undersökt valde någon annan inriktning än de inriktningarna vi har analyserat. Detta
kan dels bero på att man har bytt spår och inte läser medieteknik längre, dock är det
troligast att en del av de studenter som E eller F i vissa matematikkurser har hoppat
av utbildningen eller tagit ett studieuppehåll. Även om det hade varit intressant att bara
titta på utexaminerade studenter så menar vi att statistiken från dessa outexaminerade
studenter fortfarande är intressant.

5.2.4 Källkritik
Litteraturen som används i rapporten kommer främst från akademiska källor, KTH:s
hemsida, och i ett fall från en encyklopedi. De akademiska teorier och texter som vi
lägger rapportens grund på har utvecklats och byggts på från 1970-talet fram till idag
och vi har därför goda skäl att anse att dessa teorier är relevanta och applicerbara.
Texten från encyklopedin används för att beskriva data mining. Inom data mining finns
det ytterst få akademiska rapporter som beskriver själva fenomenet, varför vi valde att
delvis hämta informationen från en encyklopedi.

33	
  

6. Slutsats
Här presenteras slutsatserna av denna rapport. Det presenteras också förslag på
vidare studier inom områden som behandlats ytligt under arbetet.

6.1 Beslutsprocessens utveckling hos studenterna
Inför kandidatinriktningsvalet är det vanligt att medieteknikstudenterna rådfrågar
studenter i de högre årskurserna och låter deras erfarenheter influera valet av
kandidatinriktning. Ju fler år studenterna läser på medieteknik, desto mer fattar de
kursvalsbeslut som inte baseras på andra studenters erfarenheter, utan de söker
istället upp egen information och fattar sina beslut på egen hand.
I början av utbildningen är det dessutom vanligt att medieteknikstudenterna sätter de
färdigheter som de lär sig, samt framtidsnyttan (chansen att kursen leder till jobb) av
kursen som högsta prioritet. Under utbildningens senare skede tenderar studenterna
att prioritera kurser som de själva tycker är intressanta. Många studenter hävdar att
nytta och nöje ofta går hand i hand när det gäller valbara kurser.

6.2 Studenternas syn på kursval
De flesta studenter tycker att valet av kurser är viktigt. Kursinnehållet och
kursupplägget är den kursinformation som de flesta studenter anser vara viktigast.
Sådan information söker studenterna främst på respektive kurshemsida eller hos
andra studenter. Många studenter känner frustration över att kurshemsidorna ofta är
otillfredsställande samtidigt som det är just där som de oftast söker efter information
om de valbara kurserna. Det är även vanligt att studenter kompletterar
kursinformationen med hjälp av tidigare studenters kursupplevelser. Skulle en
kursupplevelse upplevas som dålig finns det därför en risk att den kursen får färre
antal sökande studenter till nästa period, på grund av det dåliga ryktet.

6.3 Slutsatser av statistisk analys
Undersökningen visade att man inte kan dra en slutsats av hur studenterna väljer sina
inriktningar baserat på vilka betyg som studenterna erhöll i respektive
introduktionskurs. Däremot kan man se en korrelation mellan studenternas betyg i de
olika grundläggande matematikkurserna och de inriktningar som studenterna valde.
Studenter med ett högre matematikbetyg tenderar att välja Bild- och Videoteknik eller
Interaktiv Medieteknik som inriktning medan studenter med lägre matematikbetyg
oftast väljer MDI eller Tryck som inriktning.
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6.4 Förslag på vidare studier
Under undersökningen stötte vi på en del frågor som skulle vara intressanta att
studera ytterligare. Förslag på vidare studier nämns nedan.

6.4.1 Undersökning av fler obligatoriska kurser
Under den här rapporten behandlas endast introduktionskurser till inriktningarna, samt
matematikkurserna. Det skulle vara intressant att titta på andra obligatoriska kurser för
medieteknikstudenter. Man kan förslagsvis undersöka huruvida det finns någon
korrelation mellan betyget i humanistiska kurser och vissa inriktningar, samt betyget i
andra fysikkurser och inriktningarna.

6.4.2 Fördjupande undersökning av korrelationen mellan betyg i
matematikkurser och inriktningar
I den här rapporten kan man se att matematikbetygen har en viss inverkan på vilka
inriktningar som studenterna väljer. Exempelvis valde 71 % av studenter som får betyg
E eller F i kursen SF1901 Sannolikhetslära och Statistik MDI som inriktning vid något
tillfälle i sin utbildning. Det skulle vara intressant med en ännu mer omfattande studie
på detta. Kan man kanske med hjälp av matematikbetygen veta vilka inriktningar som
kommer att bli populära, mer exakt?

6.4.3 En djupare analys av kurshemsidorna
I den här rapporten framgår det att en del studenter känner frustration över att
informationen på kurshemsidorna är otillräcklig. I fokusgrupperna framgick det att
kurshemsidorna ofta kunde upplevas som strikta och tråkiga. Därför skulle det vara
bra med en studie som undersöker mer exakt vad det är på kurshemsidorna som
saknas från studenternas synvinkel. Hur bör en kurshemsida se ut för att bättre
tillfredsställa studenternas behov?
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8. Bilagor
Nedan	
  följer	
  enkätundersökningarna	
  i	
  sin	
  helhet.	
  

8.1 Enkätundersökning, åk. 3
Nu i vår så kommer många studenter från årskurs tre att söka valfria kurser till hösten.
Med valbara kurser syftar vi på de valbara masterkurserna i medieteknikmaster,
MDI-master eller media management master, exempel finns på länkarna:
http://www.kth.se/student/kurser/program/TMETM/HT13/arskurs1,
http://www.kth.se/student/kurser/program/TMMTM/HT13/arskurs1?l=en,
http://www.kth.se/student/kurser/program/THCIM/HT13/arskurs1?l=en.
Vi vill undersöka vad det är som gör att man söker sig till vissa kurser istället för andra,
samt hur man hittar och söker efter information om kurserna. Denna enkät riktar sig
endast till medieteknikstudenter i årskurs 3.
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8.2 Enkätundersökning, åk. 4
De som läser år fyra och fem i medieteknikmastern har någon gång under sin
utbildning fått välja en valbar kurs. Med valbar kurs syftar vi främst på de valbara
kurserna till masterprogrammet medieteknik, MDI-master eller media
managementmaster, exempel finns på:
http://www.kth.se/student/kurser/program/TMETM/HT13/arskurs1,
http://www.kth.se/student/kurser/program/TMMTM/HT13/arskurs1?l=en,
http://www.kth.se/student/kurser/program/THCIM/HT13/arskurs1?l=en.
Vi vill undersöka vad det är som gör att studenterna söker sig till vissa kurser istället
för andra, samt hur och var de hittade informationen angående kurserna.

41	
  

42	
  

43	
  

www.kth.se

