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Hur många får en examen?

fem år

sju år

Sammansatt av data från HSV & SCB



Jag har faktiskt ingen aning 
om vad jag skall göra efteråt, 
men jag tänker att 
det löser sig 
under studiernas gång. 



Studiefokus

Data hämtat från följande undersökning:
Andersson, Staffan & Linder, Cedric (2008) Motives and achievements of first year students on the master programme in 
Engineering Physics at Uppsala University, Ingenjörsutbildningarnas utvecklingskonferens, Stockholm 



Studenter med studiefokus
Jag hoppas att få lära mig mycket 
och så småningom komma till insikt 
vad jag vill ägna mig åt sen. 
I nuläget har jag inte 
den blekaste aning 
om vad jag skall göra efteråt. 

Programmet är brett, 
och jag visste inte vad jag ville läsa, 
men ville börja plugga. 
Jag vet egentligen inte vad jag vill 
läsa eller bli, men jag vill få ett 
intressant jobb i framtiden. 



Det är ju typ underförstått
att den smartare halvan
ska läsa högre utbildning…
Och vem vill va’ dum?



Socialisering



Jag vill ha en fruktansvärt rolig tid, 
en bra utbildning och 
en eftertraktad examen. 
Ingen aning om vad 
som händer efteråt. 

CivilingenjörTM



Ökat utbud



Hur många unika

civilingenjörsprogram 

fanns det att välja mellan

hösten 2010?

139 !



Mobilitet under första två åren

Årskull på Civilingenjörsprogram i Teknisk fysik



Program och upplevelse

Data från tredjeårsenkät för civilingenjörsprogram genomförd VT2010 vid Uppsala universitet
i samarbete mellan Avdelningen för fysikens didaktik, UTH-enheten och TekNat Samverkan.



Nu när jag har kommit 
så långt i utbildningen 
har jag inga planer 
på att byta eller bryta 
utbildningen.



En egen väg



När man läser för att ”bli någon” tar det ofta 
längre tid och andra vägar än förväntat.
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