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Sammanfattning 
Av de 61 studenter som börjat på kandidatprogrammet i fysik med inriktning astronomi 2007 till 
och med 2012 vid Uppsala universitet, är det endast fem som har tagit ut en examen. Nästan 
hälften har hoppat av och lämnat universitetet. Flera av dem utan att ens försöka på en annan 
utbildning.En anledning till att studenter hoppar av högre utbildningar är de stora klyftor som 
kan uppstå mellan vad studenterna förväntat sig av utbildningen och deras erfarenheter av den. 
Om inte bra strategier, för att hantera klyftorna, hittas är det svårt att motivera att stanna på 
utbildningen. 

Denna rapport presenterar förväntningar blivande studenter har när de börjar på 
kandidatprogrammet med inriktning mot astronomi och vilka förväntningar som ställs från 
universitetets sida. Undersökningen har genomförts framförallt med hjälp av intervjuer med två 
astronomistudenter och grundutbildningskoordinatorn för astronomi, men enkätdata och 
statistik över studieresultat har också använts för att ge en heltäckande bild. 

Bilden som ges kan tolkas som att kandidatutbildningen inte ger tillräcklig kunskap inom 
astronomi för att de på avdelningen för astronomi och rymdfysik ska känna sig trygga med att 
studenterna ska klara av att göra ett kandidatarbete inom astronomi. Resultaten visar på att 
studenterna har stora förväntningar och längtan att lära sig mer om astronomi, men att 
förväntningarna från kandidatprogrammet är att de hellre ska läsa rena fysikkurser om de vill bli 
astronomer. 

Abstract 
Of the 61 students who started the Bachelor's program in physics and astronomy, 2007 to 2012 
at Uppsala University, only five have received a degree. Almost half have dropped out and left 
the university, several of them without even trying a different education. One of the reasons as 
to why students choose to drop out of higher educations as gaps between students expectations 
and what they experience when studying. If strategies can’t be found to overcome these gaps, 
students can have a hard time motivating continuing on the program. 

This report presents expectations prospective students may have when they start the bachelor 
program with specialization in astronomy and the expectations placed by the University. The 
project was carried out primarily through research interviews with two astronomy students and 
the undergraduate coordinator of the Astronomy program, but results from surveys as well as 
statistics of student achievement has also been used to give a comprehensive picture. 

The overall picture can be interpreted as the bachelor program not having provided sufficient 
knowledge in astronomy for the Division of Astronomy and Space Physics to feel confident that 
students will be able to write a Bachelor's thesis within astronomy. The results show that 
students have high expectations and desire to learn more about astronomy, but the expectations 
from the Bachelor program are that students need to learn more pure physics before taking 
astronomy courses. 
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1 Bakgrund 
Kandidatprogrammet i fysik har stora problem med att studenter inte tar lika många 
högskolepoäng som förväntas av dem i studiegången, vilket visas i figur 2. Det är också få 
studenter som har tagit ut en examen, se figur 1. Kandidatprogrammet i fysik har fyra olika 
inriktningar. Fysik, Geofysik, Meteorologi och Astronomi. Vid en undersökning inriktningarna 
emellan upptäcktes intressanta mönster kopplade till problemet. Utifrån data som Staffan 
Andersson, från fysikens didaktik på Uppsala universitet, tillhandahöll syns en skillnad mellan de 
olika inriktningarna på kandidatprogrammet i fysik. Statistiken är gjord på de studenter som 
startade programmet höstterminen 2007 till och med höstterminen 2012. Om dessa studenter 
hade följt och klarat sin studieplan så borde de ha haft 180hp samt en kandidatexamen i fysik. I 
figur 1 syns skillnaden, att det är en mindre andel av de som läser astronomiinriktningen som tar 
en examen jämfört med de andra inriktningarna i kandidatprogrammet.  

 

 

Figur 1: Figuren visar hur många av studenterna som startade programmet 2007 till och med 2012 som har 
tagit ut en examen. Den gröna delen representerar de som tagit en examen inom kandidatprogrammet. Den röda 
representerar de som startat på utbildningen men inte har tagit en examen. 
 

Figur 2, som är ett histogram och visar antalet tagna högskolepoäng inom de olika 
inriktningarna,  lyfter fram ytterligare ett fenomen som skiljer astronomiinriktningen från de 
andra inriktningarna. I fysik- och meteorologiinriktningarna så kan två toppar utskilljas vid de 
som har tagit mellan 0-70hp samt 130-200hp. Dessa toppar är inte lika tydliga för 
astronomiutbildningen. Där är det en jämnare kurva genom hela utbildningen. 
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Figur 2: Visar hur många högskolepoäng studenter, som startade sin kandidatutbildning i fysik 2007 till och 
med 2012, inom de olika inriktningarna tagit fram till våren 2016. 

 

Eftersom det skiljer sig mellan de olika inriktningarna är det intressant att undersöka 
astronomistudenternas upplevelse och egna erfarenheter av utbildningen. 

Enligt Holmegaard, Madsen & Ulriksen (2015) är valet av högre studier en komplex process. Det 
är många kriterier som utbildningen ska uppfylla. Inte enbart ämnet i sig utan även t.ex. den 
sociala identiteten, institutionen, framtiden, ämnesidentitet, kurskamrater m.m. Studenterna har 
troligtvis lagt ner mycket energi på att välja rätt utbildning och har en viss motivation och 
förhoppning att just denna utbildning ska ge dem en plats i livet.  

2 Tidigare forskning 
Holmegaard, Madsen & Ulriksen (2014) menar att om studenters förväntningar på programmet 
stämmer väl in på deras kommande erfarenhet så kan det bli lättare att klara utbildningen. Men 
vad kan studenter ha för förväntningar på utbildningen? Det kan vara svårt att tro de fått en 
verklighetstrogen bild från gymnasiet om de haft 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, 
Lpf 94. Aronsson (2010) undersökte bland annat lärares prioriteringar och personliga intressen 
och där låg astronomin långt ner på listan. Vart kan de då få upp intresset ifrån? 
Populärvetenskap, science fiction och tv-serier som The big bang theory är troligtvis stora 
dragplåster. Eftersom dessa fokuserar mer på den konceptuella fysiken än den matematiska så 
kan det bli så att studenter som kommer till universitetet har en bild av att de kommer att lära sig 
fysiken till största delen konceptuellt. Detta gör i sin tur  att deras förväntningar är vitt skilda från 
vad de kommer att uppleva på universitetet.  

De flesta som går kandidatprogrammet i fysik, samtliga inriktningar, är Cosmic explorers  (Staffan 
Andersson, personlig kommunikation). Kunskapstörstiga studenter som vill lära sig om 
astronomi. Men studenterna möter snarare matematik än den konceptuella fysiken. Som 
Johansson et al. (under tryckning) skriver så fokuseras bl.a. kvantfysiken, som är ett ämne som 
lockar studenter, mer på att räkna än den mer fascinerande konceptuella biten. Även om 
studenternas förväntningar på utbildningen inte stämmer överens med vad de kommer att 
uppleva så beror hur väl de klarar utbildningen på vilka strategier de använder och hur de 
omförhandlar sina redan valda strategier (Holmegaard, Madsen & Ulriksen, 2014). Är det så att 
gapen mellan förväntningarna och upplevelserna är för stora eller är det för att studenterna inte 
kan omförhandla sina strategier tillräckligt som vi får resultaten från figur 1 och 2? Eller är det 
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helt enkelt för få deltagare som söker till utbildningen och på så sätt är inte kvaliteten på 
studenterna tillräckligt bra. Forsman (2015) menar att det inte är rimligt att tro att om söktrycket 
ökar på utbildningen så kommer det att bli en större andel som fullföljer utbildningen. 

3 Forskningsfrågor 
Eftersom detta arbete endast pågick under våren 2016 så var det omöjligt att följa enstaka 
studenters hela väg  genom utbildningen och följa deras omförhandlingar av strategier längst 
vägen. I detta projekt undersöktes därför den övergripande bilden av studenters förväntningar på 
och växelspel med programmet än en djupgående och individfokuserad studie som den hos 
Holmegaard, Madsen & Ulriksen (2015). De diskuterade också vikten av att studenters 
omförhandlingar lyckas i en lyckad studiegång. För att komma i närheten till denna undersökning 
så kan man istället se vilka strategier som studenter, som har lyckats, säger sig ha använt. Detta 
genom tolkning av intervjuer med studenter som går kandidatprogrammet i fysik med inriktning 
astronomi och läser under våren 2016 kursen Examensarbete C i fysik, 15 hp. De erfarenheter 
och upplevelser som studenter, som har lyckats, fått under utbildningen är intressanta, men för 
att få en bild av vilka förhandlingar som de studenter som inte hör till den gruppen har 
genomgått så var det också intressant att undersöka vilka förväntningar som ställs på 
astronomistudenter. 

För att sammanfatta till konkreta forskningsfrågor: 

● Vilka förväntningar kan finnas hos och på de blivande astronomistudenterna? 
● Vilka strategier kan användas för att klara utbildningen? 

4 Metod och material 
De forskningsfrågor jag har valt att studera är mycket breda. Därför har jag även valt att använda 
en rik empiri för att få en bred bild. Detta avspeglas både i datainsamling och analys. Befintliga 
data från nybörjarenkäten och studiegången hos studenter som började på 
astronomiutbildningen 2007 till och med 2012 vilket tillhandahölls av avdelningen för 
fysikensdidaktik gav en första bild. Med hjälp av riktade enkätundersökningar till gymnasieelever 
samt astronomistudenter i Uppsala, Stockholm och Lund gavs ytterligare en bild av vad 
studenter förväntar sig när de börjar utbildningen och hur den kan upplevas.  Detta fördjupades 
sedan med tre intervjuer. Jag har också tittat på annat relevant material, som exempelvis nätsidor 
och marknadsföringsmaterial för att undersöka vilken bild av utbildningen som lärosäten vill visa 
och hur överensstämmande den bilden är av verkligheten. I detta avsnitt diskuterar jag i detalj 
några särskilt relevanta aspekter kring mina metoder. 

4.1 Tidigare data 
Det finns framförallt två typer av tidigare data som har analyserats i detta arbete. Den ena var 
statistiken över hur många som tagit en examen och hur många poäng som studenter klarat av de 
som började på programmet 2007 till och med 2012. Vilket presenteras i bakgrunden av 
projektplanen och den andra är en nybörjarenkät studenter, som startade sin fysikutbildning 
höstterminen 2014 och 2015, besvarade i början av sina studier. Där har svaren om varför de 
valde utbildningen och vad de såg mest fram emot i utbildning används i projektet. Detta för att 
försöka skapa en generell bild av vilka förväntningar studenter kan ha när de startar på 
kandidatprogrammet i fysik med inriktning astronomi.  
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Staffan Andersson, Uppsala Universitet avd. Fysikens didaktik, tillhandahöll senare i projektet en 
förtydligad statistik om de andra som inte har tagit en examen i astronomi fortfarande studerar 
astonomi, bytt utbildning eller om de lämnat Uppsala universitet. 

På universitetens hemsidor fanns information om hur lärosätena presenterar sina 
astronomiutbildningar och vilka kurser som rekommenderas inom programmen. Relationen 
mellan hur universiteten presenterar utbildningen, rekommenderade kurser och studenternas 
förväntningar jämfördes och analyserades. 

4.2 Enkäter 
Tre enkäter utvecklade specifikt för projektet: Gymnasieenkät, Astronomienkät till Uppsala, 
Astronomienkät Stockholm & Lund. Enkäterna gjordes i Google Form och producerades med 
nybörjarenkäterna samt attitydenkäten CLASS (Adams et al., 2006) som grund. En länk till 
enkäterna skickades till de potentiella deltagarna via mail. Enkäterna hade två huvudsakliga 
syften. Ett var att från svaren kunna skapa ett välgrundat intervjuunderlag. Det andra, som var 
specifikt för enkäten till astronomistudenter, var att få reda på vilka studenter som ville delta i en 
intervju. 

Gymnasieenkäten skickades till utvalda gymnasieklasser som går kursen Fysik 2 i Uppsala. 64 
elever svarade. Enkäten innehöll både öppna och slutna frågor vilket gjorde att den kunde tolkas 
både kvalitativt och kvantitativt. Denna enkät skapades tillsammans med Simon Sjörs för att det 
kunde skapa ett större deltagande hos eleverna. 

Astronomienkäten till Uppsala skickades till studenter som går kandidatprogrammet i fysik med 
inriktning astronomi samt gick kursen Examensarbete C i fysik, 15hp under våren 2016. 
Eftersom de var så få som ingår i den gruppen så fokuserades enkäten på kvalitativa 
frågeställningar. Av de elva i målgruppen så svarade sju. 

Astronomienkäten till Stockholm och Lund skickades ut till studievägledare vid 
astronomiutbildningarna i Lund och Stockholm. I stort sett var det samma enkät som skickades 
till studenterna i Uppsala med frågor angående Uppsalakursen Astrofysik I borttagna. Det kom 
in tre svar från Stockholm och inga svar från Lund.  

 

4.3 Intervjuer 
I enkäten som skickades ut till astronomistudenterna vid Uppsala Universitet blev studenterna 
tillfrågade om de ville medverka i en intervju. Två studenter tackade ja. Intervjuerna gav exempel 
på vilka strategier som används av studenter som klarar sig i programmet samt deras erfarenhet 
av inriktningen. Varför de valt utbildningen, hur deras tankegångar kring valet av universitet hade 
gått och vad de hade för förväntningar på utbildningen.  
Grundutbildningskoordinatorn (GUK) för astronomin, som också är en föreläsare i Astrofysik I, 
ställde även han upp på en intervju. Denna gav en ytterligare bild av utbildningen, från lärarnas 
och universitetets synvinkel. 

En renodlad intervju menar Eneroth (2005) karakteriseras med att frågorna är förutbestämda 
och att dessa ställs en efter en i den följd som är planerad. Vid ett renodlat samtal menar Eneroth 
(2005) att temat av samtalet är givet men att den som är inbjuden till samtalet får prata fritt inom 
temat. Det är undersökarens uppgift att samtalet hålls inom ramarna dock är denne mer passiv 
än vid en intervju.  
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I detta projekt fördes varken renodlade intervjuer eller samtal. Träffar kom att vara mer 
semistrukturerade (Kvale & Brinkman, 2009), och lutade åt en kvalitativ forskningsintervju, se 
bilaga 1 och 2. Intervjuerna ljudinspelades och i efterhand så transkriberades de. Efter att 
intervjuerna transkriberats kom de att tolkas kvalitativt och vilket gav projektet ett narrativt 
perspektiv, liknande Holmegaard, Madsen & Ulriksen (2015). Det som presenteras i resultatdelen 
är hur jag har tolkat deltagarnas berättelser och sett för kopplingar mellan dem och svar/resultat 
från enkäter, statestiker och övrig information. Vilket kan göra att deltagarna inte känner igen sig 
i den narrativa analysen eller att de har en annan syn på de diskussioner som förts och de 
slutsatser som presenteras.  

4.4 Etiskt forskningsarbete 
Projektet utgick från de fyra forskningsetiska principer Vetenskapsrådet (2004) konkretiserar för 
att lättare kunna följa det grundläggande individskyddskravet. Dessa fyra huvudkraven var: 
 

● Informationskravet: Deltagarna blev informerade om syftet med intervjuerna och dess 
bidrag till rapporten i starten av träffarna. Det framgick tydligt att det var jag som var 
ansvarig för projektet och att det gjordes med handledning från avdelningen för fysikens 
didaktik på uppsala universitet. Det var också klart att projektet gjordes för kursen 
Examensarbete C i fysik, 15 hp. I samband med utlämnande av enkäter informerades 
även om enkäternas syften och villkor. 

● Samtyckeskravet: Studenterna samt GUK som intervjuades godkände i starten av träffarna 
att det som sas skulle få användas i rapporten. Efter transkribering och bearbetning fick 
deltagarna också möjligheten att ta bort citat som var tänkt att användas i arbetet innan 
det publicerats. Samtliga citat är godkända av deltagarna. I samband med enkäterna 
informerades om att medverkan i enkäterna var frivilligt samt att ingen kan kontrollera 
vilka som valt att besvara dem. 

● Konfidentialitetskravet: Studenterna som intervjuats har fått varsitt alias för att deras 
identitet i så stor utsträckning som möjligt ska hållas hemliga. De var medvetna att 
personer i sin närhet kan komma att känna igen deras berättelser och på så sätt kunna 
identifiera dem. Det är endast personer som är inblandade i projektet som vet, med 
säkerhet, vilka studenter som medverkat. Eftersom GUK för astronomin är lätt att 
identifiera har jag valt att benämna honom som GUK och inte vid namn. Han var väl 
medveten om sin utsatta position, när det gällde att kunna bli identifierad, i början av sin 
medverkan i projektet. De enkäter som genomfördes för projektet, samt övriga enkäter 
som utnyttjats, besvarades anonymt. 

● Nyttjandekravet. De uppgifter som samlats in specifikt till projektet via intervjuer och 
enkäter kommer endast att användas för forskningsändamål. Övriga data som använts 
har insamlats av andra för att användas för analys, utveckling och forskning. 
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5 Resultat 

5.1 Inledning – Vad kan man få reda på om utbildningen? 
För att sätta mig in i en blivande astronomistudents situation undersöktes vad de kan få reda på 
om utbildningen via dess hemsida. Detta för att undersöka vilken bild av utbildningen som 
Uppsala universitet vill ge blivande studenter och på så sätt ge studenten en förväntning av den. 
Bilden som gavs var tvetydig. 

Jag gick vägen från antagning.se och sökte på “kandidatprogram i fysik - Astronomi”. Jag 
klickade på länken för att läsa mer om utbildningen och kom in på sidan för kandidatprogram i 
fysik på Uppsala universitet. I översikten stod det allmänt om kandidatprogrammet i fysik utan 
att gå djupare in på de olika inriktningarna. Där kunde man läsa “Förutom fysik läser du ganska 
mycket matematik och lite datavetenskap”. I övrigt stod det inte något speciellt om 
astronomiutbildningen. 

Jag gick vidare till rubriken Upplägg. Där beskrevs hur kandidatprogrammet var upplagd att de 
första två åren läser studenterna i de olika inriktningarna gemensamt i ett basblock och hur detta 
basblock ska ge behörighet till det tredje året. Nästa stycke blir intressant och indragande: 

Under det tredje året har du stor valfrihet bland många alternativa 
fördjupningsområden. Inom modern fysik kan du exempelvis fördjupa dig i 
materialfysik, energiforskning, partikelfysik, teoretisk fysik och andra 
tillämpningar av kvantmekanik. Inom astronomi kan du studera rymden, stjärnors 
födelse och död, galaxers utveckling och universums struktur. Meteorologin 
utforskar jordens klimat, det som sker i atmosfären och hur detta påverkar vårt 
väder. Inom geofysiken studerar du planeten Jorden och vad som händer i dess 
inre och till exempel hur det kan mätas med seismiska metoder. 

En tolkning är att under det tredje året kommer studierna att fyllas med astronomi. Studenternas 
valfrihet poängteras och att det endast är examensarbetet som är en obligatorisk kurs för att ta en 
kandidat i fysik. 
Vidare på sidan under rubriken Upplägg kommer “kurser inom programmet”. Där såg man 
tydligt att under de två åren kommer samtliga program att läsa nästan samma kurser och att det 
tredje året skiljde dem sig åt. Det var en kurs som skiljde meteorologerna åt emot de andra i 
basblocket. Sen var det också två inrikningar som inte heller skiljde sig åt i år tre. Det var 
inriktningarna fysik och astronomi. Här kom frågan för första gången: Har Uppsala Universitet 
en unik astronomiutbildning på kandidatnivå? När jag kollade på upplägget så kunde jag inte se 
någon som helst skillnad mellan inriktningarna fysik och astronomi. Den enda astronomikursen 
som nämndes var astrofysik. Den kursen är på fem högskolepoäng, om det inte var så att de 
syftar på både astrofysik ett och två då det är tio högskolepoäng. Oavsett så var det mindre 
poäng än den datavetenskap som ingår. 
Jag gick vidare till fliken Karriär. Där stod ett långt stycke med hur man efter utbildningen kunde 
jobba inom näringslivet eller fortsätta forska i Sverige eller utomlands. Dock så nämndes inte 
astronomi en enda gång i dessa stycken. Då växte frågan ytterligare. Har Uppsala universitet en 
astronomiutbildning på kandidatnivå? 
Under fliken Kontakt & mer info gavs kontaktuppgifter till institutionen för fysik och astronomi 
samt till studievägledaren. Där kunde jag också ladda ned programinfo på pdf som gav mig 
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samma information jag redan läst. Där fanns också en länk där det stod “studentportalen”. 
Den första sidan som dök upp, när jag klickade på länken “studentportalen”, gav mig i stort sett 
samma information som gavs på den första sidan och jag började nu att tröttna på att fortsätta 
att leta ytterligare information i textform och istället se den film som också länkades på 
föregående sida. Men jag klickade mig vidare till programinriktingar och tänkte att här kommer 
jag att få reda på mer om vad som gäller just astronomiinriktningen och framtida karriär. Det 
första jag möttes av var “Denna sida visar upp viss information om kursen/programmet. För att 
se all information måste du vara registrerad och logga in.” vilket kan vara svårt eller rättare sagt 
omöjligt att göra om du inte studerat tidigare. Vad jag har börjat lära mig vid det här laget var att 
jämföra vad som står för astronomiinriktningen med vad som stod om fysikinriktningen. Här 
skiljde sig än en gång inte inriktningarna ifrån varandra och informationen på sidan gav mig inte 
någon ytterligare inblick i studiegången än den jag fått tidigare. Jag gick istället till 
utbildningsplanen för kandidatprogrammet i fysik och såg på studieplanen för 
astronomiinriktningen. Denna studieplan jämfördes med den som presenterades på 
programmets hemsida. Redan vid år två så började de skiljas åt. Vid den ena stod det att 
fluidmekanik krävs om man ska läsa meterologiinrikntingen men inte vid den andra. Den ena sa 
att man ska läsa fysikens matematiska metoder 10hp och den andra sa att den endast var på 5hp. 
Den ena sa 15hp matematik och datavetenskap och den andra sa 20hp. När jag gick vidare till 
sista året så är den “nya” studieplanen betydligt mer detaljerad med vilka kurser jag kan välja som 
valbara kurser. Det var också vid år tre som jag kan börja välja till astronomikurser på dagtid. 
Det fanns tre stycken fempoängskurser inom astronomi som jag kunde välja på. Lika mycket 
som datavetenskap. Som de presenterade på första sidan som “Förutom fysik läser du ganska 
mycket matematik och lite datavetenskap”. Än en gång så jämförde jag den nya studieplanen för 
astronomiinriktningen med den nya studieplanen för fysikinriktningen och ser att dessa skiljde 
sig inte ifrån varandra. 
Nu kunde jag inte komma vidare för att få fram någon ytterligare information om utbildningen 
så jag gick tillbaka till fliken Kontakt & mer info. Där det fanns en film där en student presenterar 
kandidatprogrammet i fysik. Det startade med att hon stod vid ett teleskop och berättade om att 
hon ville veta mer om universum och undrade på varför vi finns. I filmen sa hon “När man läser 
mer om fysik, astronomi och kosmologi[...]”. Kosmologi ligger inte med i studieplanen och är en 
kurs på avancerad nivå. Hon kom än en gång in i rummet med ett teleskop där hon tittade ut i 
universum. Hon berättar hur “dem”, jag antog att hon syftade på personalen på Ångström, hade 
kontakter ute i världen. Om hur några har varit och jobbat på solteleskopet i La Palma. Att det 
var flest svenskar som jobbar där. “Det är ett ganska brett kontaktnät man har”, “det skulle inte 
alls vara svårt att ta sig till sydobservatoriet i Chile”. Hon fortsatte att prata om stjärnbilder och 
astronomi i allmänhet. “Tar jag bara tag i det och frågar kan jag om bara en månad ta mig dit 
bort (Chile)”. Största delen av det hon pratade om, ämnesmässigt, var astronomi. I övrigt så var 
det mer det sociala samspelet studenter emellan där stor fokus låg på föreningen FYSKAM. 
Min upplevelse efter att ha sett filmen var att i kandidatprogrammet i fysik så kommer du att få 
läsa en massa astronomi och möjligheten att resa runt jorden och kolla i teleskop. Detta var inget 
som speglade sig i den studieplan jag läst.  

5.2 Innan universitetet 

5.2.1 Vilka söker sig till astronomiutbildningen? 
På de två årskullarna som har svarat på nybörjarenkäten så var det 37 personer som hade valt 
astronomiinriktningen. Med hjälp av enkäten går det att utläsa att ca 70% av de som sökte in 
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gjorde det av intresse för ämnet. 19% gjorde det för framtida yrke, inte för att tjäna mycket 
pengar utan för att jobba med något de tycker om och en person gjorde det för att kunna skryta. 
Det var också endast en person som nämde att hen ville fortsätta till en master i astrofysik och 
forska efteråt. 
76% av de som sökte sig till astronomiinriktningen kom från familjer där minst en av föräldrarna 
var högutbildade. Jämför man samtliga inriktningar hos kandidatprogrammet i fysik och 
civilingenjörsprogrammet teknisk fysik, så skiljer det sig inte mycket. 76% var män och 19% av 
de som sökte in hade annat modersmål än svenska. Dessa resultat kan tolkas som att studenter 
som söker sig till astronomiutbildningen gör det för intresset och för att kunna fördjupa sig i 
ämnet snarare än för framtida arbetsliv. 
Inte en enda gång nämner studenterna pengar, vilket däremot kan utläsas gång på gång från 
svaren i bland studenter som valt teknisk fysik. Astronomistudenterna nämde tvärtom ofta 
uttryckligen att de ville fördjupa sig i astronomi och att det är det ämnet de är intresserade av. 
Niklas som intervjuades i studien tänkte tillbaka på tiden innan han började på utbildningen. 
Hans första planer var att läsa teknisk fysik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Efter 
att ha klarat basåret, vilket hade gett honom en garantiplats på utbildningen, så ändrade han sig 
och sökte till astronomiinriktningen på Uppsala universitet istället. En av anledningarna var att 
han uppfattade tekniska fysiker som att “de verkade mer intresserade av att bli chefer eller jobba 
inom industri och sådant, inte så mycket om fysik” och så fick han höra “teknisk fysik är det de 
är inte lika fysiska”. Eftersom han verkligen gillade fysik under basåret och bestämde sig för att 
det var fysik som ämne han var mer intresserad av snarare än pengar så ändrade han spår mot 
Uppsala. Josef hade också en tydlig bild att han inte gick utbildningen för pengar utan för 
kunskapen och intresset för astronomi. 

Jag vill jobba här på universitet. Jag har inget intresse [...] av att jobba i privat 
industri eller nånting. Vill forska [...] och jag hoppas att den här inriktningen ger 
mig den kunskapen  [...] man behöver för att forska. Det är vad jag är intresserad 
av. 

5.2.2 Varför söker man till Uppsala Universitet? 
Det finns tre astronomiutbildningar på kandidatnivå i Sverige. I Lund, Stockholm och Uppsala. 
Vad skiljer sig mellan dessa tre lärosäternas utbildningar? Från Lund var det problematiskt att 
överhuvudtaget få fram någon studieplan, så här kommer endast Stockholms och Uppsalas 
utbildning att jämföras. Båda universiteten gör tydligt att det är allmänna kurser i fysik de två 
första åren som de läser ihop med de övriga kandidatprogrammen i fysikinriktningarna. Under 
det tredje året så kommer Stockholms studenter att läsa 30hp astrofysikkurser utöver 
examensarbetet och i Uppsala är det hälften så mycket. Sätter vi detta i relation till  vad 
studenterna svarade i nybörjarenkäten så var de intresserade av astronomi och ville fördjupa sig i 
ämnet. Då det kan vara svårt att tro att det var studieplanen med 15hp astronomi som lockade 
dem till Uppsala. 

Från enkäten, som skickades ut till studenter som går astronomiinriktningen i Uppsala och 
skriver examensarbetet under våren 2016, gavs framförallt svaren att de valde staden för dess 
geografiska läge och för studentlivet. 
Svaren från studenterna är intressanta då nybörjarenkäten visar att studenter väljer programmet 
eftersom de har ett stort intresse för ämnet. De vill fördjupa sig men det ligger inte som grund 
till val av lärosäte. Mönstret kan tolkas som att studenter inte läser och jämför studieplanerna för 
de olika universiteten. 
Frågan ställdes ytterligare en gång till de studenter som intervjuades för att få ett mer utvecklat 
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svar. Josef svarade att det var för Uppsala universitets kontakter och att han ville jobba på 
institutet för rymdfysik när han började på utbildningen. Fast nu när han snart är klar med 
kandidatutbildningen så verkar han mer osäker på vart han vill, men att det i alla fall var därför 
han sökte till Uppsala. 
Niklas kommer ifrån Stockholm, så när han hade bestämt sig för att läsa en astronomiutbildning 
ville han också prova på en ny stad. Han påpekade dock att han även om han ville “testa en ny 
stad ville jag ändå ha pendelavstånd hem” och att det var därför han valde Uppsala framför 
Lund. 
Jag frågade GUK för astronomin varför han trodde studenter väljer Uppsala framför Lund eller 
Stockholm. Vi diskuterade tidigare huruvida studenter läste studieplanen eller kursplanerna innan 
de valde universitet. Han trodde inte att studenterna tog reda på det innan de började, utan 
trodde snarare att den geografiska bilden och de sociala förhållandena för studenter spelade 
störst roll i valet. “Ja, det är ju allmänt känt att det bästa studentstaden är ju Uppsala. Det vill 
säga alla nationer och så”. Han trodde inte att studenter eller blivande studenter hade så stor koll 
på kvaliteten mellan de olika universiteten. “Men jag vet inte, det är bara en ren gissning”. 

5.2.3 Studenternas förväntningar på utbildningen 
Vid frågan “Vad ser du mest fram emot på ditt utbildningsprogram?” i nybörjarenkäten var det 
en tredjedel, som börjat på astronomiinriktningen, vars svar kunde tolkas som att de såg fram 
emot att läsa astronomi. De övriga svarade mer i stil med att de såg fram emot att träffa 
likasinnade, komma in i forskarvärlden och fördjupa sina kunskaper i fysik. 
Niklas verkade ha haft en tydlig bild och plan av vad hans utbildning skulle ge honom. Han 
menade att kandidatutbildningen bara är en sträcka man måste gå för att komma till det faktiska 
målet. Vid frågan “vad förväntade du dig när du började utbildningen” svarade han: 

Behörighet till masterprogrammet. Jag har alltid sett kandidatutbildningen bara 
som ett, alltså, som ett steg jag har aldrig sett den som komplett utan jag har alltid 
tänkt den som master och även doktor också är det som behövs för å kunna hålla 
på med astronomi och fysik […]Jag förväntade mig aldrig att kunna jobba med 
fysik eller astronomi efter bara tre år. 

Detta var en självklarhet för honom. Hur han hade kommit fram till det undersöktes inte vidare. 
Det är dock tydligt att han inte kunnat fått den informationen från utbildningens hemsida. Men 
det är en kunskap som behövs för att vara förberedd om man vill bli astronom. För att kunna 
jobba som astronom behövs en doktorsexamen. 
Detta gjorde GUK tydligt vid vårt samtal. “Men hos oss är det liksom så att dom skrattar åt dig 
om du kommer och har en master och söker ett jobb som astronom. Inte en chans”. 
Josef förväntar sig att utbildningen ska ge honom de förutsättningar som kan behövas för att få 
behörighet till att forska, vilket han är intresserad av. Vidare i intervjun tenderade Josef att visa 
en viss osäkerhet angående val av kurser. Han berättade hur han utformat sitt program efter vilka 
masterkurser han har tänkt att läsa. Josef var orolig om han har gjort rätt val.  

Jag hoppas att det inte blir något problem att... ibland känner jag problem att jag 
utformade mitt program det var jättejobbigt att välja bort kurserna jag kände att 
jag ville läsa alla de här kurser. Det går inte, men det går om man pluggar 300%, så 
det går inte. Ibland är jag rädd för om jag tänker att om jag väljer fel. 

Josef visade på en otydlighet i utbildningen. “ Att få välja gör dig mer osäker och man kanske 
förväntar sig att det ska vara en rak linje.” I sitt resonemang kommer Josef ändå till slutsatsen att 
utbildningen kommer att ge honom de förutsättningarna han hoppats på. “Men jag förväntade 
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mig att det kommer gå bra, det kommer att funka. Att programmet kommer att ge mig betyget 
för mig att göra vad jag vill. Jobba här.” 

5.3 Studietiden 

5.3.1 Att känna tillhörighet 
Det är många faktorer som spelar in för att man ska trivas med sin tillvaro. Att undersöka hur 
upplevelsen av staden de studerar i kan verka trivial, för att just se på astronomiinriktningen. Det 
spelar troligtvis lika stor roll för den som studerar kulturentreprenör som fysik. De olika 
arenorna som kan skapa en tillhörighet hos studenter är viktiga för att ge dem möjlighet att 
lyckas. Holmegaard, Madsen & Ulriksen (2014) berättar om en student som, trots att han klarat 
sig bra i kurserna, inte funnit någon tillhörighet inom universitetet. Han hittade sin tillhörighet 
utanför och med det skapades en mening med studierna. Vid intervjun med studenterna så 
visade sig staden vara av stor betydelse för både Niklas och Josef. På frågan till Niklas om hur 
tiden i Uppsala har varit, kopplar han det till stadens storlek och infrastruktur snarare än till 
studentlivet. “Uppsala som stad gillar jag väldigt mycket. Tycker faktiskt betydligt mer om 
Uppsala än Stockholm”. Nationerna i Uppsala är ett bra verktyg för att komma in i studentlivet. 
Vid frågan om Niklas var inblandad i nationslivet svarade han att han började med att gå med i 
Norrlands nation för att den var störst men bytte sedan till Upplands för att kunna söka 
stipendium. I övrigt så utnyttjar han endast barerna. Intervjun med Niklas så verkade han mer 
intresserad av att komma in i forskningsvärlden än att leva studentliv. Josef å andra sidan verkar 
mer ta till sig studentaktiviteterna och leva studentliv. Hans svar skulle inte ge lika mycket till en 
person som tänkt sig flytta till Uppsala utan att börja plugga som Niklas svar. 

Fråga: Hur har det varit i Uppsala då? 

Josef: Underbart. 

Ja alltså, jag har faktiskt varje gång jag träffar någon som tänkte börja plugga sagt: 
"Flytta till Uppsala. Oberoende vad du vill plugga. Det spelar ingen roll om det är 
bra lärare eller inte. Att bo i staden Uppsala som en student är underbart". Det är 
underbart. 

Det, eh. Sen när vi började den saken med mottagningen, man har eh. Det funkar 
jävligt bra. Man kommer ifrån, till en ny stad. Man känner inte nån, och man får 
vänner från det första, från den första stunden. Och sen allt med nationer är 
något som underlättar ekonomin. Eftersom jag bodde i Stockholm, känner många 
som läser på KTH och Stockholms Universitet. De har det svårt med ekonomin. 
De bor och lever på CSN. Så, alltså, jag tänkte... dö här i Uppsala. 

Det är också intressant hur Josef lyfter fram att framtida studenter ska flytta till Uppsala oavsett 
vad de ska läsa eller kvaliteten på utbildningen. Vad väger tyngst när studenter väljer lärosäte? 
Studentlivet eller kvalitet på utbildningen? Oavsett så verkar att trivas i staden man studerar i 
vara ett steg närmare att bli astronom. 
Båda studenterna som intervjuades berättade om sociala band. Ett spår är studenter emellan och 
ett annat är gentemot universitetet. Josef är den som visar sig ha stor tillhörighet till andra 
studenter. Han resonerade kring det sociala studenter emellan. Vad som underlättar och vad som 
kan sätta käppar i hjulet. Hur mottagningen eller insparken var mycket hjälpsamt för en person 
som kommer till en ny stad. Att han fick vänner redan från första stunden. Han lyfter även fram 
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introduktionskursen som ett hjälpmedel att bryta barriärer och lära känna sina nya 
studiekamrater. 

Jag har känt mig från första året jättevälkommen och bekväm i klassen. Nu är det 
en liten nostalgi när vi har examenarbete med för vi är alla tillsammans. Det var... 
vi ser varandra inte så ofta nu.  

Josef förklarar också hur det kan vara svårt för vissa personer att komma in i det sociala 
sammanhanget. 

Också jag är mer utåtriktad än andra personer. Har kompisar, bra kompisar, 
människor som jag går på nation med varje helg. Kanske så blygare människor, 
som har inte kännt sig så bra. Det är jättesvårt alltid för de blygare. 

Niklas har en annan erfarenhet med de arenor som studenter erbjuds för att få en möjlighet att 
komma in bland sina kurskamrater. Han pratade bland annat om FysKam, fysikums 
kamratförening vilken har nämts tidigare i rapporten, som har en liten lokal på Ångström där 
man kan umgås med andra fysikstudenter. “Jag har aldrig varit den som hänger i FysKam direkt 
eller så”. Han förklarar att det har känts som en viss åldersskillnad. Niklas fann redan en grupp 
med lite äldre personer i klassen som han umgicks med och att föreningen inte har varit något 
behov för honom. Vidare kommer det fram att han har hjälpt till på mottagningen och varit 
fadder. “Och det var ju rätt kul liksom men det var ändå lite för studentkiost för min smak”. När 
jag frågade honom om han har känt sig exkluderad så svarade han: 

Exkludering... Det känns inte som att jag är rätt målgrupp snarare kanske för vissa 
av aktiviteterna liksom. Det är inte så att jag känner mig utanför på det sättet  utan 
att det är mer att jag känner att det inte riktigt riktat till mig. Vad det nu är vad de 
håller på med. 

Det är tydligt att de studenter jag intervjuat har haft två olika typer av tillhörighet. En till andra 
stundenter och den andra till universitetet. Både Josef och Niklas säger att de har trivts bra med 
andra studenter och med kontakten till universitetet. Niklas visar sig ha större anknytning till 
forskarvärlden än Josef samtidigt som  Josef framhåller kontakten med studiekamrater mer än 
Niklas. Josef berättade om kursen astrofysik 2. Hur de endast är sex personer och att det ger en 
härlig stämning mellan både studenter och lärare. “Man sitter där och snackar som man snackar 
på nation så. Man saknar bara lite öl”. Den stämningen betyder mycket för Josefs möjligheter att 
känna  gemenskap med kurskamrater och lärare. För han visade på en besvikelse när han 
berättade om de kurser som han läst tillsammans med ingenjörer “Äh va fan 200, jag vill ha en 
liten kurs med 6 stycken bara”. 
Josef poängterade i intervjun att han gillade alla lärare som han har haft i utbildningen, både som 
personer och som lärare. Han gick djupare in på sitt examensarbete som han gör för avdelningen 
astronomi och rymdfysik och berättade om deras bemötande. “Asså ibland verkar det som att 
hela avdelningen håller på att jobba med mig. Så det är underbart asså”. Josef lyfter verkligen 
fram ett tillåtande och inkluderande klimat bland forskarna på avdelningen när han skriver sitt 
examensarbete. 
Hur ser det ut innan studenter börjar med arbetet? Känner de sig lika välkomna då? GUK 
berättade om en ”astronomers’ beginners club” där de bjuder in de som läser 
kandidatprogrammet i fysik under första året, men särskilt astronomistudenter, på fika till 
avdelningen. “Nu är det bara det att precis som alla såna här initiativ, som jag har varit med om, 
så dör dom ut”. Han berättade att det kommer kanske fem personer första gången, sen 2 sen så 
kommer ingen till avdelningen. De, på avdelningen, verkar vilja att projektet ska funka men han 
förklarar att för att hålla i ett sådant initiativ så måste det finnas en drivkraft. Viljan verkar finnas 
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men som han förklarade det så finns inte tiden. “Det är ett problem, vi skulle ju vilja att 
studenterna känner sig välkomna här, att dom känner att de är med i gänget här”. GUK berättar 
hur han har gjort försök att få upp studenter som pluggar till avdelningen. Han stötte på en tjej 
som han hade undervisat hösten innan.  

Hon satt utanför kurskansliet och pluggade vid nåt bord och hade en filt över sig 
såhär. Det är ju rätt kallt där nere va. Så sa jag: varför sitter du här kom och sitt 
uppe och plugga hos oss istället. Vi har bortanför köket ett ställe där du kan sitta. 
Där du är välkommen och hälsa från mig bara. Så att då såg jag henne, det var för 
några dagar sen, då såg jag henne gå, då hade hon i alla fall vågat sig hit upp, då 
satt hon utanför men hon hade inte vågat ringa på den känns väl antagligen som 
någonslags… 

Jag: Det är nog en liten vägg.  

En liten vägg emellan. Ja.” 

Om han var lite besviken över att de initiativ som tas inte har lyckas så berättade Josef glatt om 
de aktiviteter som erbjöds studenterna på kandidatprogrammet. 

Något jag är jättenöjd med instutitionen är alla aktiviteter vi har. Vi har möte varje 
termin för att prata om vi har gillat eller inte om kurserna. Vi har dem där MESA 
där de tar med ESA eller NASA människor och man får prata med dessa 
personer. Och allt de gör för dem som börjar programmet, där de förklarar hur 
allt funkar hur universitetet går till och sånt. Jag är jättenöjd med det och det är 
något som jag vet att det görs inte på alla universiteten faktiskt. Stockholms 
universitet, vet inte om alla fakulteter, men de har någon upplysning om 
någonting. Det är bara gå på kurs gå på tenta och det är allt. 

Vår handledare till exempel hon skickar upplysning om vad som helst hela tiden, 
det är jättebra.  

Niklas kom tidigt in i universitetsvärlden. Det stora steget kom via en forskarlunch där han 
träffade forskare från högenergifysik. 

Jag tycker också att miljön har varit, alltså lärarna har varit vilket jag inte trodde 
det skulle vara, insläppande. Eller vad man ska säga. Jag har, tillsammans med en 
klasskamrat gjort ett par projekt här nere på Frejalaboratoriet, att de bara fixar till 
det. Att de fixar kontor. Inte som kandidatarbete alltså utan innan då. Låta en 
komma in och vara en del av forskningsvärlden liksom. Direkt. Att de är väldigt 
liksom att de tar sin tid och ser till att man får göra roliga saker liksom. 

Arbetet ledde till ytterligare möjligheter för Niklas. Han har fått fortsätta med flera projekt och 
fått åka iväg på utbildning. Som en student som inte kände att de studentaktiviteter som erbjöds 
var riktade till honom så har de aktiviteter erbjudna från universitetet skapat en tillhörighet vilket 
har varit motiverande. Trots att det inte var från astronomi och rymdfysikavdelningen. Han 
berättade mycket och gott om de projekt och utbildningar han fått via Frejalaboratoriet. 
På frågan om han hade haft någon kontakt med astronomiavdelningen. Svarade han: “Ja jo. Dels 
så har jag läst i princip alla astronomikurser som man kan läsa liksom på grundnivå så nu håller 
jag på med att beta av masterkurserna”. Det har lett till att han också har kommit in och uppnått 
en viss inkludering hos astronomerna på Ångström. “Eftersom jag läst så mycket astronomi att 
just när man börjar på en ny kurs, att ja, “Hej Niklas” att mig känner de igen antingen i 
korridoren eller ifrån nån tidigare kurs liksom. Medan de andra är nya för läraren”. Den 
inkluderingen hos forskarna kan tolkas som att den har varit av stor betydelse för Niklas. 
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Eftersom de flesta astronomikurser han läst på grundnivå inte har legat i studieplanen för 
astronomistudenter på kandidatnivå så har det mest varit utbytesstudenter eller studenter från 
andra program. I Niklas berättelse kom det fram att det har varit svårt för honom att komma in i 
de andra studenternas grupper. Av två andledningar. Det första var att de redan vid start var 
grupper och den andra var att han inte har känt något behov av att göra det. Eftersom han redan 
hade uppnått en sorts inkludering i sammanhanget. 

5.3.2 Innehållet i utbildningen jämfört med marknadsföringen 
I inledningen till resultatdelen problematiserades den information som gavs till blivande 
astronomistudenter. Däribland påpekades att studieplanen för astronomi och fysikstudenter var 
nästan exakt likadana. När jag frågade Niklas om detta såg han lite fundersam ut och sa att så var 
inte fallet vid träffarna inför valen av kurser de kommande terminerna. Det är träffar där 
studievägledaren visar vilka kurser som de olika inriktningarna i kandidatprogrammet och fysik- 
och matematiklärarna har. De slides som användes visar samma sak som studiehandledningen, 
att det inte skiljer mellan fysik och astronomiinriktningen. Niklas förklarade då att 
studievägledaren sa vilka kurser som astronomerna skulle söka och vilka fysikstudenterna skulle 
söka. 

Ett dokument som har presenterats på en av dessa träffar. Är ett kursträd, se bilaga 3 och 4, 
d.v.s. förslag på vilka kurser studenterna ska söka till år tre. Det är fortfarande 70 högskolepoäng 
som studenterna har att välja på. Men det var första gången som ett dokument kunde visa på att 
det skiljde sig mellan de olika inriktningarna. Efter att ha studerat kursträdet och 
studiehandledningen så blir termin fem för astronomistudenter betydligt klarare. De bör, enligt 
dokumenten, läsa Speciell relativitetsteori, Elektromagnetisk fältteori och Ordinära 
differentialekvationer i period ett, samt Kärnfysik, Astrofysik I och Fysikundervisning i praktiken 
i period två. Till termin sex blir det klurigare, där rekommenderades fem stycken 
fempoängskurser i tillägg till Examensarbete C i fysik. Det var: Partikelfysik, Astrofysik II, 
Programmeringsteknik, Observationell astrofysik I och Dynamiska system och kaos. Två av 
kurserna ska bort om studenten inte vill läsa till fler poäng än väntat. Nu har ändå utbildningen 
gått från 35 högskolepoäng mer än en vanlig kandidatutbildning till tio. Detta kan ge studenter 
en tydligare bild av utbildningen. 
Vilka kurser är det då som har försvunnit och inte har varit av lika stor betydelse för 
astronomistudenter? Det är: Energifysik I, Statistisk mekanik, Analytisk mekanik samt 
Kondenserade materiens fysik. Är detta kurser som astronomistudenter inte behöver? 

GUK:s allmänna uppfattning om studiegången var “oftast så säger jag: ‘Nej, läs den här rena 
fysikkursen först därför att det är liksom... det tjänar du på i slutändan’”. Det verkar vara i linje 
med hur studiehandledningen och kursträdet visar. Längre in i samtalet så försökte han med den 
svåra uppgiften att plocka ut kurser på kandidatnivå som var viktiga för astronomistudenter. 
Däribland valde han ut Kondenserade materiens fysik och statistisk mekanik. Dessa två kurser 
finns inte med i kursträdet för astronomiutbildningen. När det äntligen verkar klarare hur man 
ska sätta ihop en astronomiutbildning på kandidatnivå så blir det rörigare igen. 

Hur ska studenter veta vilken väg som ger dem bäst förutsättningar? Som Josef nämnde om valet 
av kurser blir allt mer förståligt. 

Ibland känner jag problem att jag utformade mitt program. Det var jättejobbigt att 
välja bort kurser. Jag kände att jag ville läsa alla de här kurserna. Det går inte, men 
det går om man pluggar 300%, fast det går ju inte. Så ibland är jag rädd för om jag 
tänker att om jag väljer fel. 

15 



 

En annan lösning är att göra som Niklas och studera150-200%. “Ja, jo det är många 
tio-tolvtimmars dagar det blir”. En av anledningarna till att Niklas studerat så mycket är att han 
tyckte att det var för få astronomikurser i programmet. Den första gången astronomistudenterna 
får stöta på en kurs på dagtid är i period två det tredje året. Det är fempoängskursen Astrofysik I. 
Det är då förståeligt att Niklas läst mer för att komma i kontakt med astronomikurser redan på 
kandidatnivå. Det kan också kopplas till vad som tidigare nämnts om varför studenter väljer 
astronomiinriktningen. Enligt nybörjarenkäten så valde 70% inriktningen främst för att de var 
intresserad av ämnet astronomi. Inte för något särskilt framtida yrkesliv utan för att de ville lära 
sig mer om ämnet. Att då först möta det i slutet av termin fem kan upplevas som frustrerande. 

 Det var inte ovanligt att GUK fick förfrågningar från studenter om astronomikurser som de 
tänkt att välja. Han berättade generellt om hur det kunde låta vid ett samtal med en student: 

När studenter frågar mig “Det går en astrokurs som heter si och så, jag vet att det 
är en masterkurs men jag skulle vilja läsa den ändå fastän jag inte är behörig... 
Eller rent generellt: jag vill läsa den här astrokursen. Tycker du det är en bra idé?” 
Då kan jag säga såhär: “Nej, det tycker jag inte. Därför att den där kursen som du 
är intresserad av den innehåller väldigt mycket statistisk mekanik dvs det som 
ligger inom det begreppet. Så läs först statistisk mekanik sen kan du läsa teoretisk 
astrofysik.” Det är egentligen den jag är ute efter. “Därför då får du ett mycket 
större utbyte av teoretisk astrofysik.” Den är rent teoretisk, det är nästan den sista 
kursen innan man gör master exjobbet. 

Här dyker ytterligare frågor upp. Om GUK hellre ser att studenter väljer att läsa rena fysikkurser 
än astronomikurser i kandidatprogrammet, bör då universitetet överhuvudtaget erbjuda 
astronomiutbildningar? Hur ser förutsättningarna ut för att göra ett kandidatexamensarbete i 
astronomi ut? Hur ska studenten där kunna visa på fördjupad ämneskunskap? På frågan om 
exjobbet, att göra ett examensarbete i astronomi, med tanke på att de astronomistudenterna har 
så lite astronomikurser i ryggsäcken till sitt arbete blev svaret: 

Det där är ett problem som jag och andra är fullt medvetna om, jag har till och 
med i princip protesterat mot att de ska göra… eller ifrågasatt om de verkligen 
kan göra ett exjobb efter…  i slutet med så lite astronomi. 

5.3.3 Identifierar sig studenterna som astronomer? 
Eftersom astronomistudenterna endast läser 15hp astronomi, dagtid, om de valt så mycket 
astronomi som finns i studiehandledningen så uppstår frågan: identifierar studenterna sig som 
fysik eller astronomistudenter? Niklas, som tidigt valde till astronomikurser i utbildningen, svarar 
att han läser astrofysik när någon frågar om vilken utbildning han går. “Så sparar jag lite tid där”. 
Han hade inte sagt så i starten av utbildningen. Då hade han sagt att “jag pluggar fysik. Exakt... 
att jag pluggar astronomiinriktningen kanske”. 

Eftersom att tillhörigheten spelar stor roll för studenter så kan det vara av stor vikt att de får 
känna sig som astronomistudenter tidigare i utbildningen. Speciellt om man, som Niklas, inte är 
så värst intresserad av studentaktiviteterna (Holmegaard, Madsen & Ulriksen, 2014). Josef som 
inte har valt någon ytterligare astronomikurs svarade på frågan “Har han känt sig som 
astronom”: “Nej. Nej. Jag har börjat känna mig så när jag har börjat jobba med examensarbetet”. 
Skulle han presentera sig som astronomistudent? 

Jaha? En mycket bra fråga. Nej. Man brukar säga att man läser fysik istället. Men... 
ja det kan förändras. Jag vet inte. Men nu asså när man går på nation och man 
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träffar människor den typiska frågan är: vad läser du? Och jag säger fysik. Inte 
astronomi. Kanske i framtiden.  

På frågan till GUK om när studenter börjar känna sig som astronomer blir svaret skämtsamt: 
“...Aldrig”. Han fortsatte mer seriöst “jag tror att inom kandidatprogrammet, även om man har 
läst. Man har gjort ett exjobb i astro, ja kanske då känner man att nu, ‘nu börjar jag känna mig 
som astronom’. Men jag har inte frågat någon”. 

5.3.4 Astrofysik I 
Astrofysik I är den första astronomikursen som studenterna möter i utbildningen, dagtid. Om de 
följer studieplanen så läser de den i period två i den femte terminen. Studenterna har möjlighet 
att läsa kvällskursen Orienteringskurs i astronomi tidigare, vilket är en “lightversion” av 
Astrofysik I. Den är mer av en konceptuell kurs. Niklas tyckte inte att den har samma vikt som 
de astronomikurser som ges på Ångström. “Nej. det som sagt den är liksom inte en officiell 
programkurs på samma sätt. Det är en kvällskurs, man läser den inne i stan i Ekonomikum”. 

Vad har studenter för förkunskaper när de börjar Astrofysik I? För att ha behörighet att läsa 
kursen måste studenterna läst minst 30hp matematik och 40hp fysik. Förutom den 
populärvetenskapliga kunskap studenterna har tillgodogjort sig så är det nu ett skifte med vad de 
har med sig ifrån gymnasiet i och med Lgy 11, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 
ämnen för gymnasieskola 2011. Den ersatte 1994 års läroplan, Lpf 94. I den tidigare läroplanen 
hade gymnasielärare större frihet och möjligheter än de fått i och med Lgy 11 när det gäller 
astronomi. I Lpf 94 så stod det känna till huvuddragen i universums storskaliga utveckling vilket en 
fysiklärare lika gärna kan göra grundligt som ytligt. I Lgy 11 så är kravet för vad fysiklärare i 
gymnasiets Fysik 2 ska ta upp mer tydligt.  

 

Centralt innehåll Fysik 2, Lgy 11 Innehåll Astrofysik I 

Orientering om aktuella modeller och teorier 
för beskrivningen av universums storskaliga 
utveckling och av galax-, stjärn- och 
planetbildning. 

Stjärnornas utveckling. Stjärnornas 
slutstadier. Vintergatan. Galaxer. 

Atomens elektronstruktur samt absorptions- 
och emissionsspektra. 

Spektralklassifikation. Stjärnornas ljusstyrkor, 
färger, avstånd och massor.  

Metoder för undersökning av universum. 
Elektromagnetisk strålning från stjärnor och 
interstellära rymden. 

HR-diagrammet. Solen. Stjärnornas 
energiproduktion. Interstellära mediet. 

Metoder för att upptäcka och undersöka 
exoplaneter. Villkor för liv på andra planeter. 

Vårt och andra planetsystem. 

 Big Bang och det tidiga universum. 

Tabell 1. Centrala innehållet från Lgy 11 t.v. uppställt mot innehållet i Astrofysik I t.h.  
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Det centrala innehållet från Lgy 11 fick Niklas reflektera över var han stött på de olika punkterna 
i kurser på universitetet. 

Orientering om aktuella modeller och teorier för beskrivningen av universums storskaliga 
utveckling och av galax-, stjärn- och planetbildning: 
Det ansåg han att kurserna Kosmologi, Galaxernas fysik, universums byggnad och Upptäckter i 
vårt planetsystem tog upp. Han tyckte inte att Astrofysik I behandlade det området något 
särskilt. 

Atomens elektronstruktur samt absorptions- och emissionsspektra: 
Det fick han främst ifrån kurserna Kvantfysik och Kärnfysik, men även från astronomikursen 
Stjärnornas fysik där han jobba med att tolka dem.  

Metoder för undersökning av universum. Elektromagnetisk strålning från stjärnor och 
interstellära rymden: 
Det tyckte han att han fick i Observationell astrofysik I. Där fick han just lära sig om olika 
metoder men att han stött på det mer konceptuellt i andra kurser. 

Metoder för att upptäcka och undersöka exoplaneter. Villkor för liv på andra planeter: 
Det stötte han på i kursen Livsbetingelser i universum men att det nämndes som hastigast i 
kursen Astrofysik I 

Niklas påpekar senare att samtliga punkter ur det centrala innehållet ifrån fysik 2 i gymnasiet, 
förutom kanske Atomens elektronstruktur samt absorptions- och emissionsspektra, är såpass 
bred och har så få högskolepoäng att ett område knappt hinner att nämnas innan det släpps. 
“Men det är ju också bra för då får man reda på det man är mer intresserad av kanske. Men man 
hinner ju inte gå in så djupt på något”. Han nämner också att han missade ett tillfälle på grund av 
sjukdom och att det kanske var då som atomens elektronstruktur samt absorptions- och 
emissionsspektra behandlades. 

När kursledaren, GUK, fick se det centrala innehållet från Fysik 2 på gymnasiet sa han: 

Det ska bli jäkligt intressant. Alltså. Jag menar jag ser ingen större skillnad på det 
här. Det som står här är lite mer, och det förstår jag också, lite mer svepande ja. 
Det jag ser här är mer generellt. Man petar, som jag gör i min kursplan så petar 
jag i detaljer då. Var mer specifik. Här verkar man kunna ge lärarna en slags frihet 
att forma astronomiundervisningen som man vill 

Han uppfattade det som att det som stod i det centrala innehållet också togs upp i kursen 
Astrofysik I. Däremot kunde han inte veta hur djupt gymnasielärarna skulle gå i de olika 
punkterna. Han lyfte också frågan om vilka lärare som skulle kunna undervisa eleverna inom 
astronomi. “Kan de tillräckligt mycket?”. Han verkar vara skeptisk till gymnasielärares kunskaper 
och bara för att det står i studieplanen så är han inte säker på att det kommer att tas upp på 
gymnasiet. “Jag har på något sätt inte känt att jag kan ta det på allvar”. Han berättar om hur han 
hört att det finns brister i NO-lärarnas förkunskaper och inte minst inom astronomin. “De är 
helt ute och cyklar. Många av eleverna kan det där mycket bättre”. Det var också en av 
anledningarna till att kursen inte relateras till det centrala innehållet i gymnasiet när han utformat 
kursplanen för Astrofysik I. En annan anledning som anges är att det är många utbytesstudenter 
som läser kursen. Trots att det centrala innehållet har förändrats, så kommer han inte att ändra 
något i kursplanen för Astrofysik I. Den skeptiska inställningen gentemot gymnasielärare i fysik 
är befogad. Som Aronsson (2010) presenterar i sin rapport så visade det sig att astronomi var det 
lägst prioriterade ämnet hos fysiklärarna. Två anledningar var att de ansåg att inte kursplanen 
prioriterade astronomin och att lärarna vanligtvis hade låga astronomikunskaper. När Aronsson 
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gjorde undersökningen så gällde fortfarande Lpf 94. Till hösten 2016 kan de första studenterna 
som gått gymnasiet med Lgy 11 komma till föreläsningarna i Astrofysik I.  

5.3.5 Övriga ämnen och Astronomi 
GUK förklarade hur viktigt han anser det vara att astronomistudenterna har tillräckliga 
fysikkunskaper innan de börjar med astronomi. Att han hellre ser studenterna välja rena 
fysikkurser än astronomikurser. Vid intervjuerna och i enkäten till Uppsalas astronomistudenter 
ställdes frågan om de såg kopplingen mellan de övriga kurserna och astronomin. Fem av de sju 
som svarade på enkäten upplevde att de övriga kurserna var ganska eller mycket väl anpassade till 
astronomiinriktningen. 

Josef resonerade kring frågan. “Ehm... det tycker jag. För de astronomiska aspekterna behandlas 
ganska sällan, ibland aldrig. Men asså. Jag visste, eller jag var medveten om att, det krävs de där 
kurserna, den där kunskapen innan man börjar göra någonting om astronomin”. Så för Josef var 
det klart att kurserna behövdes för att bli astronom. Han berättade också om studiekamrater som 
inte riktigt hade samma bild.  

Jag hade en kamrat första året han visste mycket, han visste jävligt mycket om 
astronomi, han läste artiklar hela tiden. Och det gick inte så bra på 
matematikkurser och vi bråkade lite en gång faktiskt och jag var lite trött för att 
han… han bara snackade om astronomi och astrofysik hela tiden och artiklar. 
Och jag sa:"Förstår du att du måste klara geometri och analys för att bli fysiker 
först? Så fan fokusera på det här istället". Så det var någonting tydligt för mig, helt 
klart för mig att, att de här kurser är en del att bli fysiker och astronom 

Josef fortsatte med att berätta om vissa matematikkurser, att det var mest problematiskt att se 
någon koppling där. “Men framförallt finns det matematikkurser som man: ‘okeey... ingen 
praktisk tillämpning på det här’. Man förväntar sig att man vet att det kommer, det kommer, det 
kommer nån gång men man ser inte direkt det man genom kursen”. 

Detta resonemang tar oss tillbaka till hur han resonerade om vad han förväntade sig av 
utbildningen. Det går att tolka det som att Josef har ett förtroende för lärosätet och att valet av 
kurser som finns i programmet noggrant har valts ut för att göra en så bra utbildning som 
möjligt. Josef visar också en stor tillit till de som utformat programmet. "Jag har aldrig tänkt så 
att de där matematikkurser i början var som ett såll. Som en kompis säger det är en lång färd... 
lopp alltså. Fysiker blir den som håller, inte den som går snabbare". Han verkar kavla upp 
ärmarna och köra på även om han inte ser en direkt koppling till “sitt” ämne. Josef berättade om 
en medstudent han hade i början av utbildningen.  

Jag kommer ihåg att på första året var det en kille som skulle hoppa av. För jag 
trodde läsa fysik borde vara att titta på dokumentärer hela tiden och man ska 
skulle skriva: jag såg den här dokumentärer och kommentera. Inte så mycket 
matematik.  

Niklas har arbetat med en annan metod än den Josef körde på. Han tog varje tillfälle i akt att 
tillämpa det aktuella materialet själv till astronomin. “Vissa kurser har varit ganska duktiga på... 
om man vill då framför allt när det har varit de här studentprojekten eller seminarium och sådant 
att man själv då kan, man själv väljer det man fastnar för”. På frågan om han tyckte att 
föreläsarna ser att det är astronomistudenter de lär ut till. “Nej, inte i de kurserna. Nu menar du 
de vanliga kurserna. Nej där gör de inte det”. Han förklarar också att det är en stor skillnad 
mellan astronomikurserna där det är få studenter och föreläsaren kan allas namn med de kurser 
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de läser med andra inriktningar och program. Niklas berättar hur det i de övriga ämnena kan bli 
så att föreläsarna endast står och pratar till en publik. 

När resultatet från enkäten, som skickades till astronomistudenterna i Uppsala, presenterades för 
GUK blev han förvånad över hur många som ändå tyckte att de övriga kurserna hade bra 
koppling till astronomin. Studenterna som intervjuades visste att det var en koppling mellan de 
övriga kurserna de läser i programmet och astronomin trots att det inte tas upp konkreta 
kopplingar till astronomin. Kan det vara så att studenter måste veta detta i förväg för att bli 
astronomer? Om vi till exempel tar Josefs kompis som (enligt Josef) trodde att de skulle få se på 
dokumentärer och diskutera vad de sett vid ett senare seminarium. Eller de som inte förstår 
varför de ska ha så mycket matematik i utbildningen. Hur kan det vara så att de inte vet vad som 
gäller medan det är så klar bild för Josef, Niklas och GUK? 

Varför har inte en mer rättvisande bild av matematiken och den grundläggande fysikens roll för 
astronomin kommit till de som söker utbildningen? När GUK pratade om studiegången och 
vilka kurser han tyckte att astronomistudenter skulle läsa nämnde han att: “Jag säger så här: 
ordinära diffeerentialkvationer. Javisst självklart. Därför att vi räknar ju. Vi håller på att lösa 
numeriska problem. Vår avdelning här i korridoren är otroligt räkneintensiva”. Det syns också 
när man kollar på studiehandledningen att det är många matematikkurser i programmet. Kollar 
inte de blivande astronomistudenterna igenom den? Eller tror de att de övriga ämnena har en 
konkret koppling till astronomin eftersom programmet heter Kandidatprogram i fysik - 
Astronomi. Man kan tänka sig det eftersom det inte går att se någon annan skillnad mellan 
fysikinriktningen och astronomiinriktningen. Eller borde universitetet helt enkelt ta bort 
astronomiinriktningen för att inte sökande ska missledas? 

Frågan om fördelen att läsa astronomiinriktningen istället för fysikinriktningen längs vägen till att 
bli astronom ställdes till Niklas.“Ja man kanske får lite pluspoäng när man snackar med 
astronomerna och just om projekt och så men. Nej, jag tycker inte det. Vi är ju samma klass 
liksom det är vi ju”. GUK berättade hur de har försökt att få en bättre koppling mellan kurserna. 
De har bland annat diskuterat om termodynamik och kvantfysikkursen. 

Visst vore det bra när kursen termodynamik ges, då ger vi en dubbeltimme om 
termodynamik i rymden, inom astronomin. Och när kvantfysikkursen ges då 
pratar vi en dubbeltimme kanske om stjärnspektra. Men gissa om det var lätt eller 
svårt att få in det där?.  

Skulle inte det gynna de flesta? Studenterna kanske skulle bli mer intresserade och klara kursen 
bättre vilket kanske skulle leda till att föreläsaren skulle tycka att det blev roligare att undervisa 
samt att programmet tydligare skulle kunnaframstå som ett astronomiprogram. Nu är det så att 
det inte enbart är astronomer i publiken, men ett litet inslag med tillämpning från varje inriktning 
kanske. Så att det inte blir som Josef pratade om "Okeey... ingen praktisk tillämpning på det här". 
Man förväntar sig att man vet att det kommer, det kommer, det kommer nån gång men man ser 
inte direkt det man genom kursen”. 

GUK berättade om sin tid som studierektor. “Jag var studierektor i astronomi i 14år innan dess. 
Den där bristen på kontakten mellan institutioner som var då, den var så otroligt uppenbar va. 
Den var… Det här kan jag prata om dag och natt alltså”. De ville slänga in lite astronomi i 
varenda kurs som de ansåg var relevant. Det blev samma utgång vid varje försök. “Det går inte, 
det finns inte plats. Kursen, den är så fullpackad ändå med information”. Han ser inte de andra 
fysikkurserna som det största problemet. “Detsom är ännu mer illavarslade är ju kopplingen 
mellan matematik och fysik. Det vill säga matematikerna undervisar studenterna som att de ska 
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bli matematiker, inte fysiker, det här är ett gammalt välkänt problem”. Skulle det inte vara 
lämpligt att en fysiklärare höll i matematikkurserna för kandidatprogrammet i fysik? 

5.3.6 Förutsättningar för kandidatarbete 
Den enda astronomikurs som ges på dagtid som astronomistudenterna har tagit, om de följt 
studieplanen, innan termin sex då de ska göra examensarbetet är Astrofysik I. Alltså fem 
högskolepoäng. Hur ser deras förutsättningar ut för att klara uppgiften? Jämför man med 
meteorologiinriktningen där de läser 30hp eller geofysikerna som läser 25hp inom sina respektive 
inriktningar. Redan där verkar det svårt. Båda studenterna som intervjuades för detta projekt 
skriver ett arbete inom astronomi. Enligt enkätundersökningen som skickades ut till 
astronomistudenterna som skriver examensarbetet var det endast en till som skrev sitt arbete 
inom astronomi. 

Totalt tre av sju astronomistudenter skriver ett arbete inom sin inriktning. Niklas och Josef hade 
två olika erfarenheter inför det här momentet i programmet. Så här svarade de på frågan om de 
kände sig förberedda på att visa på fördjupade kunskaper inom ämnet: 

Niklas: 

Nu tog jag ju en extrakurs på 10hp i stjärnornas fysik just för att få 
bakgrunden. Utan den skulle jag nog behövt lära mig den kursen i alla 
fall. För att kunna göra mitt examensarbete. Så hade jag bara haft Astro 1 
och 2 och Observationell så hade jag inte kunnat göra det. Nu gör jag ett 
ganska avancerat arbete liksom. Så jag hade ju så klart kunnat valt något 
enklare. Men jag hade inte klarat mig tror jag om jag bara... jag VET att 
jag inte hade klarat mig med bara de vanliga astrokurserna om jag ville 
göra mitt arbete som jag gör nu. 

Josef: 

När jag pratade först med min handledare. Jag sa så: ok jag tror inte att 
jag har nån kunskap för att göra det här. Och jag kommer ihåg att han sa: 
nej det har du inte. Men ja du ska göra det så så du ska lära dig här. Det 
känns så faktiskt under hela andra året: okey, om ett år ska jag göra ett 
examensarbete och jag vill göra om astronomi eller om rymdfysik. Jag 
kommer inte att kunna göra nånting. Asså, och när jag började med 
jobbet, ex-jobbet, jag fortfarande känner att jag håller på fortfarande 
känner att jag har inga kunskaper på att göra det här asså. 

GUK har upplevt kandidatarbetet som problematiskt. Han anser att förväntningarna på 
examensarbetet från kursplanen är lite väl ambitiöst.  

Det där är ett problem som jag och andra är fullt medvetna om, jag har 
till och med i princip protesterat mot att de ska göra… eller ifrågasatt 
om det verkligen kan göra ett exjobb efter... i slutet med så lite 
astronomi. Men då finns den här räddningsplankan som heter 
litteraturstudie va. Som ju är torrt som fnöske 

Vad är det då för studenter som klarar uppdraget? 

Så jag skulle säga såhär: att det funkar om studenten är välmotiverad och 
bra.  
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Fråga: Men det förutsätter också att man tar utöver de studier man blir 
given på utbildningen, att man tar till sig ytterligare kunskap.  

Ja, precis 

Så för att kunna göra ett välarbetat projekt så kan det vara bra att förbereda sig på att studera 
hårt. “Det går faktiskt men det går kanske inte för alla studenter”. 
GUK förklarar också att det finns begränsade möjligheter till vad avdelningen kan ge studenter 
för arbeten då förkunskaperna inte finns där. Hur kan framtida studenter få reda på den 
informationen? 

5.4.Efter kandidaten 

5.4.1 Vilka klarar utbildningen? 
För att kvalificera sig in på listan att klara programmet så ska studenten kommit in på kursen 
Examensarbete C i fysik, 15hp samt gå inriktningen astronomi. De behöver inte skriva ett arbete 
inom astronomi. De uppgifter som presenteras i detta avsnitt kommer från enkätundersökningen 
som skickades till de som skriver ett examensarbete under våren 2016  och går 
astronomiinriktningen på Uppsala universitet. 

Av de elva så svarade sju personer på enkäten, två män och fem kvinnor. 

 

Figur 3. Resultat från enkäten som skickades till studenter som går kandidatprogrammet i fysik med inriktning 
astronomi och läser kursen Examensarbete C i fysik under våren 2016. 

Det som först överraskade var att så stor andel var kvinnor. En sak som kan verka problematisk 
är att det endast är astronomistudenter som kommer ifrån högutbildade familjer som i år tog sig 
till kursen Examensarbete C i fysik. Samtliga studenter som svarade på enkäten sa att 
astronomiinriktning var deras förstahandsval.  
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I resultatet från enkätundersökningen kom det fram att det var endast de två studenterna som jag 
intervjuade som med säkerhet hade gjort samma val igen. Det var också de två som hade tänkt 
sig att läsa på masternivå. Värt att tänka på är också det faktum att Josef och Niklas är de enda 
två männen som svarat på undersökningen. Det är de två plus en till som svarar “mycket väl” på 
båda påståendena om tillhörighet bland astronomistudenter och astronomiämnet. Utifrån 
enkätundersökningen kom det också fram att det endast var en till förutom Josef och Niklas som 
skrev ett examensarbete inom astronomi. Av de som svarade “vet inte” eller “ja” på frågan om 
de skulle gjort samma val igen svarade också “ganska väl” eller “mycket väl” på frågan om 
tillhörighet bland studenter och ämnet. Alla som som svarade på enkäten sa att 
astronomiinriktningen var deras förstahandsval. 

Efter allt som har skrivits i denna rapport och problematiserats kring utbildningen så måste man 
komma ihåg resultatet på frågan: Har programmet uppfyllt dina förväntningar? Där svarade alla 
förutom en person ganska- eller mycket väl. Niklas utvecklade svaret under intervjun.  

Ja och nej. Som den bara är hade jag nog varit lite besviken. Men att just 
kandidat till skillnad från civilingenjör så har man så mycket frihet att 
ändra kurser och flytta om i sitt program även om det ibland blir lite 
schemakrockar  och sådant så har jag ju kunnat skapa en utbildning som 
motsvarar mina förväntningar så med dem kurser jag har läst och som 
jag har lärt mig så är jag oerhört nöjd liksom. Det är jag. Men om jag 
bara hade följt den rekommenderade kursplanen så hade jag... Då hade 
jag nog varit nöjd men inte lika nöjd. 

5.4.2 Karriär. Vad säger hemsidan gentemot GUK.  
Astronomiinriktningen nämns inte en enda gång under rubriken Karriär på 
kandidatprogrammets hemsida. Det finns inget som säger vad du kan göra med en 
kandidatexamen med inriktning astronomi när du har tagit examen. Blir studenterna astronomer 
efter utbildningen? “Men hos oss är det liksom så att dom skrattar åt dig om du kommer och har 
en master och söker ett jobb som astronom. Inte en chans”. 

Det var klart för Josef och Niklas att för att bli astronom, inom forskarvärlden, måste du ha en 
doktorsexamen. Den informationen finns inte någonstans på utbildningens hemsida. Det är 
något du måste veta när du söker utbildningen.  

5.5 Avhopp 
Graferna som presenterades i bakgrunden diskuterades, under intervjuerna, och då kom flera 
tankar upp om vart studenterna har tagit vägen. Studieuppehåll, bytt inriktning och börjat på 
masterprogrammet var de vanligaste svaren. Staffan Andersson på avdelningen fysikens didaktik 
tillhandahöll ett registerutdrag där det, uppdelat efter kön, visar vad som har hänt 
astronomistudenter som började utbildningen 2007 till och med 2012. 
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Figur 4. Visar vad studenter som börjat på kandidatprogrammet i fysik med inriktning astronomi 2007 t.o.m. 
2012 gjort/gör t.o.m våren 2016.  

Det som kan utläsas från figuren är bland annat att av 61 studenter som börjat på 
astronomiutbildningen är det endast fem personer, ca 8%, som har tagit en examen trots att alla 
om de följt normal studietakt borde ha gjort det nu. 46% av männen lämnade Uppsala 
universitet utan att ens försöka på en annan utbildning. Som kan utläsas från figuren så stämmer 
några av de idéer kring var astronomistudenterna kunde tänkas ha tagit vägen som nämndes 
ovan, men det visar sig också att hela 46%, 28 av de 61 som började på astronomiinriktningen 
mellan 2007 till och med 2012, har lämnat studielivet utan att ha tagit en examen. 
Det kan vara så att studenter som söker till utbildningen har en skev bild av vad som händer på 
programmet. Från gymnasieenkäten kom svaren att eleverna tyckte att astronomi var det mest 
intressanta området. Det var endast en elev som tyckte att det var ointressant. Vi frågade dem 
också hur olika faktorer har påverkat deras syn på fysik. Det som har haft mest positiv påverkan, 
enligt eleverna, är populärvetenskap och science fiction. Det var populärvetenskap som tog Josef 
in på astronomispåret. 

Det började när jag var ganska ung. Det var en Carl Sagan dokumentär, 
faktiskt. [...] jag kanske var 11 år gammal så, och det var om hur 
universum expanderas. Och jag tänkte, den kvällen tänkte jag: "vänta, det 
finns nånting. Om det håller på att expanderas det måste finnas nånting 
bortom universum". Vad? Vad finns bortom universum? Och jag kunde 
inte sova den kvällen, den natten. 

Det är i mångt och mycket effektivt för att locka personer till astronomivärlden. Men det är en 
risk för att det blir en snedvriden marknadsföring för utbildningen. Niklas pratade om att när 
han gick i gymnasiet, innan Lgy 11, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskola 2011, sjösattes hösten 2011, så var det inte så mycket astronomi i gymnasieskolan. 

Ja men jag valde ju då astronomi för det var egentligen framför allt 
astronomi jag tyckte var den roliga delen av fysiken. Som man tyvärr får 
ganska lite experience av i gymnasiet. Det man får av astronomi är 
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väldigt populärvetenskapligt. [...] Vilket gör att man kanske har en liten 
förskönad bild av astronomi. Man har inte sett alla formler och sånt 
liksom det är bara det häftiga ifrån science-fiction. 

Han fortsatte med att dra slutsatsen att, eftersom elever fick så lite astronomi i skolan och aldrig 
har räknat på det så är det endast kunskap om astronomivärlden studenterna tar med sig från 
“Big bang theory. Och sånna grejer så. Coola dokumentärer på discovery”. Han berättar också 
om ett engagemang från personer gamla som unga när samtalsämnet kommer in på astronomi 
snarare än övrig fysik. “Det finns en annan populärvetenskaplig sexighet i astronomi”. Så när han 
säger att han studerar astronomi får han en massa frågor till skillnad om när han säger att han 
studerar fysik. “Det är ju ingen som frågar: de här nya nanostrukturerna...”. Så de blivande 
studenterna tar med sig populärvetenskap och science fiction när de söker in och börjar 
astronomiutbildningen. Vad annars kan de få reda på? Filmen som presenteras på hemsidan? Där 
den intervjuade studenten förklarar hur de ska få åka ner till observatoriet i Chile eller kolla på 
solteleskopet på Las Palmas? Ger det dem en klarare bild av vad utbildningen förutsätter? Då är 
det inte helt konstigt att personer som börjar programmet har den bilden av utbildningen som 
Josefs studiekamrat hade. 

Jag kommer ihåg att på första året var det en kille som skulle hoppa av. 
För jag trodde skulle läsa fysik borde vara att titta på dokumentärer hela 
tiden och att man skulle skriva: jag såg den här dokumentärer och 
kommentera. Inte så mycket matematik. 

 
 

6 Diskussion 
 

De som söker till astronomiutbildningen i Uppsala är kunskapstörstiga och väljer inte 
utbildningen på grund av välstånd, vilket man kan mötas av vid en civilingenjörsutbildning. Med 
terminologin från Andersson och Linder (2010) skulle de flesta astronomistudenterna 
kategoriseras som Cosmic explorers. Den bilden stämmer med hur Niklas och Josef ser på 
kandidatstudenterna och på civilingenjörerna. De som söker sig till just denna utbildning verkar 
inte göra det för att Uppsala har en så fantastisk utbildning eller på grund av marknadsföringen. 
Det är snarare ryktet om Uppsalas studentliv och det geografiska läget på staden. Men astronomi 
är betydelsefullt i valet av utbildning eftersom de vanligaste svaren på nybörjarenkäten var att 
studenterna såg fram emot att läsa astronomi och träffa likasinnade. 

Vad kan de veta om utbildningen? Vilka förväntningar är det möjligt att studenter kan ha? Det är 
svårt att få fram någon information om vad som gällde specifikt för astronomiinriktningen från 
programmets hemsida. Den information som gavs skiljde sig inte ifrån den information som 
kunde hittas om fysikinriktningen. Varför väljer de astronomiinriktningen och inte 
fysikinriktningen? Antingen så har de inte läst studieplanen eller så känner de som Niklas säger 
att: “Man kanske får lite pluspoäng när man snackar med astronomerna”. Fast filmen som fanns 
på programmets hemsida kan vara en missvisande faktor som fått studenter att tro de kommer få 
läsa mer astronomi än de får. Detta då den intervjuade studenten där pratar så mycket om 
astronomi, kurser som är på masternivå och möjligheter som kan vara svåra att få om studenten 
inte läser mer utöver studieplanen. Om det är så att studenterna kommer in på utbildningen med 
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förväntningar att de kommer att läsa mycket astronomi i programmet så kommer det att vara en 
stor skillnad mellan förväntningarna och upplevelsen. Eftersom de inte, dagtid, kommer att stöta 
på astronomi förrän i slutet av termin fem. 

Enligt Holmegaard, Madsen & Ulriksen (2014, s. 766-767) så utgör klyftan mellan studenters 
förväntningar och deras upplevelser av utbildningen en väg där studenterna förhandlar sina 
strategier och identiteter för att skapa en tillhörighet. Studenterna som intervjuats hade båda små 
klyftor att överbrygga. Niklas studerade utöver studieplanen för att programmet skulle uppfylla 
hans förväntningar. Detta har också gett honom en typ av tillhörighet till universitetsvärlden. De 
extra kurserna och projekten han har gjort har gett honom ett skrivbord på universitetet och 
forskare som hälsar i korridoren. 

Vilka var förväntningarna hos de intervjuade studenterna? Både Josef och Niklas såg 
kandidatprogrammet som ett steg på vägen till att bli astronomer. De var förberedda på att det 
inte skulle bli så mycket astronomi i kandidaten utan att de skulle få den senare.Trots att Josefs 
klyfta mellan förväntningar och erfarenheter av utbildningen var relativt liten så har han visat på 
en oro om han valt rätt kurser inför framtiden. Vi kan se att den oron är befogad då det blir 
ganska rörigt när studiehandledningen säger en sak, GUK säger en annan och kursträdet visar på 
en tredje och alla till viss del ger olika bilder av vad en astronom bör studera.  

Vilka strategier kan studenter använda för att lyckas? Josef har varit aktiv och tagit tillvara de 
studentaktiviteter som givits i utbildningens gång vilket har gett honom en tillhörighet bland 
andra studenter. Hans strategi var att hålla ut tills det roliga, astronomin, började. Detta var också 
vad han förväntade sig av utbildningen. Josef gjorde ett försök att, som Niklas, välja till mer 
astronomi, men det blev för mycket så han hoppade av den kursen. Han nämnde att: “Fysiker 
blir den som håller, inte den som går snabbare”. 
Niklas körde på den strategin att han valde till kurser och läste på mer än 100% för att bland 
annat ha förutsättningar för att göra det arbete han gör nu.  

Hur ser möjligheten ut för att finna en tillhörighet och identitet som astronomistudent? GUK 
berättade om att de på avdelningen försökt att skapa en tillhörighet genom att välkomna in 
studenter till avdelningen men att det saknas tid till att göra ett ärligt försök. Det skulle kunna bli 
en väg för studenterna att tidigare identifiera sig som astronomistudenter. Nu sker det när de gör 
examensarbetet eller när de stöter på sin första kurs inom astronomi vilket är i slutet av 
utbildningen. En annan möjlighet skulle kunna vara att tidigarelägga Astrofysik I till termin fyra 
när meteorologistudenterna läser Fluidmekanik. Eftersom han för tillfället inte har några 
förväntningar på att studenterna kan någon astronomi när de börjar på kursen Astrofysik I kan 
det fungera. Så länge de har med sig den matematik och fysik de fått i de tre första terminerna är 
han nöjd.  

Hur kan en identitet som astronomistudent skapas tidigare i utbildningen? Ett sätt att ge 
studenterna en möjlighet till att känna sig som astronomistudenter skulle kunna vara att integrera 
astronomin på ett tydligare sätt i de övriga ämnena. Dels för att de mer ska kunna känna sig som 
astronomer och dels för att de tydligare ska förstå varför de behöver de övriga ämnena. De 
studenter som lyckats visste att det fanns en koppling, eller åtminstone hoppades de på det 
eftersom kursen låg i programmet. Största problemet, menade GUK, ligger i matematikkurserna. 
“[...] matematikerna undervisar studenterna som att de ska bli matematiker, inte fysiker, det här 
är ett gammalt välkänt problem”. Föreläsarna lär ut som om de förväntar sig att studenterna ska 
bli matematiker och inte vill släppa in fysiktillämpningar i kursen. Som det ser ut nu och har sett 
ut ett tag så verkar samarbetet och kommunikationen bland de ansvariga och de enskilda 
föreläsarna vara bristfällig. 
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Vilka förväntningar finns på studenterna? Astronomistudenter vill läsa astronomikurser vilket det 
är ont om i förväntningarna som universitetet ställer på vad astronomistudenter bör lära sig. Så 
de övriga kurserna som studenterna väljer skulle man då kunna förutsätta till viss del är konkret 
anpassade till utbildningen, eftersom det är så få astronomikurser och att de ligger så sent i 
utbildningen. Vilket de övriga kurserna inte är. 

Hur ser det ut när astronomistudenterna ska skriva sitt examensarbete? Har de tillräcklig 
förkunskap för att skriva det inom astronomi? GUK protesterar mot att de ska göra det men 
säger att det funkar om det är duktiga studenter och att de kommer att behöva jobba mer än de 
poäng som kursen ger. Josef var orolig om han hade tillräckliga förkunskaper. Hans handledare 
sa att han inte har det men att det skulle ordna sig. Med andra ord kommer han att behöva jobba 
mer än kursen var planerad för. Vilket stämmer överens med vad GUK sa.  

Är det för stora förväntningar på studenterna? Men eftersom GUK protesterar mot att 
astronomistudenter ska göra ett projekt inom astronomi, är det då lämpligt att ha en 
fysikutbildning på kandidatnivå med inriktning astronomi?  

Vilka klarar en sådan utbildning? Det är endast de två studenter som jag intervjuat och en till 
som enligt enkäten skriver ett kandidatarbete inom astronomi av årets kull av 
astronomistudenter. 

Har de andra lyckats? En tolkning är: Ja. Eftersom det verkar vara viktigare att de har rena 
fysikkunskaper än astronomikunskaper när de ska gå vidare mot målet att bli astronomer. Men 
det verkar inte, enligt enkäten, vara många som har det målet längre efter utbildningen. Detta 
trots att de svarat att utbildningen har motsvarat deras förväntningar. Hur kan detta tolkas annat 
än att kandidatutbildningen i hög grad får studenter att inse att de inte ska bli astronomer? 

I detta arbete har endast de studenter som “lyckats”, blivit intervjuade och svarat på 
enkätundersökningen. Vad hade de studenter som hoppat av för upplevelser? Varför hoppade de 
av? Holmegaards, Madsen & Ulriksen (2014) resonemang kring klyftan mellan förväntningar och 
erfarenheter på/av utbildningen pekar på en möjlig  orsak till att studenter hoppar av. Många 
förväntar sig och ser fram emot astronomin de ska få läsa. Då det sedan är så lite astronomi i 
utbildningen så kan studenterna ha svårt att hitta en bra strategi att handskas med det. Men 
varför slutar nästan hälften av de manliga studenterna att studera på Uppsala universitet helt och 
hållet, utan att prova någon annan utbildning? Att på sex årskullar, 2007 tom 2012, så är det 
endast fem som har tagit en examen. 

Uppsala universitet har mycket att jobba med om de vill att större andel ska klara utbildningen. 
Om de vill följa Holmegaard, Madsen & Ulriksen (2014) så bör de antingen förbättra 
möjligheterna för framtida studenter att skaffa sig en förväntning som stämmer bättre överens 
med hur det ser ut på universitetet eller ge en utbildning där astronomistudenter tidigare kommer 
i kontakt med astronomi inom utbildningen. 

6.1 Komma i kontakt med astronomin 
Det finns två enkla sätt för astronomistudenterna att tidigare komma i kontakt med astronomin i 
utbildningen. Ett är att tidigarelägga Astrofysik I och ett annat skulle vara att integrera 
astronomin i de övriga ämnena. Båda metoderna skulle göra att utbildningen närmar sig 
astoronistudenters förväntningar på utbildningen. 
 
När skulle kursen Astrofysik I kunna komma in i studieplanen? För att vara behörig till kursen 
Astrofysik I ska man ha läst 30 hp matematik och 40 hp fysik. I praktiken ser jag ingen 
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nödvändighet med det. Det hade räckt med första delen av Mekanik KF och Geometri och 
analys I. Men om man ska förhålla sig till de behörigheter som satts till de olika kurserna så skulle 
studiegången kunna ändras på två sätt. Vid första anblick och jämförelse med 
meteorologstudenternas studieplan skulle Astrofysik I kunna placeras i termin 4 period 4. Ett 
problem då kan vara att föreläsaren erbjuder deltagarna i kursen att någon gång under kursen 
följa med till observatoriet i Ekonomikumparken. Om de då skulle läsa kursen i slutet av 
vårterminen så kan det bli svårare att hitta en bra tid, med tanke på att solen är uppe så länge. 
Men och andra sidan så erbjuds samma möjlighet i Orienteringskursen. I övrigt så uppfyller 
placeringen universitetets behörighetskrav för matematik och fysik. Då skulle 
Beräkningsvetenskapen flyttas till termin 5 eller 6. 
 
Ett möjligt alternativt upplägg av basblocket: 
Termin 1 
Introkurs till kandidatprogrammet 5 hp 
Mekanik KF 10 hp (av 15 hp) 
Geometri och analys I 10 hp 
Beräkningsvetenskap I 5 hp 
 
Termin 2 
Mekanik KF 5 hp (av 10 hp) 
Fysikprojekt I 5 hp  
Geometri och analys II 10 hp 
Termodynamik 5  hp 
Linjär algebra II 5 hp 
 
Termin 3 
Elektromagnetism 10 hp 
Astrofysik I 5 hp 
Vågor och optik 5 hp 
Geometri och analys III 5 hp 
Fouriranalys 5 hp 
 
Termin 4 
Fysikensmatematiska metoder 5 hp 
Kvantfysik 10 hp 
Fysikprojekt II 5 hp 
Mekanik III 5 hp 
Matematisk statestik 5hp 
 
Det kan vara bra för studenterna att de stöter på begrepp i en astronomikurs innan de börjar på 
de andra kurserna där de räknar på det. En anledning är att då vet studenterna när de räknar i de 
andra kurserna varför de ska lära sig det och vad det har att göra med astronomi. På så sätt kan 
de bli mer motiverade. Alltså kan det inte vara en nackdel att ha Astrofysik I tidigt i utbildningen 
utan det kan resultera i att studenterna ser en tydligare koppling mellan ämnen, lär sig lättare och 
identifierar sig snabbare som astronomer. Om kursen flyttas tidigare i utbildningen så öppnar det 
farmförallt för att studenterna kan läsa Observationell astrofysik och Astrofysik II redan i termin 
5. Vilket jag tror kan underlätta inför kursen Examensarbete C i fysik 15 hp som de läser i termin 
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6. Då kanske GUK i framtiden inte kommer att protestera mot att studenterna gör sina arbeten 
inom astronomi. 
 
Att integrera astronomin i de övriga ämnen skulle också kunna ge astronomistudenterna en 
motivation att lära sig de kurserna bättre. Exempelvis att ta upp hur man använder 
emissionsspektrum när de läser kvantfysik, belysa termodynamikens tredje huvudsats i 
Termodynamik och förklara med exempel hur astronomer använder rödförskutning i Vågor och 
optik. De kurserna skulle också kunna ta hjälp av avdelningen för astronomi och rymdfysik för 
att utveckla räkneexempel eller problemlösningar. Dock är det som GUK säger att problemet är 
inte störst i de andra fysikkurserna utan i matematikkurserna. För att ändra på det skulle det 
kanske vara bättre att ge över ansvaret av kurserna till fysiker. Att hellre ha fysiker som vet vilka 
tillämpningar som kan göras istället för att ha föreläsare som lär ut som att åhörarna ska bli 
matematiker. 

7 Slutsats 
Lärosäten som har en astronomiutbildning på kandidatnivå har en svår uppgift framför sig att få 
fler studenter att lyckas. Det som kan underlätta är att framtida astronomistudenter får en mer 
ärlig bild av hur utbildningen ser ut än den förskönade bild som ges från populärvetenskap. Ett 
sätt som Uppsala universitet skulle kunna göra det är att tydligt skriva på utbildningens hemsida 
vad som krävs för att bli astronom. Dessutom borde de också sätta sig tillsammans och reda ut 
vilka kurser som astronomistudenter borde ha att välja på. Som redogjordes tidigare så säger 
studiehandledningen, kurasträden och GUK tre olika saker. Om det visar sig vara samma saker 
som en student som går fysikinriktningen skulle det vara mer ärligt mot studenterna att ta bort 
astronomiinriktningen helt och hållet. Så att studenter klart och tydligt vet vad som förväntas av 
dem och att de kan ha en mer verklighetstrogen bild på vad de kan förvänta sig av utbildningen. 
Som det är nu så verkar vissa komma in på utbildningen med en skev bild av den och deras 
strategier för att klara utbildningen lyckas inte. Det visar sig att två lyckade strategier som Josef 
och Niklas visade på var att hålla ut eller att läsa utöver den rekommenderade kursplanen. Detta 
är knappast något för alla. 

7.1 Hur blir man astronom? 
Följande punkter bör studenter vara medvetna om innan de börjar på kandidatprogrammet i 
fysik med inriktning astronomi: 

● Det får inte vara för stora skillnader mellan vad du förväntar dig av programmet och vad 
utbildningen ger. 

● Du ska veta att utbildningen inte skiljer sig särskilt från fysikinriktningen och att de som 
jobbar på avdelningen hellre ser att du läser rena fysikkurser än astronomikurser på 
kandidatnivån. 

● Du läser lika mycket poäng datavetenskap som astronomi. Detta om du väljer till så 
mycket astronomi som studiehandledningen har som valbara kurser. 

● Du blir ingen astronom efter bara en kandidatutbildning. Du ska först ta en 
masterexamen och sedan ska du doktorera. 

● Du ska på något sätt finna en tillhörighet. Det kan vara socialt med andra studenter eller 
akademiskt inom universitetet. 
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8 Rekommendationer 
Under arbetets gång dök fler frågor upp. De två studenterna som intervjuades har båda lyckats 
med utbildningen, vilken upplevelse kan studenter som hoppat av programmet ha? Nu kan man 
endast spekulera i vilka förväntningar och erfarenheter de som inte har klarat programmet haft. 
Det är också enbart män som har intervjuats, hur skulle berättelsen och bilden av programmet 
förändras om det kom in ett kvinnligt perspektiv? Eftersom ingen av de kvinnor som svarat på 
enkätundersökningen med säkerhet skulle gjort samma val igen och ingen av dem med säkerhet 
ska läsa vidare till masterprogrammet i astronomi. Det är speciellt intressant eftersom de utgjorde 
en stor andel bland astronomistudenter, om man jämför med andra fysikutbildningar. Det vore 
också intressant att göra en kvantitativ undersökning med ett sociokulturellt perspektiv i 
framtiden, eftersom deltagarna i enkätundersökningen var det endast studenter som kom från 
högutbildade familjer. Var det ett undantag eller en regel?  
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Bilagor 

Bilaga 1 
Intervjuguide till studentintervju 

 
Berätta allmänt om tiden i Uppsala. 

● Vad tog dig hit?  
● Hur har det varit? 

 

 

Berätta om inriktningen. 

● Upplevelser  
● Erfarenheter 

 

Berätta om Astrofysik I. 

 

Gå igenom enkäten 

 

Ämnesrelaterat 

Vad förväntade du dig av utbildningen när du startade? 

Har utbildningen motsvarat dina förväntingar? Hur? 

Varför valde du att läsa inriktningen astronomi och inte fysikinriktningen? 

Tog du del av studieplanen för kandidatutbildningen? 

Hur var de övriga kurserna var kopplade till inriktningen? Gå igenom studieplanen. 

Skulle man kunna lagt upp innehållet i kurserna på något annat sätt? 

Förstod du hur de övriga ämnena var kopplade till astronomin under utbildningens gång? 

Varför, tror du, att det skiljer sig i "avhopp" mellan astronomi- och fysikinriktningarna? 

Varför, tror du, att det skiljer sig i hur många som tar examen inom astronomin? 

 

Socialt 

När identifierar du dig med/som fysiken/fysiker? 

Presenterar du dig som astronom/astronomstudent? 

När identifierar du dig med/som astronomin/astronom? 
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Känner du dig någon gång exluderad från ämnet/socialt? 

 

Astrofysik I 

Vad är dina synpunkter på kursen? 

Läs upp/visa det centrala innehållet från gymnasiet. Var detta med i kursen? 

Om du skulle få ändra på utbildningen vad skulle du gjort då?  

Bilaga 2  
Intervjuguide till intervju med GUK 
Hur upplever du utbildningen? 

 

Hur upplever du kursen? 

Hur mycket ser ni på det centrala innehållet från gymnasiet när ni gör kursplanen? 

Förutsätter ni att studenter har tillgodosett sig med mer kunskap inom astronomi än den som ges 
i gymnasiet eller tidigare i programmet? 

Jämför det centrala innehållet med kurplanen för Astofysik I och det faktiska innehållet. Tankar? 

Skulle man kunna lägga kursen tidigare i studiegången för kandidaterna? 

 

Tror du att studenterna läser kursplanen eller studiegången innan de söker till programmet? 

Om inte, varför tror du att de väljer utbildningen? 

 

Upplever du att studenter har tillräklig kunnskap för att göra ett examensarbete, där de ska visa 
på fördjupad kunskap inom astronomi, efter kursen? 

 

Varför, tror du, att det skiljer sig i "avhopp" mellan astronomi- och fysikinriktningarna? 

Varför, tror du, att det skiljer sig i hur många som tar examen inom astronomin? 

 

Har Uppsala universitet en astronomiinriktning? Visa studiegången hos fysik och 
astronomistudenter. 

 

Om du skulle få ändra på utbildningen vad skulle du gjort då? 
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Bilaga 3 
Kursträd Astronomi 

 

34 



 

Bilaga 4 
Kursträd Fysik 
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