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Abstract 
Denna kvalitativa pilotstudie har som syfte att utifrån en fallstudiemetod undersöka varför de 

som valt MNR gjort det valet, vilken nytta MNR bidragit med både yrkesmässigt och person-

ligt, vad den lett till samt vilka för- och nackdelar den flexibla studieformen haft. 

Pilotstudien är baserad på telefonintervjuer med tre studenter som genomgått program-

met från allra första startomgången, hösten 2001. Intervjuerna har sedan bearbetats med en 

modifierad fenomenografisk metod. 

Resultatet visar en mycket positiv hållning till MNR från samtliga tre intervjupersoner 

genom uppfyllda förväntningar och mål, personlig utveckling och att den flexibla studiefor-

men gjort högre studier möjligt. Men framför allt har nyttan med en examen från högskole-

studier lyfts fram. Detta visar att högskolekompetens har stor betydelse vid arbetssökandet 

men även att MNR skapar en bred bas med flera valmöjligheter på framtidens arbetsmarknad. 

 

Nyckelord: MNR, nytta, personlig utveckling, intresseområde, flexibel studieform, möjlighet, 

högskolekompetens, kunskap/kompetens, arbete, framtidsoptimism. 
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1. Inledning 
Varför har de som valt Människa – Natur – Religionsprogrammet ”MNR” valt just denna 

utbildning och vad har en examen i utbildningen lett till? Intresset för dessa frågeställningar 

grundar sig på att jag själv är student på MNR och själv ställt mig dessa frågor. I samtal med 

andra ställs dessutom ofta frågan om vad jag blir när jag är klar och vad jag ska eller kan söka 

för arbete efter avslutad examen. 

Det skulle därför vara betydelsefullt att få svar på dessa frågor, som även skulle kunna 

ge betydande information till den religionsvetenskapliga avdelningen på Högskolan i Gävle, 

till nuvarande studenter på programmet och till kommande studenter. 

Svårigheten är att jag själv inte vet vad jag vill ännu men det är det jag vill komma fram 

till, och det var en av orsakerna till att jag valde denna utbildning. Min förhoppning är att 

komma fram till vad det är jag söker, både yrkesmässigt och inom mig själv. Med det menar 

jag att jag vill lära mig att se och våga ta del av det livet har att erbjuda med ödmjukhet och 

på så sätt kunna bidra med något själv. Jag vill kunna se möjligheter i stället för hinder och att 

våga lita och lyssna mer på min egen känsla och därmed kunna göra egna medvetna val. Jag 

önskar också att bli mer kritisk på ett konstruktivt sätt genom att bli mer allmänbildad och 

därigenom bli mer delaktig i diskussioner och samtal med andra människor i olika situationer. 

Jag vill helt enkelt lära mig att argumentera på ett bra sätt, komma fram till egna åsikter och 

våga stå för dem. Att kunna tala med andra som inte tycker samma sak men ändå, eller kanske 

just därför, ha ett trevligt och givande möte. Detta innebär också att våga välja och säga fel 

ibland, vilket skulle innebära frihet för mig. 

Därför skulle det vara mycket intressant att få reda på hur de andra studenterna tänkte 

innan de började på MNR och få veta vad de gör efter avslutad examen. Det saknas emellertid 

information om detta. Därför vill jag försöka utvärdera om MNR lett till önskade mål eller 

skapat förutsättningar för att komma fram till vad de önskade målen är. 

I mitt uppsatsarbete har jag valt att inte ta upp annan forskning, eftersom det inte finns 

någon relevant forskning om MNR, då det är ett förhållandevis nytt program. 
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2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att utifrån en fallstudiemetod (eng. case study)1 göra en kvalitativ 

pilotundersökning av MNR. Jag är därför intresserad av att få svar på följande frågeställ-

ningar: 

• Varför de som valt MNR gjorde det valet och vilka förväntningar, mål och önskningar 
som fanns på Programmet? 

• Vilken nytta har MNR bidragit med och vad har utbildningen lett till? 

• Har MNR bidragit till personlig utveckling och i så fall på vilket sätt? 

• Vilka för- och nackdelar fanns med den flexibla studieformen (att Programmet gavs på 
distans)? 

3. Material och metod 
För insamlandet av information har jag intervjuat tre före detta studenter på MNR via telefon. 

De informerades om konfidentialitet och tillfrågades om att bli inspelade under intervjun. Alla 

tre ställde upp på att intervjuas och att bli inspelade utan tvekan, vilket jag är mycket tacksam 

för. Intervjupersonerna fick inte tillgång till frågorna i förväg, eftersom jag ville få så sponta-

na och naturliga svar som möjligt. Varför jag valde telefonintervjuer beror på min och infor-

manternas geografiska spridning i förhållande till varandra och för att på ett så effektivt sätt 

som möjligt kunna utnyttja tiden. 

Urvalet av studenter gjorde jag tillsammans med min handledare, Åke Tilander. Vi kom 

fram till att välja tre personer från första omgången av MNR som genomgått hela Program-

met. Anledningen till detta val av svarspersoner grundar sig på de frågeställningar som jag 

bygger denna pilotundersökning på. 

Alla tre intervjupersonerna är kvinnor, som var i 30-årsåldern när de började utbildning-

en, vilket är signifikant för en distansstudent.2 De har 1-3 barn och läste MNR från dess allra 

första början med start hösten 2001. De bor i mindre kommuner där en bor i norra Sverige, en 

bor i Mellansverige och en bor i södra Sverige. Samtliga informanter har tagit ut sin examen, 

varav en Fil. kand. och två stycken Fil. mag. 

                                                 
1 I en fallstudie tar man hjälp av fallet för att beskriva verkligheten, där fallet i fråga får representera verklig-

heten. Källa: Ejvegård, R. (2003): Vetenskaplig metod. (3:e uppl. Lund: Studentlitteratur) s. 33. 

 

2 En typisk distansstudent är en kvinna i 30-35 årsåldern med familj och arbete, som bor på en mindre ort och 
som saknar eller har långt till ett lärosäte (högskola/universitet). Källa: Ljusberg, M. (2002): Kartläggning av 
lärcentra i Sverige 2001.”Vad karakteriserar de studerande?” (Glesbygdsverkets rapport) s. 17-21. 
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Intervjuerna har bearbetats med en modifierad fenomenografisk metod3 och bestod av 

16 frågor samt några följdfrågor.4 De flesta frågorna är formulerade som öppna frågor.5 Varje 

intervju tog ca 30 minuter. 

Jag har även läst den information som ligger ute om utbildningen på Högskolan i Gäv-

les hemsida vad gäller programplan, syfte och mål.6

4. Avgränsningar 
Den avgränsning jag vill göra är att jag endast intervjuat tre examinerade personer från första 

omgången av MNR. Detta gör att det inte är möjligt att avgöra hur representativa inter-

vjupersonerna är för alla de som börjat Programmet och därför finns det heller inte några an-

språk på undersökningens allmängiltighet. Att genomföra fler intervjuer med fler personer 

och utifrån fler kriterier skulle göra undersökningen av MNR mer informativ men en sådan 

undersökning skulle ta för stort utrymme och vara alltför tidskrävande för en uppsats av denna 

storlek. Jag vill därför göra läsaren uppmärksam på att undersökningens resultat endast är 

grundad på tre intervjusvar från tre personer som genomfört utbildningen och som läste MNR 

från dess allra första start, hösten 2001. 

5. Definitioner 
För att underlätta och förtydliga för läsaren kommer jag här att förklara några återkommande 

specialuttryck lite närmare, vilka jag anser är i behov av att definieras. 

Med MNR och Programmet menar jag Människa – Natur – Religionsprogrammet vid 

Högskolan i Gävle7, som är ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram och som ges i flexibel 

studieform. Varför jag väljer att använda både MNR och Programmet för samma sak beror på 

att jag vill få variation i texten, då det i vissa avsnitt hänvisas till Människa – Natur – Religi-

onsprogrammet från Högskolan i Gävle flera gånger. 

Distansbegreppet väljer jag att uttrycka som flexibel studieform i stället för; på distans, 

eftersom ordet distans för mig mer står för avstånd och begränsning än för möjlighet. Uttryc-

ket flexibel studieform öppnar i stället upp för möjlighet och tillgänglighet för den som så 

                                                 
3 Svaren ger ett kvalitativt perspektiv på hur de tillfrågade upplever sin verklighet. Källa: Larsson, S. (1986): 

Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. (Lund: Studentlitteratur). 
4 Intervjufrågorna bifogas uppsatsen som bilaga. 
5 Med öppna frågor menar jag att frågorna uppmuntrar till utvecklande och förklarande svar. De frågor som kan 

besvaras med ja eller nej (slutna frågor) har följdfrågor som utvecklar ett ja respektive ett nej.  
6 http://utbdb.hig.se/webkat/program.php?program_id=60081&list_type=program [åtkomst 2008-05-07]. 

 
7 http://utbdb.hig.se/webkat/program.php?program_id=60081&list_type=program [åtkomst 2008-05-07]. 
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önskar att kunna följa ett helt utbildningsprogram utanför en ort med ett lärosäte oavsett tid 

och rum. 

6. Disposition 
Efter dessa inledande delar redogör jag sammanfattningsvis för vad varje intervjuperson sva-

rat under de fyra olika avsnitt, som intervjufrågorna är indelade i. Min uttolkning av det cen-

trala, såsom jag upplevde att informanterna svarade, kommer även att vägas in i svaren. 

Sedan följer analysen enligt tidigare indelade avsnitt, i vilken uppsatsens frågeställning-

ar diskuteras, och där resultatet sätts i relation till den verklighet som den blivit för de inter-

vjuade personerna. Slutligen sammanfattas pilotstudien i sin helhet under rubriken Samman-

fattning. Avslutningsvis följer en käll- och litteraturförteckning samt en bilaga bestående av 

de intervjufrågor som jag använt mig av i undersökningen. 

7. Intervjuer 
Här följer en sammanfattning av svaren från respektive intervjuperson indelat i följande fyra 

avsnitt: Varför MNR – förväntningar, mål och önskningar; Nyttan med MNR; Personlig ut-

veckling samt Studieform - flexibel utbildning. 

7.1 Varför MNR – förväntningar, mål och önskningar 

Under detta första avsnitt behandlar jag frågorna kring varför informanterna valt just MNR 

och vilka förväntningar, mål och önskningar de hade på Programmet. Vidare tar jag reda på 

huruvida deras förväntningar och önskningar uppfyllts, om målen nåtts och/eller om Program-

met bidragit med några positiva/negativa bieffekter och i så fall vilka.8

7.1.1 Intervju med ”Alfa” 

Alfa valde MNR för hennes stora intresse för religion och historia, men framför allt för att 

religion alltid intresserat henne. 

Detta var hennes första utbildning på högskolenivå, ett steg som hon inte hade trott att 

hon skulle ta från början. Hennes förväntning, eller snarare önskning, var därför att hon skulle 

försöka klara av att genomföra Programmet på tre år. Att hon sedan upplevde studierna så 

roligt blev en bonus. Och att läsa naturkunskap utifrån ett humanistiskt perspektiv, vilket vi-

                                                 

 
8 Se bilaga, frågorna 1-7. 
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sade sig vara en avsevärd skillnad från grundskolan och gymnasiet, gjorde bara att det blev 

betydligt mer intressant än hon hade kunnat tänka sig. 

Denna lustfyllda upplevelse bidrog även till att intresset för religion på något sätt blev 

djupare och inspirerade till ytterligare några religionskurser, utöver Programmet. Alfa upp-

levde verkligen att hon fick lära sig otroligt mycket. Ju mer hon läste ju mer förstod hon att 

det fanns att lära, vilket både sporrade och utmanade. Alfa säger också att lärarna var oerhört 

bra. De entusiasmerade och gav så mycket genom sitt engagemang för ämnet men också för 

att de alltid var så tillmötesgående och vänliga, hon upplevde aldrig att det var några problem 

med någonting. 

Alfas största mål var att klara av Programmet och få godkänt på samtliga kurser, dess-

utom inom ett ämnesområde som hon själv var intresserad av. Det klarade hon. En examen 

från högskolestudier känner hon är aldrig fel, oavsett vilket jobb hon än söker. Alfa säger vi-

dare att när hon var klar fanns inga jobb som bara väntade på att bli tillsatta, men det visste 

hon att det inte skulle göra heller. Å andra sidan säger hon att hon har gjort något som var 

oerhört roligt och utvecklande under tre års tid. 

7.1.2 Intervju med ”Beta” 

För Beta var tanken att klara av att läsa ett högskoleprogram och få ihop det med familjen. 

Först och främst sökte hon Samhällsanalytisk linje, därefter MNR, eftersom det verkade likna 

förstahandsvalet men hon sökte även andra utbildningar. Det som blev avgörande var att 

MNR fanns som flexibel utbildning på den ort hon bodde. Betas son var bara 1,5 år när hon 

började studera och hennes man arbetade 12-timmarsskift. För att få ihop det rent praktiskt, 

kunna vara hemma så mycket som möjligt med sin son och ändå kunna studera var det den 

flexibla studieformen som avgjorde valet. Det visade sig sedan att MNR var mycket likt den 

Samhällsanalytiska linjen, vilket stärkte henne i sitt val under utbildningens gång. Hon blev 

mer och mer intresserad av det religionsperspektiv som Programmet gav på samhället och är 

idag mycket glad över att hon valde MNR. 

1994 kom Beta till Sverige. Först gällde det därför för henne att börja med att ta reda på 

hur mycket hon skulle komma att förstå. När hon insåg att det skulle gå bra höjde hon kravet 

och hennes önskningar och förväntningar handlade om att hon skulle vilja arbeta med frågor 

som rörde integration och invandring på något sätt. 

 

Betas cirka tio månaders tid i krig i sitt hemland påverkade henne starkt. Genom sina 

uppsatsarbeten läste hon mellan 40-50 böcker om kriget från en mängd författares och journa-

listers olika synvinklar. Det hade hon förmodligen aldrig gjort om hon inte läst MNR, vilket 
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var mycket givande och lärorikt och något hon aldrig ångrar säger hon. Skrivandet och läsan-

det bidrog även till hennes läroprocess i svenska språket på ett mycket positivt sätt. Något 

annat som Beta menar var oerhört intressant var alla de olika synpunkter som kom fram i dis-

kussionerna som fördes på föreläsningarna och i grupperna. Det medförde att hon fick en an-

nan förståelse och förklaringar till sådant som bara verkat konstigt och som hon tidigare ställt 

sig helt oförstående till. 

Beta upplevde aldrig någon stress under sin studietid, vilket till stor del berodde på att 

lärarna alltid tog sig tid och hade all förståelse för den situation som hon och hennes studie-

kamrater befann sig i. För Beta fungerade allt bra med Programmet och säger: ”Det var fan-

tastiskt att läsa MNR”. Den enda nackdelen, enligt Beta, är att MNR fortfarande är helt okänd 

för Arbetsförmedlingen. 

Målet var att fullfölja arbetet med studierna på bästa sätt, att inte halka efter med tentor 

utan att klara av att lämna in och göra alla uppgifter i tid, vilket hon också gjorde. Därefter var 

målet att arbeta med människor med utländsk bakgrund på något sätt. Även om Beta inte fick 

precis ett sådant arbete som hon önskade fick hon ändå ett arbete som hon trivs mycket bra 

med. Hon anser att det har varit och är mycket betydelsefullt att ha en examen som omfattar 

240 hp när man söker arbete. 

7.1.3 Intervju med ”Gamma” 

Gamma valde MNR för att få läsa om människan som varelse från olika perspektiv och fram-

för allt ur ett religionsperspektiv. Hon hade en mängd frågor om religion och filosofi inom sig 

som hon ville ha svar på samtidigt som hon önskade få kunskap om många olika religioners 

innebörd för att slutligen kunna bilda sig en egen uppfattning om vad tro är för henne och 

vilken tro i så fall hon hade själv. I andra hand var det för att hon gärna ville hitta ett intres-

sant arbete. MNR tillsammans med den flexibla studieformen gjorde detta möjligt. 

Den stora friheten när det gällde val inom kurserna betydde mycket. Gamma anser att 

MNR verkligen gav henne möjlighet att läsa allt det hon ville om människan, vilket utvecklat 

hennes egna tankar om vad hon tror på. Det har även ändrat hennes sätt att se på saker och 

ting med hjälp av de olika förhållningssätt till människor och situationer som utbildningen lyft 

fram. Till att börja med visste hon inte riktigt vad hon önskade för typ av yrke, men det börja-

de nu växa fram. En annan mycket positiv bieffekt som MNR bidrog till var att Gamma tog 

chansen och gjorde en fältstudie i Afrika under sex veckor i slutet av Programmet. 

 

Målet för Gamma var först och främst att komma fram till vad hon själv trodde på. Och 

det gjorde hon, i en vid cirkel under Programmets gång. Indirekt skapade även Programmet 
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förutsättningar för det arbete hon har idag, även om det inte direkt har något med inriktningen 

att göra. Detta lyfter jag under nästa avsnitt som handlar om nyttoperspektivet. 

7.2 Nyttan med MNR 

I detta avsnitt behandlar jag MNR utifrån ett nyttoperspektiv. Informanterna har här fått svara 

på frågor om MNR haft betydelse vid arbetssökandet, vilken sysselsättning de har idag och 

vad de skulle vilja arbeta med om 5-10 år.9

7.2.1 Intervju med ”Alfa” 

Alfa anser att hon har nytta av sin examen från högskolan i största allmänhet, inte specifikt 

från MNR, när hon söker arbete. Hon upplever att även om hon skulle söka en tjänst som lig-

ger lite utanför det ämnesområde hon har läst har hon större chans att få det på grund av hen-

nes högskolekompetens. 

I dag arbetar Alfa som både personlig assistent på fritids och som resurs inom en för-

skoleklass på en friskola, något helt annat än vad hon studerade till. Hon är i grunden utbildad 

barnskötare och hamnade inom det området igen. Hon tycker om sitt arbete men hoppas och 

tror att hon kommer att få mer nytta av MNR i framtiden, eftersom det förmodligen kommer 

komma mer flyktingar till den ort hon bor. Det hon skulle vilja arbeta med då är i de så kalla-

de förberedelseklasserna som flyktingbarnen kommer till innan de slussas vidare till vanliga 

klasser. Hon ser ett framtida behov av personal med den typen av kompetens, vilket hon anser 

att MNR bidragit med. För hon tror att det blir inom skola, dagis och fritids som hon kommer 

att arbeta fortsättningsvis också, och tillägger ”men med andra ungar kanske”. 

7.2.2 Intervju med ”Beta” 

Beta upplever samma sak som Alfa, att högskoleutbildning har betydelse vid arbetssökandet 

på många sätt men även att MNR möjliggör en bredd av sökbara tjänster som t ex hand-

läggare inom Socialtjänsten eller Försäkringskassan ”FK” och olika typer av arbeten inom 

Vuxenutbildningen, utöver tjänster inom kyrkans område. Men de yttre omständligheterna har 

stor påverkan på om man får ett arbete eller inte, menar Beta. Om man bor i en stor eller liten 

kommun och vilken politik som förs med mera. Hon ser även en annan nytta med MNR och 

det är att hon fått ämnesbehörighet i religion, vilket öppnar upp för möjligheten att läsa vidare 

till lärare om hon skulle vilja i framtiden. 

                                                 

 
9 Se bilaga, frågorna 8-9. 
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Sedan 1,5 år arbetar hon som handläggare på FK och kommer då i kontakt med många 

olika personligheter och människor med olika religiösa och kulturella bakgrunder. Även om 

utgångspunkten i hennes nuvarande arbete inte är invandrare och deras svårigheter med att 

komma till ett annat land, utan sjukdomar, känner hon ändå att hon har nytta av det hon läst. 

I dag väntar hon dock besked om att få byta arbetsplats inom FK, till sin hemort, eftersom det 

är 20 mil tur och retur till arbetet idag. Att pendla så långt fungerar inte längre även om hon 

trivs på sitt arbete. 

Beta säger att hon skulle kunna tänka sig att fortsätta arbeta som handläggare på FK 

även i framtiden men att hon kanske skulle läsa ytterligare något ämne. Hon vet inte riktigt 

vad hon skulle läsa men anser att man bör hålla sig uppdaterad med vidare studier vart annat 

eller vart tredje år ungefär om man har möjlighet. 

7.2.3 Intervju med ”Gamma” 

För Gamma har hennes examen från MNR varit till nytta på ett indirekt sätt. Hon fann kris-

tendomen på nytt och kom fram till att hon har en kristen tro och nu tror på Gud och att det 

finns en mening med allt. Det hade betydelse när hon fick jobbet som butikschef för 1,5 år 

sedan, eftersom det var mycket viktigt för den personen som anställde henne. Däremot upp-

lever hon när hon söker arbete inom kyrkan att det inte har någon betydelse att hon läst MNR. 

Då är det de som redan är kända och arbetar inom kyrkan som får jobben före dem som har 

utbildning. Men rent generellt att ha en högskoleutbildning har betydelse vid arbetssökandet. 

Gamma fortsätter dock att söka arbeten inom kyrkan när hon ser något som är intressant 

och som passar det hon har läst. I framtiden skulle hon vilja arbeta som Församlingspedagog. 

Om hon skulle få välja ett drömyrke säger hon att hon inte riktigt är säker men att hon skulle 

kunna tänka sig att arbeta som präst, författare eller journalist. 

7.3 Personlig utveckling 

Frågor om informanternas intresseområden uppfyllts och om de anser att MNR bidragit till 

personlig utveckling kommer att lyftas under detta avsnitt.10

7.3.1 Intervju med ”Alfa” 

För Alfa steg motivationen ju mer hon läste till att vilja läsa allt hon kom åt om religion och 

historia. Spänningen i att det hela tiden fanns så mycket att ta del av utvecklades till än djupa-

                                                 

 
10 Se bilaga, frågorna 10-11. 
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re intresse. Den tjusningen och insikten som MNR bjöd på uppfyllde förväntningarna på hen-

nes intresseområde till fullo. 

Den personliga utvecklingen stärktes mycket genom den blandade gruppen som bestod 

av människor från olika bakgrunder, åldrar och kön. På så sätt upplevde Alfa att diskussioner-

na på föreläsningarna blev så otroligt intressanta, då många spännande infallsvinklar kom 

fram. Alfa lyfte även fram studiebesöken i Gävle och Stockholm samt de gånger de åkte till 

Gävle på föreläsningar som mycket stimulerande och utvecklande. Även videokonferensföre-

läsningarna som främst hölls det första året, då de fick i uppgift att diskutera en fråga under 

lunchen som sedan skulle diskuteras med alla deltagare på eftermiddagens videokonferens-

uppkoppling. Det var mycket givande då nya perspektiv delgavs. Alfa säger vidare att hon 

fortfarande har kontakt med några från Programmet. Det är personer som hon under vanliga 

omständligheter aldrig skulle ha kontakt med men som hon nu är mycket glad för att ha. 

7.3.2 Intervju med ”Beta” 

Beta anser att hennes förväntningar på intresseområde har blivit tillgodosedda på ett bra sätt. 

Hon har utvecklats genom att hon omvärderat vissa åsikter och fått tillgång till andra perspek-

tiv och säger ”att det är viktigt att se människan som en varelse och inte enbart se en person 

utifrån vilken religiös övertygelse han eller hon har.” De diskussioner som fördes var verkli-

gen värdefulla eftersom många olika synpunkter kom fram, vilket gjorde att hon fick en annan 

och till och med ökad förståelse för olikheter människor emellan. 

Det hon saknade var ännu fler diskussioner om samhällsfrågor kring religion, krig och 

politik, varför vi har den åsikten som vi har kring de samhällsfrågor vi ställs inför. Det ger så 

mycket att få diskutera varför man tycker på ett visst sätt, menar Beta. Men hon har förståelse 

för att det är svårt att få ihop ur ett tidsperspektiv då mycket ska avhandlas. Dessutom med 

distansstuderande som har svårt att avsätta mer tid än de redan gör, henne själv inkluderad. 

7.3.3 Intervju med ”Gamma” 

Gammas förväntningar på intresseområde har uppfyllts till fullo. Det viktigaste för henne var 

att ta reda på vad hon på djupet verkligen trodde på och få känna sig tillfreds med livet genom 

att komma fram till vad det var hon sökte. I denna process har hon utvecklats mycket som 

person och säger att hon blivit stärkt som människa. 

 
 Anna Hvarfner sid 11 (21) 

c/o Helling, Porfyrvägen 20, 187 34  TÄBY, 08-473 02 08, e-post: annahva@msn.com 



B-uppsats i religionsvetenskap, VT 2008, Högskolan i Gävle 

7.4 Studieform – flexibel utbildning 

I detta slutliga avsnitt har jag för avsikt att ta reda på den flexibla studieformens betydelse för 

informanterna.11

7.4.1 Intervju med ”Alfa” 

Den flexibla studieformen betydde allt för Alfa, det var enda chansen att läsa högre utbildning 

för henne. Hade MNR inte funnits på det sättet hade hon förmodligen inte sökt in på högsko-

lan överhuvudtaget. Det passade hennes familjesituation med barn, hus och man som hade 

arbete på hemorten. Pendlingsavståndet till ett lärosäte hade varit för långt och att vara borta 

hela dagar hade inte fungerat. 

Över lag ansåg Alfa att det fungerade jättebra. Det som kunde fallera emellanåt var vi-

deokonferensuppkopplingarna, men det hände inte så ofta att det var något problem. Vid de 

tillfällena, eller om de missade någon föreläsning av något annat skäl, kunde det lärcentrum 

hon läste på i regel spela in föreläsningen så hon kunde ta del av den i efterhand. Kommuni-

kationsplattformen Blackboard fungerade inte heller fullt ut i början men Alfa påpekade att 

tekniken blev bättre och bättre under Programmets gång. 

Hon kunde välja mellan två lärcentrum så hon åkte för det mesta till det lärcentrum som 

hade flest kursdeltagare. Detta för att diskussionerna var så betydelsefulla och att de fick så 

mycket bättre utbyte av varandra när de var fler. Någon gång emellanåt, i den mån de flesta 

kunde, åkte de till Högskolan i Gävle, vilket Alfa säger också var värdefullt. 

Den enda nackdelen med den flexibla studieformen, som egentligen inte var någon 

nackdel säger Alfa, var att de missade den direkta och spontana kontakten med lärarna genom 

att de inte kunde ställa frågorna som dök upp direkt. För när det var uppkoppling igen hade de 

ibland glömt sin fråga. Men så säger hon att möjligheten att överhuvudtaget kunna studera på 

högskolenivå övervägde den ”nackdelen”. Kommunikationen med lärarna via e-post var myc-

ket god, de svarade snabbt, även om det tog lite längre tid från den egna tanken till att formu-

lera frågan och att invänta svaret. Vid inskickandet av hemtentor och uppsatser fick de omgå-

ende ett svar att filen mottagits, vilket betydde mycket. 

En miss som Alfa upplevde var att alltför gammal litteratur som nästan inte fanns på 

marknaden stod med på en del av listorna för kurslitteraturen. Det tog lång tid och tog mycket 

kraft att söka för att upptäcka att det kanske bara fanns två exemplar i hela Sverige på ca 50 

studenter. Men vid de tillfällena kunde de flesta lärare, vid samtal om svårigheten att få tag i 

                                                 

 
11 Se bilaga, frågorna 12-16. 
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just den boken, i regel föreslå en modernare bok som var lättare att få tag på. Alfa menar att 

det skulle underlätta om kurslitteraturlistorna var mer uppdaterade. 

Hemtentor är ett mycket bra koncept för denna typ av utbildning anser Alfa, eftersom 

det sällan går att svara rätt eller fel, de flesta frågor var ju diskussionsfrågor. Hon säger att 

”det var bra att kunna sitta hemma och fundera lite grand. Ibland kunde det ta flera dagar att 

fundera bara på en enda liten fråga.” 

7.4.2 Intervju med ”Beta” 

Om MNR inte varit upplagd som flexibel studieform hade Beta inte haft möjlighet att börja 

studera på högskolenivå vid den tiden. Det flexibla upplägget var avgörande för hennes livs-

situation och bidrog till att hon klarade att uppfylla sitt mål med att lämna in alla uppgifter i 

rätt tid, eftersom hon kunde lägga upp sin studietid på ett sätt som passade henne och famil-

jen. De tider som styrdes av föreläsningar via videokonferens på lärcentrum, som fanns på 

hemorten, och inlämningsuppgifter var bara positivt. Hon säger att disciplinen att studera 

hemma samtidigt var en prövning men ändå perfekt. 

Nackdelen med den flexibla studieformen upplevde Beta på liknande sätt som Alfa, av-

saknad av den direkta lärarkontakten men även avsaknad av grupptillhörighet. Beta hade näm-

ligen endast en studiekamrat på sitt lärcentrum, som hon kom väldigt bra överens med, men 

som försvann på C-nivån. Det innebar att hon läste helt själv på sitt lärcentrum det fjärde året. 

Vid de tillfällen det var träffar inom Programmet kunde Beta tyvärr inte delta på grund av att 

hon inte hade någon barnpassning. 

Men möjligheten att överhuvudtaget kunna läsa på högskolan övervägde de nackdelar, 

som i det sammanhanget blev små. Hon säger vidare att kommunikationen med lärarna via e-

post betydde mycket och fungerade bra. 

7.4.3 Intervju med ”Gamma” 

Precis som för de två andra informanterna hade det enormt stor betydelse för Gamma att 

MNR gavs som flexibel utbildning. Hon var ensam med tre barn och det fanns ingen högskola 

på nära håll, vilket gjorde att detta upplägg var enda möjligheten att studera på högskolenivå. 

Det innebar att hon tidsmässigt kunde planera och lägga upp studierna och arbetet med barn 

och hem på bästa sätt för alla inblandade. 

Nackdelen för Gamma var att hon inte hade någon studiekamrat på sitt lärcentrum alls. 

Hon saknade verkligen någon att diskutera med. Hon upplevde att det var svårt att avgöra hur 

mycket hon skulle fördjupa sig i uppgifterna och hur mycket hon skulle skriva och när hon 
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funderade på vissa saker hade det varit värdefullt att ha någon i samma situation att tala med. 

Därför säger hon, läste hon litteraturen väldigt ingående och mycket. På C-nivå blev det dess-

utom färre föreläsningstillfällen, möten och diskussioner då nästan allt var upplagt via nätet. 

Att diskutera med nära och kära gick bra till en viss gräns men i en studiegrupp är man inne 

på samma saker menar Gamma, vilket skulle ha underlättat betydligt. 

Trots detta övervägde fördelarna väldigt mycket, det var ju det som gjorde det möjligt 

för Gamma att studera överhuvudtaget. Och det som hon upplevde med Högskolan i Gävle 

var att samtliga lärare var så oerhört vänliga, trevliga och positiva. De gav henne det utrymme 

och all den flexibilitet som hon behövde. 

8. Analys och diskussion 
Analysen av svaren under respektive avsnitt nedan ligger till grund för min tolkning av ana-

lysens resultat. 

Avsnitt 1: Varför MNR – förväntningar, mål och önskningar – Varför de som valt MNR 

gjorde det valet, vilka förväntningar, mål och önskningar som fanns på Programmet och om 

de uppfylldes samt om MNR bidragit till några positiva/negativa bieffekter? 

Skälen till valet av MNR var både lika och olika. Lika på så sätt att de alla sökte något och 

utgick ifrån sitt intresse för religion, historia och samhälle samt att den flexibla studieformen 

var avgörande för valet av högskoleprogram. Det som skiljde dem åt var det primära sökandet 

där Alfas kunskapstörst utifrån hennes genuina intresse för religion och historia var orsaken. 

Beta sökte förklaringar och kunskap för att förstå varför människor har de värderingar de har, 

agerar som de gör och hur och varför vi har de samhällsproblem vi har idag. Mitt intryck är 

att hon påverkats starkt av sina personliga erfarenheter från kriget i hemlandet. Gammas pri-

mära sökande låg inom henne själv. Hon ville av djupet av sitt hjärta ta reda på om hon hade 

en tro och i så fall vilken tro hon hade. Hon ville därför skaffa sig kunskap om och svar på de 

frågor hon hade utifrån människan som den komplexa varelse hon är. 

När jag jämför de tre intervjusvaren avseende förväntningar, mål och önskningar får jag 

fram att alla tre informanterna infriade dem på ett eller annat sätt. De klarade alla tre av att 

genomföra ett helt högskoleprogram utifrån den livssituation de befann sig i. De fick arbete 

alla tre, även om de inte kan relateras just till den inriktning som MNR har, vilket jag kommer 

att kommentera i nästa avsnitt om nyttan med MNR. 

 

De positiva bieffekter som framträder är att Programmet dels fördjupade intresset för 

det religionsvetenskapliga området men också väckte nya intresseområden inom det naturve-
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tenskapliga fältet. Att det var så fritt att välja kurser inom Programmet bidrog till upplevelsen 

av att deras behov av fördjupning och att få sätta sig in i de olika frågeställningar och sina res-

pektive specifika intresseområden blev tillgodosedda. Ytterligare positiva bieffekter var att 

svenska språket utvecklades på ett mycket positivt sätt och möjligheten och genomförandet av 

en fältstudie i Afrika. 

Avsnitt 2: Nyttan med MNR – Vad har Programmet lett till? 

Vid första anblicken framträder ett tydligt och enhetligt svar från samtliga tre informanter. 

Det är betydelsefullt att ha en examen från högskolan. Även om det faktum att en examen 

kommer från MNR har en underordnad betydelse skapar den förutsättningar för en bredd av 

sökbara tjänster. 

MNR ger också möjlighet till påbyggnad då den ger ämnesbehörighet för religionsve-

tenskap inom läraryrket. Jag noterar även en framtidsoptimism hos informanterna som MNR 

medverkat till genom bland annat kulturmötesperspektivet. En kompetens om bemötande i ett 

allt mer mångkulturellt och internationellt samhälle som har gett informanterna förståelse för 

andra religioner och livsåskådningar men även etiska aspekter utifrån vårt lands olika sam-

hällsgrupper. 

Alfa och Gamma har arbeten som de trivs med men jag får intrycket av att båda strävar 

efter att söka sig ett arbete som är mer relaterat till den kompetens som MNR gett dem. De 

kommer med all säkerhet att lyckas med det, då min uppfattning är att de är lyhörda för ett 

samhälle i förändring och är beredda och villiga att ta del av det samhällsbygget. Detsamma 

gäller för Beta även om hon trivs med sitt arbete och kan tänka sig att stanna inom FK, då det 

ändå har bäring på MNR för att vara på en så liten ort. Men skulle hon få möjlighet att arbeta 

mer konkret med människor med utländsk bakgrund, integrationsärenden till exempel, i när-

heten av sin hemort är jag övertygad om att hon skulle ta den chansen. 

Avsnitt 3: Personlig utveckling – Har MNR bidragit till personlig utveckling och i så fall på 

vilket sätt? 

Min omedelbara upplevelse är att MNR definitivt bidragit till personlig utveckling för samtli-

ga tre informanter. De uttrycker att de vuxit som människor, blivit stärkta av att ha fått möj-

lighet att läsa de ämnen som intresserat dem mest och samtidigt klarat av den akademiska 

skolan. Den blandade gruppen av människor som Programmets deltagare bestod av tillsam-

mans med engagerade och tillmötesgående lärare har gett dem ”redskap” som: insikt, förstå-
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else, nya perspektiv och förhållningssätt, ödmjukhet inför oliktänkande, kritiskt tänkande, 

argument, en tro på sig själva och sin framtid, kunskap och kompetens och nya vänner etc. 

Avsnitt 4: Studieform – flexibel utbildning – Vilka för- och nackdelar fanns med den flexibla 

studieformen? 

Den flexibla studieformen med lärcentrum som mötes-, föreläsnings- och studieplats, in-

lämningsuppgifter via Blackboard och e-post, inga obligatoriska träffar på Högskolan i Gävle 

och ersättningsuppgifter om man inte hade möjlighet att delta på studiebesöken eller exeku-

tionerna gjorde det omöjliga möjligt. Den flexibla studieformen skapade de rätta förutsätt-

ningarna för informanterna att överhuvudtaget ta del av högre utbildning på den lilla orten 

utan lärosäte med orimligt pendlingsavstånd till närmaste högskola/universitet. Möjligheten 

till planering och fördelning av egen tid utifrån deras individuella behov, krav och livssitua-

tion var ytterligare faktorer till den flexibla studieformens fördel. 

De nackdelar som informanterna upplevde var avsaknad av omedelbar och spontan 

kontakt med lärarna och för Betas och Gammas del även avsaknad av studiekamrater och 

grupptillhörighet att diskutera såväl ämnes- som uppgiftsrelaterade frågor med. 

Att fördelarna övervägde nackdelarna råder det dock inga som helst tvivel om. Alla tre 

informanterna var rörande överens om att de nackdelar som fanns på något sätt ingick i kon-

ceptet. Jag kan konstatera att möjligheten och tillgängligheten till en högskoleutbildning, som 

skapades genom den flexibla studieformen, var av största betydelse för informanterna. Dess-

utom fick jag intrycket av att informanternas upplevelser av lärarnas smidighet och situations-

anpassade förhållningssätt helt gick i linje med det flexibla upplägget. Detta förstärkte det 

flexibla helhetskonceptet och överbryggade de svårigheter som uppkom på vägen. 

Avslutning: Den modifierade fenomenografiska metoden med telefonintervjuer som tillväga-

gångssätt och fallstudie (eng. case study) som utgångspunkt har varit en viktig metodik för 

uppfyllandet av mitt syfte med denna uppsats: Att göra en kvalitativ pilotundersökning av 

MNR. Denna metodik har haft stor betydelse för att få fram informanternas upplevda verklig-

het av MNR på ett så objektivt sätt som möjligt. 

Jag har också fått bekräftat för mig själv att mina egna skäl till att välja MNR, helt och 

fullt är i sin ordning. Det har stärkt mig i mitt beslut att jag gjort rätt val, vilket är oerhört vär-

defullt för mig. Det är även min förhoppning att undersökningens resultat kommer till an-

vändning för den religionsvetenskapliga avdelningen på Högskolan i Gävle, till nuvarande 

studenter på Programmet och till kommande studenter. Resultatet skulle kunna användas som 
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en utvärdering för att få en uppfattning om vad en examen från MNR kan leda till, vad som är 

bra och vad som är mindre bra med Programmets innehåll och studieform. Det skulle också 

kunna användas som information i rekryteringssyfte av nya studenter. En annan viktig del 

som resultatet skulle kunna användas till är som marknadsföring till potentiella arbetsgivare 

inom såväl privat som offentlig sektor, statliga myndigheter som till exempel Arbetsförmed-

lingen och Sida, organisationer med natur- och humanitär inriktning, Svenska kyrkan, studie- 

och yrkesvägledare med flera instanser. 

När jag studerar mitt insamlade material kommer tankar om kompletterande frågeställ-

ningar upp som: Vad var det som gjorde att vissa studenter avbröt sin MNR-utbildning? Be-

rodde avhoppen på att de fått arbete eller kommit in på en annan utbildning eller av andra 

skäl, i så fall vilka skäl? Om en student haft en specifik önskan om yrke, var en examen från 

MNR tillräcklig eller blev hon/han tvungen att komplettera med ytterligare kurser? Jag ställer 

mig också frågor som: Är det så att MNR fortfarande är relativt anonymt på arbetsmarknaden 

och i så fall varför? Hur kan MNR marknadsföras bättre och synliggöras för potentiella ar-

betsgivare? Jag kommer dock inte att gå vidare med dessa frågeställningar här utan lämnar de 

öppna som en möjlig tråd att utforska i en eventuell C-uppsats om MNR. 

9. Sammanfattning 
I min uppsats har jag undersökt varför de som valt MNR gjort det valet och vad en examen 

från MNR lett till. En samstämmighet framträder tydligt som vittnar om tre stolta studenters 

uppnådda mål med att ha genomfört ett helt högskoleprogram. MNR, en ”resa” som inte bara 

har bidragit till självsäkerhet genom väl genomförda prestationer utan även med insikter som 

gett dem självkänsla och tilltro till deras egen framtid. Jag har även funnit en medvetenhet om 

den egna kapaciteten hos informanterna efter avslutad examen som skapat en god grund och 

förutsättningar för hur de kan gå vidare mot nya mål. 

Jag har kommit fram till att det fanns flera skäl till valet av MNR. Dels utifrån ett genu-

int intresse för religion, historia och samhälle men även utifrån människan som fenomen och 

dels för att MNR har en flexibel studieform. 

När jag uttolkar informanternas upplevda verklighet av MNR ur intervjusvaren och jäm-

för dem med programbeskrivningen, kan jag konstatera att de stämmer väl överens med var-

andra. I denna jämförelse har jag kommit fram till att samtliga tre informanter har förvärvat 

en mer holistisk syn på världen och människan genom utbildningens uppläggning med det 

tvärvetenskapliga angreppssättet. Det naturvetenskapliga vetenskapsområdet, utifrån det hu-
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manistiska perspektivet med religionsvetenskapens olika ämnesinriktningar breddade lärandet 

både kunskaps- och intressemässigt men också på det personliga planet. Dessutom har de fått 

en ökad förståelse för problematiken med det mångkulturella samhället, både med dess posi-

tiva och negativa effekter som uppstår i mötet mellan människor, kultur, religion och samhäl-

le. 

Nyttan med MNR går inte att ta miste på. Det är oerhört betydelsefullt med en examen 

på högskolenivå och genom MNR har de skaffat sig möjlighet att söka tjänster inom många 

olika arbetsfält. 
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10. Käll- och litteraturförteckning 

10.1 Muntliga källor 

Intervju med ”Alfa”, norra Sverige (2008-04-29): student från Programmets start, ht 2001. 

Intervju med ”Beta”, södra Sverige (2008-04-30): student från Programmets start, ht 2001. 

Intervju med ”Gamma”, Mellansverige (2008-05-01): student från Programmets start, ht 2001. 

10.2 Litteratur 

Ejvegård, Rolf. (2003): Vetenskaplig metod. (3:e uppl. Lund: Studentlitteratur) 

Larsson, Staffan. (1986): Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. (Lund: Studentlitteratur) 

Ljusberg, Marlen. (2002): Kartläggning av lärcentra i Sverige 2001, ”Vad karakteriserar de 

studerande?”. (Glesbygdsverkets rapport) 

10.3 Internetkällor 

Programbeskrivning av Människa – Natur – Religionsprogrammet från Högskolan i Gävle, 
http://utbdb.hig.se/webkat/program.php?program_id=60081&list_type=program [åtkomst 2008-05-07] 
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11. Bilaga – Intervjufrågorna som ligger till grund för upp-
satsen 
Varför MNR - förväntningar, mål, önskningar 

1. Vad var det som var så intressant med MNR att du valde just den utbildningen? 

2. Vilka förväntningar hade du på utbildningen? 

3. Motsvarade utbildningen dina förväntningar? 

- Om ja, på vilket sätt motsvarade utbildningen dina förväntningar? 

- Vad var det som var bra? 

- Om nej, på vilket sätt nådde den inte upp till dina förväntningar? 

- Vad saknade du? Vad var det som var mindre bra? 

4. Vad var ditt mål med MNR? 

5. Ledde utbildningen till uppsatt mål? 

- Om inte, ledde utbildningen till något annat och vad ledde den till i så fall? 

6. Har MNR bidragit med några positiva/negativa bieffekter? 

- Om ja, vilken/vilka positiva/negativa bieffekter har MNR bidragit med? 

7. Anser du att MNR gett dig de möjligheter som du önskade? 

- Om ja, hur då? 

- Om nej, varför inte? 

 

Nyttan med MNR 

8. På vilket sätt har MNR haft betydelse för dig vid arbetssökandet? 

9. Vilken sysselsättning har du idag: arbete, studier, arbetssökande eller något annat? 

- Om du arbetar, vad arbetar du med idag? 

- Vad skulle du vilja arbeta med om 5-10 år? 

- Om du studerar, vad läser du? 

- Om du är arbetssökande, vilka arbeten söker du? 

- Om annat, vad är det? 
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Personlig utveckling 

10. Har MNR uppfyllt dina förväntningar på ditt intresseområde (yrkes- och kunskaps-
område)? 

- Om ja, vad var det som gjorde att dina förväntningar på ditt intresseområde uppfyll-
des? 

- Om nej, vad var det som gjorde att dina förväntningar på ditt intresseområde inte 
uppfylldes? 

11. Anser du att MNR gett dig personlig utveckling? 

- Om ja, på vilket sätt? 

- Om nej, varför inte? 

 

Studieform - flexibel utbildning 

12. Vilken betydelse hade det för dig att MNR var upplagt som flexibel utbildning? 

13. Vilka fördelar upplevde du med den flexibla studieformen? 

14. Vilka nackdelar upplevde du med den flexibla studieformen? 

15. Var det något särskilt du saknade med den flexibla studieformen, i så fall vad? 

16. Övervägde fördelarna eller nackdelarna den flexibla studieformen och i så fall på vil-
ket sätt? 
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Hvarfner, Anna 2008 Om vingarna bär. En kvalitativ pilotstudie av Människa – Natur – Religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle. B-uppsats i Religionsvetenskap 4 poäng inom Människa – Natur – Religionsprogrammet ”MNR” 160 högskolepoäng. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan i Gävle, 21 s. Uppsatsseminarium 2008-06-04.


Abstract

Denna kvalitativa pilotstudie har som syfte att utifrån en fallstudiemetod undersöka varför de som valt MNR gjort det valet, vilken nytta MNR bidragit med både yrkesmässigt och personligt, vad den lett till samt vilka för- och nackdelar den flexibla studieformen haft.

Pilotstudien är baserad på telefonintervjuer med tre studenter som genomgått programmet från allra första startomgången, hösten 2001. Intervjuerna har sedan bearbetats med en modifierad fenomenografisk metod.


Resultatet visar en mycket positiv hållning till MNR från samtliga tre intervjupersoner genom uppfyllda förväntningar och mål, personlig utveckling och att den flexibla studieformen gjort högre studier möjligt. Men framför allt har nyttan med en examen från högskolestudier lyfts fram. Detta visar att högskolekompetens har stor betydelse vid arbetssökandet men även att MNR skapar en bred bas med flera valmöjligheter på framtidens arbetsmarknad.

Nyckelord: MNR, nytta, personlig utveckling, intresseområde, flexibel studieform, möjlighet, högskolekompetens, kunskap/kompetens, arbete, framtidsoptimism.
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1. Inledning


Varför har de som valt Människa – Natur – Religionsprogrammet ”MNR” valt just denna utbildning och vad har en examen i utbildningen lett till? Intresset för dessa frågeställningar grundar sig på att jag själv är student på MNR och själv ställt mig dessa frågor. I samtal med andra ställs dessutom ofta frågan om vad jag blir när jag är klar och vad jag ska eller kan söka för arbete efter avslutad examen.

Det skulle därför vara betydelsefullt att få svar på dessa frågor, som även skulle kunna ge betydande information till den religionsvetenskapliga avdelningen på Högskolan i Gävle, till nuvarande studenter på programmet och till kommande studenter.

Svårigheten är att jag själv inte vet vad jag vill ännu men det är det jag vill komma fram till, och det var en av orsakerna till att jag valde denna utbildning. Min förhoppning är att komma fram till vad det är jag söker, både yrkesmässigt och inom mig själv. Med det menar jag att jag vill lära mig att se och våga ta del av det livet har att erbjuda med ödmjukhet och på så sätt kunna bidra med något själv. Jag vill kunna se möjligheter i stället för hinder och att våga lita och lyssna mer på min egen känsla och därmed kunna göra egna medvetna val. Jag önskar också att bli mer kritisk på ett konstruktivt sätt genom att bli mer allmänbildad och därigenom bli mer delaktig i diskussioner och samtal med andra människor i olika situationer. Jag vill helt enkelt lära mig att argumentera på ett bra sätt, komma fram till egna åsikter och våga stå för dem. Att kunna tala med andra som inte tycker samma sak men ändå, eller kanske just därför, ha ett trevligt och givande möte. Detta innebär också att våga välja och säga fel ibland, vilket skulle innebära frihet för mig.

Därför skulle det vara mycket intressant att få reda på hur de andra studenterna tänkte innan de började på MNR och få veta vad de gör efter avslutad examen. Det saknas emellertid information om detta. Därför vill jag försöka utvärdera om MNR lett till önskade mål eller skapat förutsättningar för att komma fram till vad de önskade målen är.

I mitt uppsatsarbete har jag valt att inte ta upp annan forskning, eftersom det inte finns någon relevant forskning om MNR, då det är ett förhållandevis nytt program.


2. Syfte och frågeställning


Syftet med denna uppsats är att utifrån en fallstudiemetod (eng. case study)
 göra en kvalitativ pilotundersökning av MNR. Jag är därför intresserad av att få svar på följande frågeställningar:


· Varför de som valt MNR gjorde det valet och vilka förväntningar, mål och önskningar som fanns på Programmet?


· Vilken nytta har MNR bidragit med och vad har utbildningen lett till?


· Har MNR bidragit till personlig utveckling och i så fall på vilket sätt?

· Vilka för- och nackdelar fanns med den flexibla studieformen (att Programmet gavs på distans)?

3. Material och metod

För insamlandet av information har jag intervjuat tre före detta studenter på MNR via telefon. De informerades om konfidentialitet och tillfrågades om att bli inspelade under intervjun. Alla tre ställde upp på att intervjuas och att bli inspelade utan tvekan, vilket jag är mycket tacksam för. Intervjupersonerna fick inte tillgång till frågorna i förväg, eftersom jag ville få så spontana och naturliga svar som möjligt. Varför jag valde telefonintervjuer beror på min och informanternas geografiska spridning i förhållande till varandra och för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna utnyttja tiden.

Urvalet av studenter gjorde jag tillsammans med min handledare, Åke Tilander. Vi kom fram till att välja tre personer från första omgången av MNR som genomgått hela Programmet. Anledningen till detta val av svarspersoner grundar sig på de frågeställningar som jag bygger denna pilotundersökning på.

Alla tre intervjupersonerna är kvinnor, som var i 30-årsåldern när de började utbildningen, vilket är signifikant för en distansstudent.
 De har 1-3 barn och läste MNR från dess allra första början med start hösten 2001. De bor i mindre kommuner där en bor i norra Sverige, en bor i Mellansverige och en bor i södra Sverige. Samtliga informanter har tagit ut sin examen, varav en Fil. kand. och två stycken Fil. mag.

Intervjuerna har bearbetats med en modifierad fenomenografisk metod
 och bestod av 16 frågor samt några följdfrågor.
 De flesta frågorna är formulerade som öppna frågor.
 Varje intervju tog ca 30 minuter.

Jag har även läst den information som ligger ute om utbildningen på Högskolan i Gävles hemsida vad gäller programplan, syfte och mål.


4. Avgränsningar

Den avgränsning jag vill göra är att jag endast intervjuat tre examinerade personer från första omgången av MNR. Detta gör att det inte är möjligt att avgöra hur representativa intervjupersonerna är för alla de som börjat Programmet och därför finns det heller inte några anspråk på undersökningens allmängiltighet. Att genomföra fler intervjuer med fler personer och utifrån fler kriterier skulle göra undersökningen av MNR mer informativ men en sådan undersökning skulle ta för stort utrymme och vara alltför tidskrävande för en uppsats av denna storlek. Jag vill därför göra läsaren uppmärksam på att undersökningens resultat endast är grundad på tre intervjusvar från tre personer som genomfört utbildningen och som läste MNR från dess allra första start, hösten 2001.

5. Definitioner


För att underlätta och förtydliga för läsaren kommer jag här att förklara några återkommande specialuttryck lite närmare, vilka jag anser är i behov av att definieras.

Med MNR och Programmet menar jag Människa – Natur – Religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle
, som är ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram och som ges i flexibel studieform. Varför jag väljer att använda både MNR och Programmet för samma sak beror på att jag vill få variation i texten, då det i vissa avsnitt hänvisas till Människa – Natur – Religionsprogrammet från Högskolan i Gävle flera gånger.

Distansbegreppet väljer jag att uttrycka som flexibel studieform i stället för; på distans, eftersom ordet distans för mig mer står för avstånd och begränsning än för möjlighet. Uttrycket flexibel studieform öppnar i stället upp för möjlighet och tillgänglighet för den som så önskar att kunna följa ett helt utbildningsprogram utanför en ort med ett lärosäte oavsett tid och rum.

6. Disposition


Efter dessa inledande delar redogör jag sammanfattningsvis för vad varje intervjuperson svarat under de fyra olika avsnitt, som intervjufrågorna är indelade i. Min uttolkning av det centrala, såsom jag upplevde att informanterna svarade, kommer även att vägas in i svaren.


Sedan följer analysen enligt tidigare indelade avsnitt, i vilken uppsatsens frågeställningar diskuteras, och där resultatet sätts i relation till den verklighet som den blivit för de intervjuade personerna. Slutligen sammanfattas pilotstudien i sin helhet under rubriken Sammanfattning. Avslutningsvis följer en käll- och litteraturförteckning samt en bilaga bestående av de intervjufrågor som jag använt mig av i undersökningen.

7. Intervjuer


Här följer en sammanfattning av svaren från respektive intervjuperson indelat i följande fyra avsnitt: Varför MNR – förväntningar, mål och önskningar; Nyttan med MNR; Personlig utveckling samt Studieform - flexibel utbildning.


7.1 Varför MNR – förväntningar, mål och önskningar


Under detta första avsnitt behandlar jag frågorna kring varför informanterna valt just MNR och vilka förväntningar, mål och önskningar de hade på Programmet. Vidare tar jag reda på huruvida deras förväntningar och önskningar uppfyllts, om målen nåtts och/eller om Programmet bidragit med några positiva/negativa bieffekter och i så fall vilka.


7.1.1 Intervju med ”Alfa”

Alfa valde MNR för hennes stora intresse för religion och historia, men framför allt för att religion alltid intresserat henne.

Detta var hennes första utbildning på högskolenivå, ett steg som hon inte hade trott att hon skulle ta från början. Hennes förväntning, eller snarare önskning, var därför att hon skulle försöka klara av att genomföra Programmet på tre år. Att hon sedan upplevde studierna så roligt blev en bonus. Och att läsa naturkunskap utifrån ett humanistiskt perspektiv, vilket visade sig vara en avsevärd skillnad från grundskolan och gymnasiet, gjorde bara att det blev betydligt mer intressant än hon hade kunnat tänka sig.


Denna lustfyllda upplevelse bidrog även till att intresset för religion på något sätt blev djupare och inspirerade till ytterligare några religionskurser, utöver Programmet. Alfa upplevde verkligen att hon fick lära sig otroligt mycket. Ju mer hon läste ju mer förstod hon att det fanns att lära, vilket både sporrade och utmanade. Alfa säger också att lärarna var oerhört bra. De entusiasmerade och gav så mycket genom sitt engagemang för ämnet men också för att de alltid var så tillmötesgående och vänliga, hon upplevde aldrig att det var några problem med någonting.

Alfas största mål var att klara av Programmet och få godkänt på samtliga kurser, dessutom inom ett ämnesområde som hon själv var intresserad av. Det klarade hon. En examen från högskolestudier känner hon är aldrig fel, oavsett vilket jobb hon än söker. Alfa säger vidare att när hon var klar fanns inga jobb som bara väntade på att bli tillsatta, men det visste hon att det inte skulle göra heller. Å andra sidan säger hon att hon har gjort något som var oerhört roligt och utvecklande under tre års tid.


7.1.2 Intervju med ”Beta”

För Beta var tanken att klara av att läsa ett högskoleprogram och få ihop det med familjen. Först och främst sökte hon Samhällsanalytisk linje, därefter MNR, eftersom det verkade likna förstahandsvalet men hon sökte även andra utbildningar. Det som blev avgörande var att MNR fanns som flexibel utbildning på den ort hon bodde. Betas son var bara 1,5 år när hon började studera och hennes man arbetade 12-timmarsskift. För att få ihop det rent praktiskt, kunna vara hemma så mycket som möjligt med sin son och ändå kunna studera var det den flexibla studieformen som avgjorde valet. Det visade sig sedan att MNR var mycket likt den Samhällsanalytiska linjen, vilket stärkte henne i sitt val under utbildningens gång. Hon blev mer och mer intresserad av det religionsperspektiv som Programmet gav på samhället och är idag mycket glad över att hon valde MNR.

1994 kom Beta till Sverige. Först gällde det därför för henne att börja med att ta reda på hur mycket hon skulle komma att förstå. När hon insåg att det skulle gå bra höjde hon kravet och hennes önskningar och förväntningar handlade om att hon skulle vilja arbeta med frågor som rörde integration och invandring på något sätt.


Betas cirka tio månaders tid i krig i sitt hemland påverkade henne starkt. Genom sina uppsatsarbeten läste hon mellan 40-50 böcker om kriget från en mängd författares och journalisters olika synvinklar. Det hade hon förmodligen aldrig gjort om hon inte läst MNR, vilket var mycket givande och lärorikt och något hon aldrig ångrar säger hon. Skrivandet och läsandet bidrog även till hennes läroprocess i svenska språket på ett mycket positivt sätt. Något annat som Beta menar var oerhört intressant var alla de olika synpunkter som kom fram i diskussionerna som fördes på föreläsningarna och i grupperna. Det medförde att hon fick en annan förståelse och förklaringar till sådant som bara verkat konstigt och som hon tidigare ställt sig helt oförstående till.

Beta upplevde aldrig någon stress under sin studietid, vilket till stor del berodde på att lärarna alltid tog sig tid och hade all förståelse för den situation som hon och hennes studiekamrater befann sig i. För Beta fungerade allt bra med Programmet och säger: ”Det var fantastiskt att läsa MNR”. Den enda nackdelen, enligt Beta, är att MNR fortfarande är helt okänd för Arbetsförmedlingen.

Målet var att fullfölja arbetet med studierna på bästa sätt, att inte halka efter med tentor utan att klara av att lämna in och göra alla uppgifter i tid, vilket hon också gjorde. Därefter var målet att arbeta med människor med utländsk bakgrund på något sätt. Även om Beta inte fick precis ett sådant arbete som hon önskade fick hon ändå ett arbete som hon trivs mycket bra med. Hon anser att det har varit och är mycket betydelsefullt att ha en examen som omfattar 240 hp när man söker arbete.

7.1.3 Intervju med ”Gamma”

Gamma valde MNR för att få läsa om människan som varelse från olika perspektiv och framför allt ur ett religionsperspektiv. Hon hade en mängd frågor om religion och filosofi inom sig som hon ville ha svar på samtidigt som hon önskade få kunskap om många olika religioners innebörd för att slutligen kunna bilda sig en egen uppfattning om vad tro är för henne och vilken tro i så fall hon hade själv. I andra hand var det för att hon gärna ville hitta ett intressant arbete. MNR tillsammans med den flexibla studieformen gjorde detta möjligt.

Den stora friheten när det gällde val inom kurserna betydde mycket. Gamma anser att MNR verkligen gav henne möjlighet att läsa allt det hon ville om människan, vilket utvecklat hennes egna tankar om vad hon tror på. Det har även ändrat hennes sätt att se på saker och ting med hjälp av de olika förhållningssätt till människor och situationer som utbildningen lyft fram. Till att börja med visste hon inte riktigt vad hon önskade för typ av yrke, men det började nu växa fram. En annan mycket positiv bieffekt som MNR bidrog till var att Gamma tog chansen och gjorde en fältstudie i Afrika under sex veckor i slutet av Programmet.

Målet för Gamma var först och främst att komma fram till vad hon själv trodde på. Och det gjorde hon, i en vid cirkel under Programmets gång. Indirekt skapade även Programmet förutsättningar för det arbete hon har idag, även om det inte direkt har något med inriktningen att göra. Detta lyfter jag under nästa avsnitt som handlar om nyttoperspektivet.


7.2 Nyttan med MNR


I detta avsnitt behandlar jag MNR utifrån ett nyttoperspektiv. Informanterna har här fått svara på frågor om MNR haft betydelse vid arbetssökandet, vilken sysselsättning de har idag och vad de skulle vilja arbeta med om 5-10 år.


7.2.1 Intervju med ”Alfa”

Alfa anser att hon har nytta av sin examen från högskolan i största allmänhet, inte specifikt från MNR, när hon söker arbete. Hon upplever att även om hon skulle söka en tjänst som ligger lite utanför det ämnesområde hon har läst har hon större chans att få det på grund av hennes högskolekompetens.

I dag arbetar Alfa som både personlig assistent på fritids och som resurs inom en förskoleklass på en friskola, något helt annat än vad hon studerade till. Hon är i grunden utbildad barnskötare och hamnade inom det området igen. Hon tycker om sitt arbete men hoppas och tror att hon kommer att få mer nytta av MNR i framtiden, eftersom det förmodligen kommer komma mer flyktingar till den ort hon bor. Det hon skulle vilja arbeta med då är i de så kallade förberedelseklasserna som flyktingbarnen kommer till innan de slussas vidare till vanliga klasser. Hon ser ett framtida behov av personal med den typen av kompetens, vilket hon anser att MNR bidragit med. För hon tror att det blir inom skola, dagis och fritids som hon kommer att arbeta fortsättningsvis också, och tillägger ”men med andra ungar kanske”.


7.2.2 Intervju med ”Beta”

Beta upplever samma sak som Alfa, att högskoleutbildning har betydelse vid arbetssökandet på många sätt men även att MNR möjliggör en bredd av sökbara tjänster som t ex handläggare inom Socialtjänsten eller Försäkringskassan ”FK” och olika typer av arbeten inom Vuxenutbildningen, utöver tjänster inom kyrkans område. Men de yttre omständligheterna har stor påverkan på om man får ett arbete eller inte, menar Beta. Om man bor i en stor eller liten kommun och vilken politik som förs med mera. Hon ser även en annan nytta med MNR och det är att hon fått ämnesbehörighet i religion, vilket öppnar upp för möjligheten att läsa vidare till lärare om hon skulle vilja i framtiden.


Sedan 1,5 år arbetar hon som handläggare på FK och kommer då i kontakt med många olika personligheter och människor med olika religiösa och kulturella bakgrunder. Även om utgångspunkten i hennes nuvarande arbete inte är invandrare och deras svårigheter med att komma till ett annat land, utan sjukdomar, känner hon ändå att hon har nytta av det hon läst. I dag väntar hon dock besked om att få byta arbetsplats inom FK, till sin hemort, eftersom det är 20 mil tur och retur till arbetet idag. Att pendla så långt fungerar inte längre även om hon trivs på sitt arbete.

Beta säger att hon skulle kunna tänka sig att fortsätta arbeta som handläggare på FK även i framtiden men att hon kanske skulle läsa ytterligare något ämne. Hon vet inte riktigt vad hon skulle läsa men anser att man bör hålla sig uppdaterad med vidare studier vart annat eller vart tredje år ungefär om man har möjlighet.


7.2.3 Intervju med ”Gamma”

För Gamma har hennes examen från MNR varit till nytta på ett indirekt sätt. Hon fann kristendomen på nytt och kom fram till att hon har en kristen tro och nu tror på Gud och att det finns en mening med allt. Det hade betydelse när hon fick jobbet som butikschef för 1,5 år sedan, eftersom det var mycket viktigt för den personen som anställde henne. Däremot upplever hon när hon söker arbete inom kyrkan att det inte har någon betydelse att hon läst MNR. Då är det de som redan är kända och arbetar inom kyrkan som får jobben före dem som har utbildning. Men rent generellt att ha en högskoleutbildning har betydelse vid arbetssökandet.

Gamma fortsätter dock att söka arbeten inom kyrkan när hon ser något som är intressant och som passar det hon har läst. I framtiden skulle hon vilja arbeta som Församlingspedagog. Om hon skulle få välja ett drömyrke säger hon att hon inte riktigt är säker men att hon skulle kunna tänka sig att arbeta som präst, författare eller journalist.


7.3 Personlig utveckling


Frågor om informanternas intresseområden uppfyllts och om de anser att MNR bidragit till personlig utveckling kommer att lyftas under detta avsnitt.


7.3.1 Intervju med ”Alfa”

För Alfa steg motivationen ju mer hon läste till att vilja läsa allt hon kom åt om religion och historia. Spänningen i att det hela tiden fanns så mycket att ta del av utvecklades till än djupare intresse. Den tjusningen och insikten som MNR bjöd på uppfyllde förväntningarna på hennes intresseområde till fullo.


Den personliga utvecklingen stärktes mycket genom den blandade gruppen som bestod av människor från olika bakgrunder, åldrar och kön. På så sätt upplevde Alfa att diskussionerna på föreläsningarna blev så otroligt intressanta, då många spännande infallsvinklar kom fram. Alfa lyfte även fram studiebesöken i Gävle och Stockholm samt de gånger de åkte till Gävle på föreläsningar som mycket stimulerande och utvecklande. Även videokonferensföreläsningarna som främst hölls det första året, då de fick i uppgift att diskutera en fråga under lunchen som sedan skulle diskuteras med alla deltagare på eftermiddagens videokonferensuppkoppling. Det var mycket givande då nya perspektiv delgavs. Alfa säger vidare att hon fortfarande har kontakt med några från Programmet. Det är personer som hon under vanliga omständligheter aldrig skulle ha kontakt med men som hon nu är mycket glad för att ha.


7.3.2 Intervju med ”Beta”

Beta anser att hennes förväntningar på intresseområde har blivit tillgodosedda på ett bra sätt. Hon har utvecklats genom att hon omvärderat vissa åsikter och fått tillgång till andra perspektiv och säger ”att det är viktigt att se människan som en varelse och inte enbart se en person utifrån vilken religiös övertygelse han eller hon har.” De diskussioner som fördes var verkligen värdefulla eftersom många olika synpunkter kom fram, vilket gjorde att hon fick en annan och till och med ökad förståelse för olikheter människor emellan.

Det hon saknade var ännu fler diskussioner om samhällsfrågor kring religion, krig och politik, varför vi har den åsikten som vi har kring de samhällsfrågor vi ställs inför. Det ger så mycket att få diskutera varför man tycker på ett visst sätt, menar Beta. Men hon har förståelse för att det är svårt att få ihop ur ett tidsperspektiv då mycket ska avhandlas. Dessutom med distansstuderande som har svårt att avsätta mer tid än de redan gör, henne själv inkluderad.


7.3.3 Intervju med ”Gamma”

Gammas förväntningar på intresseområde har uppfyllts till fullo. Det viktigaste för henne var att ta reda på vad hon på djupet verkligen trodde på och få känna sig tillfreds med livet genom att komma fram till vad det var hon sökte. I denna process har hon utvecklats mycket som person och säger att hon blivit stärkt som människa.

7.4 Studieform – flexibel utbildning


I detta slutliga avsnitt har jag för avsikt att ta reda på den flexibla studieformens betydelse för informanterna.


7.4.1 Intervju med ”Alfa”

Den flexibla studieformen betydde allt för Alfa, det var enda chansen att läsa högre utbildning för henne. Hade MNR inte funnits på det sättet hade hon förmodligen inte sökt in på högskolan överhuvudtaget. Det passade hennes familjesituation med barn, hus och man som hade arbete på hemorten. Pendlingsavståndet till ett lärosäte hade varit för långt och att vara borta hela dagar hade inte fungerat.


Över lag ansåg Alfa att det fungerade jättebra. Det som kunde fallera emellanåt var videokonferensuppkopplingarna, men det hände inte så ofta att det var något problem. Vid de tillfällena, eller om de missade någon föreläsning av något annat skäl, kunde det lärcentrum hon läste på i regel spela in föreläsningen så hon kunde ta del av den i efterhand. Kommunikationsplattformen Blackboard fungerade inte heller fullt ut i början men Alfa påpekade att tekniken blev bättre och bättre under Programmets gång.

Hon kunde välja mellan två lärcentrum så hon åkte för det mesta till det lärcentrum som hade flest kursdeltagare. Detta för att diskussionerna var så betydelsefulla och att de fick så mycket bättre utbyte av varandra när de var fler. Någon gång emellanåt, i den mån de flesta kunde, åkte de till Högskolan i Gävle, vilket Alfa säger också var värdefullt.


Den enda nackdelen med den flexibla studieformen, som egentligen inte var någon nackdel säger Alfa, var att de missade den direkta och spontana kontakten med lärarna genom att de inte kunde ställa frågorna som dök upp direkt. För när det var uppkoppling igen hade de ibland glömt sin fråga. Men så säger hon att möjligheten att överhuvudtaget kunna studera på högskolenivå övervägde den ”nackdelen”. Kommunikationen med lärarna via e-post var mycket god, de svarade snabbt, även om det tog lite längre tid från den egna tanken till att formulera frågan och att invänta svaret. Vid inskickandet av hemtentor och uppsatser fick de omgående ett svar att filen mottagits, vilket betydde mycket.


En miss som Alfa upplevde var att alltför gammal litteratur som nästan inte fanns på marknaden stod med på en del av listorna för kurslitteraturen. Det tog lång tid och tog mycket kraft att söka för att upptäcka att det kanske bara fanns två exemplar i hela Sverige på ca 50 studenter. Men vid de tillfällena kunde de flesta lärare, vid samtal om svårigheten att få tag i just den boken, i regel föreslå en modernare bok som var lättare att få tag på. Alfa menar att det skulle underlätta om kurslitteraturlistorna var mer uppdaterade.


Hemtentor är ett mycket bra koncept för denna typ av utbildning anser Alfa, eftersom det sällan går att svara rätt eller fel, de flesta frågor var ju diskussionsfrågor. Hon säger att ”det var bra att kunna sitta hemma och fundera lite grand. Ibland kunde det ta flera dagar att fundera bara på en enda liten fråga.”

7.4.2 Intervju med ”Beta”

Om MNR inte varit upplagd som flexibel studieform hade Beta inte haft möjlighet att börja studera på högskolenivå vid den tiden. Det flexibla upplägget var avgörande för hennes livssituation och bidrog till att hon klarade att uppfylla sitt mål med att lämna in alla uppgifter i rätt tid, eftersom hon kunde lägga upp sin studietid på ett sätt som passade henne och familjen. De tider som styrdes av föreläsningar via videokonferens på lärcentrum, som fanns på hemorten, och inlämningsuppgifter var bara positivt. Hon säger att disciplinen att studera hemma samtidigt var en prövning men ändå perfekt.


Nackdelen med den flexibla studieformen upplevde Beta på liknande sätt som Alfa, avsaknad av den direkta lärarkontakten men även avsaknad av grupptillhörighet. Beta hade nämligen endast en studiekamrat på sitt lärcentrum, som hon kom väldigt bra överens med, men som försvann på C-nivån. Det innebar att hon läste helt själv på sitt lärcentrum det fjärde året. Vid de tillfällen det var träffar inom Programmet kunde Beta tyvärr inte delta på grund av att hon inte hade någon barnpassning.


Men möjligheten att överhuvudtaget kunna läsa på högskolan övervägde de nackdelar, som i det sammanhanget blev små. Hon säger vidare att kommunikationen med lärarna via e-post betydde mycket och fungerade bra.


7.4.3 Intervju med ”Gamma”

Precis som för de två andra informanterna hade det enormt stor betydelse för Gamma att MNR gavs som flexibel utbildning. Hon var ensam med tre barn och det fanns ingen högskola på nära håll, vilket gjorde att detta upplägg var enda möjligheten att studera på högskolenivå. Det innebar att hon tidsmässigt kunde planera och lägga upp studierna och arbetet med barn och hem på bästa sätt för alla inblandade.


Nackdelen för Gamma var att hon inte hade någon studiekamrat på sitt lärcentrum alls. Hon saknade verkligen någon att diskutera med. Hon upplevde att det var svårt att avgöra hur mycket hon skulle fördjupa sig i uppgifterna och hur mycket hon skulle skriva och när hon funderade på vissa saker hade det varit värdefullt att ha någon i samma situation att tala med. Därför säger hon, läste hon litteraturen väldigt ingående och mycket. På C-nivå blev det dessutom färre föreläsningstillfällen, möten och diskussioner då nästan allt var upplagt via nätet. Att diskutera med nära och kära gick bra till en viss gräns men i en studiegrupp är man inne på samma saker menar Gamma, vilket skulle ha underlättat betydligt.

Trots detta övervägde fördelarna väldigt mycket, det var ju det som gjorde det möjligt för Gamma att studera överhuvudtaget. Och det som hon upplevde med Högskolan i Gävle var att samtliga lärare var så oerhört vänliga, trevliga och positiva. De gav henne det utrymme och all den flexibilitet som hon behövde.

8. Analys och diskussion

Analysen av svaren under respektive avsnitt nedan ligger till grund för min tolkning av analysens resultat.

Avsnitt 1: Varför MNR – förväntningar, mål och önskningar – Varför de som valt MNR gjorde det valet, vilka förväntningar, mål och önskningar som fanns på Programmet och om de uppfylldes samt om MNR bidragit till några positiva/negativa bieffekter?

Skälen till valet av MNR var både lika och olika. Lika på så sätt att de alla sökte något och utgick ifrån sitt intresse för religion, historia och samhälle samt att den flexibla studieformen var avgörande för valet av högskoleprogram. Det som skiljde dem åt var det primära sökandet där Alfas kunskapstörst utifrån hennes genuina intresse för religion och historia var orsaken. Beta sökte förklaringar och kunskap för att förstå varför människor har de värderingar de har, agerar som de gör och hur och varför vi har de samhällsproblem vi har idag. Mitt intryck är att hon påverkats starkt av sina personliga erfarenheter från kriget i hemlandet. Gammas primära sökande låg inom henne själv. Hon ville av djupet av sitt hjärta ta reda på om hon hade en tro och i så fall vilken tro hon hade. Hon ville därför skaffa sig kunskap om och svar på de frågor hon hade utifrån människan som den komplexa varelse hon är.

När jag jämför de tre intervjusvaren avseende förväntningar, mål och önskningar får jag fram att alla tre informanterna infriade dem på ett eller annat sätt. De klarade alla tre av att genomföra ett helt högskoleprogram utifrån den livssituation de befann sig i. De fick arbete alla tre, även om de inte kan relateras just till den inriktning som MNR har, vilket jag kommer att kommentera i nästa avsnitt om nyttan med MNR.

De positiva bieffekter som framträder är att Programmet dels fördjupade intresset för det religionsvetenskapliga området men också väckte nya intresseområden inom det naturvetenskapliga fältet. Att det var så fritt att välja kurser inom Programmet bidrog till upplevelsen av att deras behov av fördjupning och att få sätta sig in i de olika frågeställningar och sina respektive specifika intresseområden blev tillgodosedda. Ytterligare positiva bieffekter var att svenska språket utvecklades på ett mycket positivt sätt och möjligheten och genomförandet av en fältstudie i Afrika.

Avsnitt 2: Nyttan med MNR – Vad har Programmet lett till?


Vid första anblicken framträder ett tydligt och enhetligt svar från samtliga tre informanter. Det är betydelsefullt att ha en examen från högskolan. Även om det faktum att en examen kommer från MNR har en underordnad betydelse skapar den förutsättningar för en bredd av sökbara tjänster.


MNR ger också möjlighet till påbyggnad då den ger ämnesbehörighet för religionsvetenskap inom läraryrket. Jag noterar även en framtidsoptimism hos informanterna som MNR medverkat till genom bland annat kulturmötesperspektivet. En kompetens om bemötande i ett allt mer mångkulturellt och internationellt samhälle som har gett informanterna förståelse för andra religioner och livsåskådningar men även etiska aspekter utifrån vårt lands olika samhällsgrupper.

Alfa och Gamma har arbeten som de trivs med men jag får intrycket av att båda strävar efter att söka sig ett arbete som är mer relaterat till den kompetens som MNR gett dem. De kommer med all säkerhet att lyckas med det, då min uppfattning är att de är lyhörda för ett samhälle i förändring och är beredda och villiga att ta del av det samhällsbygget. Detsamma gäller för Beta även om hon trivs med sitt arbete och kan tänka sig att stanna inom FK, då det ändå har bäring på MNR för att vara på en så liten ort. Men skulle hon få möjlighet att arbeta mer konkret med människor med utländsk bakgrund, integrationsärenden till exempel, i närheten av sin hemort är jag övertygad om att hon skulle ta den chansen.

Avsnitt 3: Personlig utveckling – Har MNR bidragit till personlig utveckling och i så fall på vilket sätt?


Min omedelbara upplevelse är att MNR definitivt bidragit till personlig utveckling för samtliga tre informanter. De uttrycker att de vuxit som människor, blivit stärkta av att ha fått möjlighet att läsa de ämnen som intresserat dem mest och samtidigt klarat av den akademiska skolan. Den blandade gruppen av människor som Programmets deltagare bestod av tillsammans med engagerade och tillmötesgående lärare har gett dem ”redskap” som: insikt, förståelse, nya perspektiv och förhållningssätt, ödmjukhet inför oliktänkande, kritiskt tänkande, argument, en tro på sig själva och sin framtid, kunskap och kompetens och nya vänner etc.

Avsnitt 4: Studieform – flexibel utbildning – Vilka för- och nackdelar fanns med den flexibla studieformen?


Den flexibla studieformen med lärcentrum som mötes-, föreläsnings- och studieplats, inlämningsuppgifter via Blackboard och e-post, inga obligatoriska träffar på Högskolan i Gävle och ersättningsuppgifter om man inte hade möjlighet att delta på studiebesöken eller exekutionerna gjorde det omöjliga möjligt. Den flexibla studieformen skapade de rätta förutsättningarna för informanterna att överhuvudtaget ta del av högre utbildning på den lilla orten utan lärosäte med orimligt pendlingsavstånd till närmaste högskola/universitet. Möjligheten till planering och fördelning av egen tid utifrån deras individuella behov, krav och livssituation var ytterligare faktorer till den flexibla studieformens fördel.

De nackdelar som informanterna upplevde var avsaknad av omedelbar och spontan kontakt med lärarna och för Betas och Gammas del även avsaknad av studiekamrater och grupptillhörighet att diskutera såväl ämnes- som uppgiftsrelaterade frågor med.

Att fördelarna övervägde nackdelarna råder det dock inga som helst tvivel om. Alla tre informanterna var rörande överens om att de nackdelar som fanns på något sätt ingick i konceptet. Jag kan konstatera att möjligheten och tillgängligheten till en högskoleutbildning, som skapades genom den flexibla studieformen, var av största betydelse för informanterna. Dessutom fick jag intrycket av att informanternas upplevelser av lärarnas smidighet och situationsanpassade förhållningssätt helt gick i linje med det flexibla upplägget. Detta förstärkte det flexibla helhetskonceptet och överbryggade de svårigheter som uppkom på vägen.

Avslutning: Den modifierade fenomenografiska metoden med telefonintervjuer som tillvägagångssätt och fallstudie (eng. case study) som utgångspunkt har varit en viktig metodik för uppfyllandet av mitt syfte med denna uppsats: Att göra en kvalitativ pilotundersökning av MNR. Denna metodik har haft stor betydelse för att få fram informanternas upplevda verklighet av MNR på ett så objektivt sätt som möjligt.


Jag har också fått bekräftat för mig själv att mina egna skäl till att välja MNR, helt och fullt är i sin ordning. Det har stärkt mig i mitt beslut att jag gjort rätt val, vilket är oerhört värdefullt för mig. Det är även min förhoppning att undersökningens resultat kommer till användning för den religionsvetenskapliga avdelningen på Högskolan i Gävle, till nuvarande studenter på Programmet och till kommande studenter. Resultatet skulle kunna användas som en utvärdering för att få en uppfattning om vad en examen från MNR kan leda till, vad som är bra och vad som är mindre bra med Programmets innehåll och studieform. Det skulle också kunna användas som information i rekryteringssyfte av nya studenter. En annan viktig del som resultatet skulle kunna användas till är som marknadsföring till potentiella arbetsgivare inom såväl privat som offentlig sektor, statliga myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen och Sida, organisationer med natur- och humanitär inriktning, Svenska kyrkan, studie- och yrkesvägledare med flera instanser.

När jag studerar mitt insamlade material kommer tankar om kompletterande frågeställningar upp som: Vad var det som gjorde att vissa studenter avbröt sin MNR-utbildning? Berodde avhoppen på att de fått arbete eller kommit in på en annan utbildning eller av andra skäl, i så fall vilka skäl? Om en student haft en specifik önskan om yrke, var en examen från MNR tillräcklig eller blev hon/han tvungen att komplettera med ytterligare kurser? Jag ställer mig också frågor som: Är det så att MNR fortfarande är relativt anonymt på arbetsmarknaden och i så fall varför? Hur kan MNR marknadsföras bättre och synliggöras för potentiella arbetsgivare? Jag kommer dock inte att gå vidare med dessa frågeställningar här utan lämnar de öppna som en möjlig tråd att utforska i en eventuell C-uppsats om MNR.

9. Sammanfattning


I min uppsats har jag undersökt varför de som valt MNR gjort det valet och vad en examen från MNR lett till. En samstämmighet framträder tydligt som vittnar om tre stolta studenters uppnådda mål med att ha genomfört ett helt högskoleprogram. MNR, en ”resa” som inte bara har bidragit till självsäkerhet genom väl genomförda prestationer utan även med insikter som gett dem självkänsla och tilltro till deras egen framtid. Jag har även funnit en medvetenhet om den egna kapaciteten hos informanterna efter avslutad examen som skapat en god grund och förutsättningar för hur de kan gå vidare mot nya mål.

Jag har kommit fram till att det fanns flera skäl till valet av MNR. Dels utifrån ett genuint intresse för religion, historia och samhälle men även utifrån människan som fenomen och dels för att MNR har en flexibel studieform.

När jag uttolkar informanternas upplevda verklighet av MNR ur intervjusvaren och jämför dem med programbeskrivningen, kan jag konstatera att de stämmer väl överens med varandra. I denna jämförelse har jag kommit fram till att samtliga tre informanter har förvärvat en mer holistisk syn på världen och människan genom utbildningens uppläggning med det tvärvetenskapliga angreppssättet. Det naturvetenskapliga vetenskapsområdet, utifrån det humanistiska perspektivet med religionsvetenskapens olika ämnesinriktningar breddade lärandet både kunskaps- och intressemässigt men också på det personliga planet. Dessutom har de fått en ökad förståelse för problematiken med det mångkulturella samhället, både med dess positiva och negativa effekter som uppstår i mötet mellan människor, kultur, religion och samhälle.

Nyttan med MNR går inte att ta miste på. Det är oerhört betydelsefullt med en examen på högskolenivå och genom MNR har de skaffat sig möjlighet att söka tjänster inom många olika arbetsfält.
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Intervju med ”Gamma”, Mellansverige (2008-05-01): student från Programmets start, ht 2001.

10.2 Litteratur

Ejvegård, Rolf. (2003): Vetenskaplig metod. (3:e uppl. Lund: Studentlitteratur)


Larsson, Staffan. (1986): Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. (Lund: Studentlitteratur)

Ljusberg, Marlen. (2002): Kartläggning av lärcentra i Sverige 2001, ”Vad karakteriserar de studerande?”. (Glesbygdsverkets rapport)

10.3 Internetkällor

Programbeskrivning av Människa – Natur – Religionsprogrammet från Högskolan i Gävle, http://utbdb.hig.se/webkat/program.php?program_id=60081&list_type=program [åtkomst 2008-05-07]

11. Bilaga – Intervjufrågorna som ligger till grund för uppsatsen


Varför MNR - förväntningar, mål, önskningar


1. Vad var det som var så intressant med MNR att du valde just den utbildningen?


2. Vilka förväntningar hade du på utbildningen?


3. Motsvarade utbildningen dina förväntningar?
- Om ja, på vilket sätt motsvarade utbildningen dina förväntningar?
- Vad var det som var bra?
- Om nej, på vilket sätt nådde den inte upp till dina förväntningar?
- Vad saknade du? Vad var det som var mindre bra?


4. Vad var ditt mål med MNR?


5. Ledde utbildningen till uppsatt mål?
- Om inte, ledde utbildningen till något annat och vad ledde den till i så fall?


6. Har MNR bidragit med några positiva/negativa bieffekter?
- Om ja, vilken/vilka positiva/negativa bieffekter har MNR bidragit med?


7. Anser du att MNR gett dig de möjligheter som du önskade?
- Om ja, hur då?
- Om nej, varför inte?

Nyttan med MNR


8. På vilket sätt har MNR haft betydelse för dig vid arbetssökandet?

9. Vilken sysselsättning har du idag: arbete, studier, arbetssökande eller något annat?
- Om du arbetar, vad arbetar du med idag?
- Vad skulle du vilja arbeta med om 5-10 år?
- Om du studerar, vad läser du?
- Om du är arbetssökande, vilka arbeten söker du?
- Om annat, vad är det?


Personlig utveckling


10. Har MNR uppfyllt dina förväntningar på ditt intresseområde (yrkes- och kunskapsområde)?

- Om ja, vad var det som gjorde att dina förväntningar på ditt intresseområde uppfylldes?


- Om nej, vad var det som gjorde att dina förväntningar på ditt intresseområde inte uppfylldes?


11. Anser du att MNR gett dig personlig utveckling?


- Om ja, på vilket sätt?


- Om nej, varför inte?


Studieform - flexibel utbildning


12. Vilken betydelse hade det för dig att MNR var upplagt som flexibel utbildning?


13. Vilka fördelar upplevde du med den flexibla studieformen?


14. Vilka nackdelar upplevde du med den flexibla studieformen?


15. Var det något särskilt du saknade med den flexibla studieformen, i så fall vad?


16. Övervägde fördelarna eller nackdelarna den flexibla studieformen och i så fall på vilket sätt?

� I en fallstudie tar man hjälp av fallet för att beskriva verkligheten, där fallet i fråga får representera verklig�heten. Källa: Ejvegård, R. (2003): Vetenskaplig metod. (3:e uppl. Lund: Studentlitteratur) s. 33.


� En typisk distansstudent är en kvinna i 30-35 årsåldern med familj och arbete, som bor på en mindre ort och som saknar eller har långt till ett lärosäte (högskola/universitet). Källa: Ljusberg, M. (2002): Kartläggning av lärcentra i Sverige 2001.”Vad karakteriserar de studerande?” (Glesbygdsverkets rapport) s. 17-21.


� Svaren ger ett kvalitativt perspektiv på hur de tillfrågade upplever sin verklighet. Källa: Larsson, S. (1986):�Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. (Lund: Studentlitteratur).


� Intervjufrågorna bifogas uppsatsen som bilaga.


� Med öppna frågor menar jag att frågorna uppmuntrar till utvecklande och förklarande svar. De frågor som kan besvaras med ja eller nej (slutna frågor) har följdfrågor som utvecklar ett ja respektive ett nej. 


� � HYPERLINK "http://utbdb.hig.se/webkat/program.php?program_id=60081&list_type=program" ��http://utbdb.hig.se/webkat/program.php?program_id=60081&list_type=program� [åtkomst 2008-05-07].


� � HYPERLINK "http://utbdb.hig.se/webkat/program.php?program_id=60081&list_type=program" ��http://utbdb.hig.se/webkat/program.php?program_id=60081&list_type=program� [åtkomst 2008-05-07].


� Se bilaga, frågorna 1-7.


� Se bilaga, frågorna 8-9.


� Se bilaga, frågorna 10-11.


� Se bilaga, frågorna 12-16.
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