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Abstract 
 
Author: Hanna Edström 
Title: The meaning of placement – based on reflections from Social Work students. 
[Translated title] 
Supervisor: Alexandru Panican 
Assessor: Elizabeth Martinell Barfoed 
 
The aim of this study was to examine Social Work students’ reflections; concerning the 
impact their placement and tutoring during placement have had on their development of 
professional knowledge. The main questions in this study have been; in what degree do the 
Social Work students, from Gothenburg-, Stockholm- and Umeå University, think they have 
developed professional knowledge during their placement and the importance of tutoring 
during the placement. The research was conducted with an online questionnaire that was 
distributed to the participating universities, who transmitted it to their Social Work students in 
their final year of study. The questionnaire contained questions where the Social Work 
students were to grade their perceived knowledge status concerning six different knowledge 
types that was based on a theory by Nygren (2004). A total of 212 Social Work students 
replied. The results showed that from the participating students’ perspective the majority of 
them had developed professional knowledge, despite the fact that the majority also wanted 
more placements. Tutoring during the placement was also found to have a strong connection 
to the students’ reflections concerning their placement and their development of professional 
knowledge.  
 
Keywords: placement, social work, professional, knowledge, tutoring 
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Problemformulering 
Praktik utförs av alla socionomstudenter i landet. Men Blom & Nygren (2006) skriver att det 

inte forskats mycket om dess betydelse för studenters lärande. Vad som framkom av deras 

studie var att det var under praktikterminen som studenterna ansåg sig få det mesta av den 

kunskap som användes under sin tid ute på fältet medan de gjorde sin praktik. De deltagande 

studenterna uppgav att mindre än hälften av den kunskap de ansåg sig utnyttja under 

praktikperioden kom från den teoretiska utbildningen innan praktikperioden påbörjades 

(ibid.). 

Det fördes även, något år efter Blom och Nygrens undersökning (ibid.), i tidskriften 

Socionomen en debatt om den utökade vetenskaplighet som har införts till 

socionomutbildningen. Den tidigare strikta yrkesutbildningen har blivit för vetenskapligt 

inriktad enligt Ronnby (2008) och det borde vara mer praktiskt inriktat som det var under 

1960- och 1970-talet. Salonen och Dellgran (2008) framhöll att den mer vetenskapliga 

inriktningen av socionomutbildningen har inneburit att kraven har höjts på praktikperioden 

och liknande utbildningsformer såsom studiebesök och gästföreläsningar. Genom att 

socionomutbildningen har blivit mer fokuserad på vetenskap och forskning kan det ses som 

en del av att ännu mer professionalisera socionomyrket. 

Något som skapat missnöje ibland studenter som utfört sin praktikperiod enligt Nygren (2004) 

är att det är svårt att finna kopplingen mellan teorierna som studerats innan och det praktiska 

som utfördes på arbetsplatsen. Vilket även de yrkesutövande på arbetsplatserna där 

studenterna utförde sina praktikperioder upplevde som försvårande då studenterna inte var 

tillräckligt förberedda med yrkesrelevanta kunskaper ifrån tidigare delar av sin utbildning.  

Utifrån den debatt bland forskare i Sverige och professor Pär Nygren (ibid.) som jag i korthet 

beskrev ovan undrar jag över praktikperiodens betydelse för studenterna själva när det gäller 

utvecklandet av yrkesrelevanta kunskaper som är en del i uppbyggnaden av professionell 

kompetens. Detta utifrån Nygrens (ibid.) uppdelning av vad professionell kompetens består av 

där han räknar upp yrkesrelevant/-a kunskaper, färdigheter, kontroll, identitet och 

handlingsberedskap som de faktorer som han anser vara mest elementära. Ibland dessa är det 

enbart de yrkesrelevanta kunskaper som jag har valt att fokusera på då det är främst dessa 

kunskaper som studenter är menade att påbörja utvecklingen av under socionomutbildningen. 

Övriga faktorer som Nygren (ibid.) nämner är även dem en del av vad studenter börjar bygga 

upp under en utbildning, men då utbildningen är menad att ge kunskap är det mitt huvudämne 
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i detta examensarbete. Även det att Blom och Nygren (2006) valde att lägga fokus på just 

kunskapsaspekten av praktikperioden för socionomstudenter har påverkat detta beslut. De 

yrkesrelevanta kunskaper som Nygren (2004) tar upp innehåller både teoretisk och 

erfarenhetsmässig karaktär, vilket verkade passande när det kommer till en uppsats om 

praktikperioden inom den tidigare yrkesutbildningen socionomprogrammet som blivit mer 

vetenskapligt inriktad de senaste åren. 

Inom yrkesrelevanta kunskaper gör Nygren (ibid.) en till indelning, av sex skilda 

kunskapstyper som utvecklas genom teoretisk kännedom och personlig erfarenhet. Dessa 

kunskapstyper omfattar kunskap om: 1) vilka problem som hör till interventionsobjektet, 2) 

om problemens orsaker, 3) hur problemen visar sig, 4) om egna personlighetsdragens 

betydelse, 5) lagar och föreskrifter och 6) samarbetspartners. Det kommer vara de här sex 

kunskapstyper som jag fokuserar på.  

Ett annat viktigt inslag som tillkommer under praktikperioden är handledning, d.v.s. en person 

som arbetar aktivt inom det fält där studenten utför sin praktik ska vara ett stöd i studentens 

lärande (Sandell, 1999). ”Värdet av praktiken beror självfallet till stor del på handledningen” 

skrev Åke Elmér (1997) i sin genomgång av Socionomutbildningen vid Lunds Universitet. 

Handledning är även en del av praktikperioden inom socionomutbildningen som undersökts i 

mindre grad (Watson och West, 2003). Själva anledningen till att ha handledning som Watson 

och West (ibid.) lägger fram är att studenten ska kunna utveckla bl.a. sin kompetens och 

kunskap med hjälp ifrån en yrkeserfaren inom socialt arbete. ”As a member of the Social 

Work profession, the tutor was best placed to ensure the transfer to the student of appropriate 

knowledge, skills and values” (Watson & West, sid. 2, 2003). 

Enligt en studie som Bamford (1987) utförde under slutet av 1980-talet beror mycket av hur 

lyckat handledningen är på själva handledaren. Hur handledaren sköter sin roll påverkar 

studenternas professionella utveckling och även hur de ser på sin praktiktermin. Studenternas 

lärande under praktikterminen är kopplat till hur väl handledning har fungerat under 

studentens tid på arbetsplatsen (ibid.). 

Det är därmed enbart de yrkesrelevanta kunskaperna utifrån Nygrens (2004) kunskapstyper 

under studenternas praktikperiod som jag kommer att undersöka i denna uppsats följt av 

huruvida handledningen de fick under samma period påverkar studenternas reflektioner om 

deras yrkesrelevanta kunskaper.  
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Syfte  

Att analysera de reflektioner som socionomstudenterna vid Göteborgs -, Stockholms -, och 

Umeås Universitet har om praktikperiodens och handledningens betydelse för utvecklandet av 

yrkesrelevanta kunskaper. 

 

Frågeställningar 

• Hur mycket yrkesrelevant kunskap anser studenterna sig ha fått under sin 

praktikperiod? 

• Påverkar handledningen studenternas reflektioner berörande praktikperioden?  

 

Begrepp 

De begreppen som jag använder mig av i mina frågeställningar är dels yrkesrelevant kunskap 

som kopplas till kompetens enligt Nygren (2004) och reflektion. Vad yrkesrelevanta 

kunskaper är kommer jag att gå närmre in på i min teori avsnitt, då detta är vad jag använder 

som analysverktyg. Men under denna rubrik kommer jag närmre presentera reflektion, 

kunskap samt även förklara varför jag lägger vikt vid handledningens betydelse gällande 

studenternas reflektioner rörande de yrkesrelevanta kunskaper de fått av sin praktikperiod.  

Reflektion (eller reflexion) har som synonymer återspegling, tanke eller anmärkning (SAOL, 

2012a). Vilket innebär att fundera över något som skett tidigare och då även möjligen ha 

åsikter om situationen. ”Genomtänkta tankar” benämns det som av en praktikhandledare i 

Sandells (1999) doktorsavhandling som berör praktikperioden. Reflektioner kommer sig ur 

upplevelser, iakttagelser och erfarenheter som vi vill göra något utav (ibid.).  Det är därmed 

studenternas tankar och synpunkter om sin praktikperiod som jag var ute efter att när jag 

bedrev min undersökning.  

Men hur definieras kunskap? Enligt Svenska Akademins Ordlista (SAOL, 2012b) är kunskap 

”vetande, insikt, kännedom”. När Platon analyserade kunskap kom han fram till att en person 

innehar kunskap om ett ämne då de fakta om ämnet är sanna, personen vet om att de fakta om 

ämnet är sant samt att personen har goda grunder att ta faktan som sanning (NE, 2012a). 

Payne (2006, s. 71) skriver:”Knowledge is awareness of or understanding about an external 
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reality; thus we can know of something (that it exists) and know about it (its features or 

character).” 

Sandell (1999) tar upp två sidor av kunskap, den explicita och den implicita. Med explicit 

kunskap menas den uttalade och tydliga kunskapen medan den implicita kunskapen är 

underförstådda och utvecklas genom att utföra något. En jämförelse kan göras mellan 

teoretisk kunskap och praktisk kunskap. Teoretisk kunskap anses vara en abstrakt, universell 

och konstant sorts kunskap. Praktisk kunskap är en konkret sorts kunskap och kopplas till 

vetandet om hur man utför aktiviteter, som exempelvis ett hantverk (ibid.).  

Handledningens vikt gällande studentens utveckling under praktikperioden nämndes i 

problemformuleringen (Elmér, 1997; Sandell, 1999; Watson & West, 2003). Själva 

utvecklingen av kunskaper kopplade till yrket är även del av nationalencyklopedins (NE, 

2012b) definition av handledning, samt att handledaren själv ska fungera som ett stöd under 

denna utveckling. Då handledningen påverkar studenternas utveckling under praktikperioden 

borde handledningen även ha haft inverkan på deras reflektioner berörande de yrkesrelevanta 

kunskaperna de fått under praktikperioden.  

Metod 

Urval och avgränsning   

Valet av respondenter blir studenter ifrån Göteborgs Universitet, Stockholms Universitet och 

Umeå Universitet, tre lärosäten i Sverige som har socionomutbildningar. Fler universitet och 

högskolor blev kontaktade angående deltagande i undersökningen, varav de tre tidigare 

nämnda är de som hade möjlighet att delta. Lund valdes bort i förarbetet då jag som student 

vid detta universitet hade varit tvungen att forska bland mina nuvarande och tidigare 

kurskamrater. Det hade varit ur ett forskningsetiskt perspektiv problematiskt med 

objektiviteten att bedriva forskning på människor jag har samt har haft daglig kontakt med.  

Valet av socionomstudenter blir ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) eller ett 

strategiskt urval där den egenskapen att de är socionomstudenter som vid 

enkätundersökningens utförande går på termin 6 och 7 samt att deras lärosäten vara villiga att 

deltaga gör att de blir utvalda att delta i studien. Då det enbart blev tre universitet som kunde 

delta utökade jag antalet terminer som skulle undersökas från enbart en termin till två 

terminer, för att få ihop ett godtagbart antal av studenter som deltog. Med ett godtagbart antal 



10 
 

ansåg jag att det skulle krävas ungefär 100 svar ifrån varje grupp (d.v.s. från varje universitet) 

(May, 2001).  I min bortfallsanalys följer mer om detta ämne.  

Att det är studenter vid termin 6 och 7 som valts att delta beror på att de har genomfört 

praktikterminen och kan därmed bidra med reflektioner rörande detta praktiska moment inom 

socionomutbildningen. Problematiskt blir det då studenterna inte har samma erfarenheter då 

de har kommit olika långt inom sin utbildning, termin 7 är klara inom kort och termin 6 har en 

termin kvar. Det har även, på grund av att de är olika långt gångna inom 

socionomutbildningen, gått olika långt sedan de utfört sin praktiktermin. Om vi antar att alla 

har gått utbildningen utan paus sedan praktikperioden är det ungefär en respektive två 

terminer sedan de utförde sin praktiktermin, vilket kan leda till olika reflektioner bland 

studenterna. De som är termin 6 har den färskare i minnet men termin 7 har haft längre tid och 

utbildning vilket kan leda till en annan syn på praktikterminen än vad termin 6 har. Då mitt 

syfte inte är att jämföra dessa grupper har jag inte ställt frågan till studenterna i enkäten om 

vilken termin de tillhör, vilket även gör att jag inte kan skilja mellan vilka svar som kommer 

ifrån vilken termins studenter.  

Då jag inte har försökt att få tag på alla socionomstudenter i Sverige som genomfört 

praktikperioden eller har ett representativt urval kan jag inte generalisera över alla 

socionomstudenter i landet. Det är även svårt då de svar jag fått ifrån studenterna är 

reflektioner som de har haft vid just det tillfälle de svarade på enkäten (Ekbrand, 2004). Dessa 

svar är inte oföränderliga, vad de ansåg vid ifyllandet av enkäten kan vara en annan åsikt idag. 

Beroende på omständigheter och tidpunkt kommer deras svar förändras, vilket gör 

generaliseringar svåra även vid de fall där man har ett representativt urval (ibid.). Det faktum 

att de socionomstudenterna som svarade på min enkät inte längre är, samt inom kort ej längre 

kommer vara, socionomstudenter tillkommer och även att de studenter som kommer gå 

termin 6 och 7 härnäst har inte samma erfarenheter som de föregående studenterna. Men det 

som mitt material kommer kunna visa är tydliga tendenser ibland de deltagande 

socionomstudenterna. Lutar svaren åt ett särskilt håll och hur kan det förklaras? Om det finns 

tydliga tendenser inom min grupp av socionomstudenter, kan det vara värt att undersöka om 

det även finns inom andra grupper av socionomstudenter med hjälp av en mer representativ 

studie. 
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Val av metod 

Då jag vill undersöka studenternas reflektioner om praktikperioden har jag använt mig av 

kvantitativ metod i form av enkätinsamling. Forskare utför kvantitativa studier främst när de 

vill kunna generalisera över större populationer (Bryman, 2011). Utifrån att använda 

kvantitativ metod i form av enkäter vill jag försöka få fram en generell reflektion (May, 2001) 

ibland de deltagarna som jag har med i undersökningen. 

Som May (ibid.) skriver handlar enkätinsamling om att få människor att delge sina tankar om 

ett ämne genom att besvara en enkät. Genom att utnyttja en enkät är det enkelt att få fram en 

stor populations åsikter om ett specifikt ämne. Att jag valde att utföra en kvantitativ metod till 

min frågeställning anser jag ger mig större möjlighet att utläsa de tendenser som studenternas 

svar påvisar. Detta skulle jag ha gått miste om jag valt att intervjua en handfull studenter 

istället för de 212 stycken studenter som har besvarat enkäten. Enligt May (ibid.) är det inte 

genom en enda enkätundersökning som några äkta forskningsbelägg kommer fram, men det 

är ett steg framåt. För att komma fram till substantiella forskningsresultat krävs det därmed 

fler undersökningar innan man kan kalla något forskningsbelagt, men det måste påbörjas 

någonstans.  

Enkätens utformning 

Innan en undersökning utformas måste man vara väl insatt i ämnet som ska undersökas samt 

veta vad man vill få fram ur det insamlade materialet. Detta då frågorna och svarsalternativen 

kommer ifrån forskaren och om dessa inte är korrekt utformade kommer inte undersökningen 

vara av nytta (Trost, 2007; May, 2001; Ekbrand, 2004).  

Innan studenterna fick enkäten utförde jag en pilotstudie, ett sätt att testa enkäter innan den 

riktiga undersökningen startar, med assistans av både kollegor och utomstående för att se till 

att det fungerade korrekt samt om det fanns oklarheter ibland frågorna (Ekbrand, 2004; 

Bryman 2011). Enligt Ekbrand (2004) borde testet utföras på samma kategori av personer 

som skulle svara på enkäten. De som jag bad utföra testet är alla i 20-årsåldern och studenter 

vilket beror på att detta var den väntade målgruppen för denna undersökning, och i mitt 

insamlade materialet framkom senare att genomsnittsåldern var 27 år. I testen framkom att 

den första versionen av enkäten hade en tendens att duplicera frågor, vilket hade kunnat ställa 

till problem med att få in svaren korrekt och även skapade förvirring ibland de svarande då de 

antog att de dubbla frågorna var menade att vara där. Detta problem avhjälptes genom att 
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skapa om enkäten en andra gång i Google Docs utan att göra ändringar efter det var klart som 

t.ex. flyttning av frågor och tillägg av text.  

När valet av att göra en enkät togs upp presenterades två alternativ när det gäller skapandet 

utav en webbenkät. Dels genom Lunds Universitet där de har ett program för denna typ av 

enkäter som används när de själva gör utvärderingar av utbildningar eller Google Docs som 

studenter använt sig av en termin tidigare när de utförde en webbenkätsundersökning. Mitt val 

blev Google Docs då denna innehar en större möjlighet att välja en tilltalande layout dessutom 

var programmet relativt lättanvänt när jag gjort mig bekant med dess olika funktioner.  

Distribution 

Som nämnts ovan har enkäten distribueras till studenterna via deras universitetsmailkonton. 

Då jag utförde en webbenkät hade jag två möjliga sätt att dela ut den till studenterna: det 

första var att själv via Google docs skicka enkäten till studenterna eller det andra alternativet 

var att universiteten själva skickade ut materialet som jag gav dem. Vad gäller det första 

alternativet hade jag behövt få tillgång till alla studenternas mailadresser, vilket enligt Olsson 

och Rubi (2011) hade antagligen krävts att då först skicka ut ett mail som frågade om någon 

inte önskade att delta i undersökningen. Då jag samarbetade med universitet som jag själv ej 

tillhör lät jag dem bestämma vad som de ansåg vara det bästa sättet ur deras synpunkt. Alla tre 

valde att distribuera enkäten själva via sin administration. Vad gäller Stockholms universitet 

hade de inte möjlighet att enbart skicka till studenter ifrån en specifik termin, vilket gjorde att 

alla socionomstudenter på Stockholms Universitet fick enkäten men med klargörande ifrån 

både Universitetet och mig att enkäten endast skulle fyllas i av termin 6 och 7.  

Då Universiteten själva skickade materialet till studenterna kom inte följebrevet automatiskt 

med i både mailet och enkäten som det gjorde när jag skickade ut enkäten själv med Google 

Docs.  Därför kopierade jag följebrevet in i materialet som Universiteten skulle skicka ut med 

länken till enkäten samt att om man hade tekniska problem med ifyllandet av enkäten eller 

frågor skulle man kontakta mig eller min handledare. Efter första utskicket skickade jag 

genom universiteten ut två påminnelseutskick, det första efter en vecka och det andra efter två 

veckor.  

Metodens förtjänster och begränsningar  

Den begränsning som finns när man arbetar med enkäter är att det inte finns någon möjlighet 

att veta om respondenterna har tolkat frågorna korrekt (Bryman 2011). Vid till exempel 
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intervjuer finns det möjlighet att kontrollera om den intervjuade har förstått betydelsen av en 

fråga, men detta är inte i samma grad tillämpligt vid enkätbesvarande. Ett vanligt försök att 

eliminera problemet, enligt Bryman (2011) är att inte ge respondenterna en möjlighet att 

skriva öppna svar. Något som även det inte alltid anses lösa problemet. Enligt Bryman (ibid.) 

finns även problemen att det inte går att veta vem som egentligen fyllt i enkäten, att man 

ställer för många frågor vilket leder till trötthet hos deltagaren, eller att det blir stort bortfall 

på grund av felaktiga ifyllda enkäter eller brist på deltagande. Då jag även använder mig av 

bekvämlighetsurval kommer det inte vara möjligt att generalisera över populationen (ibid.), 

för att kunna göra det hade jag behövt ha slumpmässigt utvalda deltagare ibland 

socionomstudenter i landet. Bryman (ibid.) och May (2001) poängterar dock att det är fullt 

acceptabelt att använda sig av denna storts urval då det trots allt kan leda till något användbart 

eller i vart fall fylla forskarens syfte.  

De fördelar som Bryman (2011) framhåller är att det är ett mer effektivt och snabbt att få ut 

en undersökning (inte lika säkert att den återkommer till forskaren lika snabbt däremot). Till 

skillnad emot intervjuer blir inte deltagaren påverkad utav forskaren under ifyllandet av 

enkäten. Anonymiteten som en enkät bidrar med gör det även lättare att dela med sig av 

svåra/pinsamma ämnen (Bryman, 2011; May, 2001). Det är även lättare tidsmässigt för 

deltagaren då denne fyller i enkäten när denne har tid (ibid.). Även den möjligheten att nå 

många som inte bor förhållandevis nära är ett en stor fördel (Bryman, 2011; May, 2001). 

Genom att först använda sig av en enkätstudie är det även möjligt att bygga vidare på den 

med andra forskningsmetoder beroende på vad materialet ifrån enkätstudien påvisade 

(Bryman, 2011). Det är även genom datan som insamlas enklare att jämföra delar av ditt 

material med varandra eller att påvisa kopplingar mellan olika svar (Bryman, 2011; May, 

2001).  

Genom enkätundersökningar brukar målet vara att undersöka om det finns något samband 

mellan olika variabler. Korrelationen mellan två oberoende faktorer undersöks (Bryman, 

1997). Vilket är vad jag har valt att utföra på det material som jag samlat in.  

Ett surveyurval är under tre betingelser ett lämpligt och användbart medel för att 

samla in information – när målet för forskningen kräver kvantitativ information, 

när den informationen man vill ha tag i är rimligt konkret och bekant för 

respondenterna och när forskaren i förväg har stora kunskaper om specifika 
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problem och vilka tänkbara responser som sannolikt kommer att dyka upp… 

(Warwick & Lininger, 1975, s.9-10.) i Bryman, 1997, s. 130). 

Inom både kvantitativ- och kvalitativ forskning finns problemet med reaktivitet. Vilket 

innebär att under den tid som forskningen pågår finns en vetskap hos deltagarna om att de blir 

”studerade”. Detta bidrar till att svar och beteenden som framkommer inte är de svar eller 

beteenden som deltagarna hade uppgivit eller uppvisat under normala omständigheter 

(Bryman, 1997). ”Men även kvantitativa forskare kan göra anspråk på att ta upp 

frågeställningar som är relaterade till den innebörd undersökningspersonerna lägger in i den 

sociala verkligheten” (Bryman, 1997, s.144). 

Det som menas är att det är inte enbart med kvalitativ undersökning som det går att undersöka 

de reflektioner som deltagare har rörande ett ämne. Exempelvis utfördes en studie 1955 av 

Morse & Weiss, där arbetsmotiv och betydelsen av arbete undersöktes och 1968 utfördes en 

enkätundersökning av Goldthorpe m.fl. som berörde deltagarnas attityder och beteenden 

(Bryman, 1997). Vilket påminner om mitt syfte att undersöka studenternas reflektioner 

rörande praktikperiodens och handlednings betydelse för deras utvecklande av yrkesrelevanta 

kunskaper. 

Etiska överväganden 

Det finns regler och principer som bör följas när någon bedriver samhällsvetenskaplig 

forskning. Att personer som deltar i en studie ska ha blivit tillfrågade och informerade om hur 

studien kommer att se ut och användas samt dess slutgiltiga syfte är en av huvudprinciperna 

(May, 2001; Bryman, 2011). Även hur man använder det insamlade materialet är reglerat, 

enligt Bryman (2011), då forskaren enbart får använda det till det syfte som deltagarna blivit 

informerade om. Identiteterna till dem som har varit del av undersökningen ska även hållas 

konfidentiellt och ingen ska komma till skada under undersökningen (ibid.).  

Då det är en kvantitativ studie i form av enkäter berörande ett relativt okänsligt ämne finns det 

minimala risker att någon deltagare kommer till skada. Jag har utgått ifrån de fyra 

huvudprinciperna när det gäller forskningsetik; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 

och nyttjandekravet (VR, 2011). För att ge information om undersökningen har jag att som 

inledning till enkäten skrivit en text ur vilket deltagarna får reda på vem jag är och vad 

undersökningen kommer att beröra. Även varför jag har valt ut dem till undersökningen och 

att det är frivilligt för dem att delta samt om de väljer att delta är det anonymiserat tas upp i 

den bifogade texten (ibid; Bryman, 2011). I och med att de fyller i enkäten anser jag att de har 
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samtyckt till deltagande men jag kommer även att bifoga min kontakt information om någon 

skulle ha några frågar efter de deltagit vid undersökningen (VR, 2011). Då det är 

anonymiserat finns det inget skäl (eller möjlighet) för någon att kunna bli borttagen efter de 

har valt att delta, då det är omöjligt att veta vem deltagaren är efter enkäten är inskickad (VR, 

2011). Det material som jag samlar in kommer även att enbart användas inom detta arbete.  

 

Analys och kodning 
IBM SPSS har varit mitt valda program för att analysera min empiri. Främst då detta är 

programmet som vi använt oss av förr vid socionomprogrammet i Lund vilket gör det relativt 

lättanvänt jämfört med att lära sig ett nytt program, samt att det var möjligt att använda det 

genom Lunds Universitet. Genom Lunds Universitet finns det även finns möjligheten att få 

installera en studentversion på sin egen dator vilket underlättat arbetet. Svaren från min enkät 

hamnade i ett rutnät som påminde om Excel, vilket är lätt överförbart till IBM SPSS. Väl i 

analysprogrammet fick jag koda om de flesta variablerna från text till siffror för att kunna 

utföra de analyser som krävdes. Det är programmet som utför alla uträkningar, vilket 

minimerar chansen för felaktigheter, och det underlättar även att tolka då de statistiska 

säkerställda sambanden flaggas utav programmet.  

Det material som jag valt att presentera består av ordinalvariabler (exempelvis svarsalternativ 

som sällan, biland, ofta) och det analysverktyg som användes i IBM SPSS heter Spearmens 

rho. Detta är en bivariat analys verktyg som undersöker om det finns något samband mellan 

två variabler. Styrkan i sambandet beräknas genom att se hur nära koefficienten ligger 

antingen +1 eller -1. Vid en av analyserna använder jag även av mig av en korrelationstabell, 

där det lättare gå att utröna sambandsmönster. Nackdelen med bivariat analys är att det inte 

går att säga exakt hur sambandet, om det visar sig finnas ett sådant, fungerar. Variablerna 

påverkar varandra men det går inte att påvisa ur vilket håll, vilken av variablerna påverkar den 

andra? Det går att försöka resonera om ens fynd men det finns inget självklart rätt svar 

(Bryman, 2011).  

Bortfall 

De slutliga siffrorna för undersökning blev 212 deltagare, varav 74 från Stockholms 

Universitet, 81 från Göteborgs Universitet samt 57 från Umeå Universitet. Totalt skickade 

universiteten ut 666 enkäter (Stockholms Universitet 264, Göteborgs Universitet 200 och 
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Umeå 202) till studenter vid termin 6 och 7 på de tre tidigare nämnda universiteten. Totalt 

innebär detta ett bortfall på 68 %. Ett bortfall på denna höga nivå är inte ovanligt (May, 

2001). Några förklaringar till det höga bortfallet trots de tre påminnelserna är att mailet gick 

till studenternas universitets mailadresser vilket kanske inte öppnas mer än sporadiskt, 

enkättrötthet (då studenter är en eftertraktad grupp vid enkätundersökningar), samt även de 

som inte önskade delta. 

För att minska bortfall enligt Bryman (2011) och May (2001) finns flera åtgärder som man 

kan använda sig av. De som jag har tagit fasta på vad gäller min enkät är att påminna 

deltagarna om undersökningen. Två veckor efter första utskicket skickades materialet ut ännu 

en gång med viss modifiering utav den informationstext som bifogades till utskicket där de 

som redan har deltagit tackas för sitt bidrag och ombes att bortse ifrån mailet denna gång. 

Även att begränsa antal frågor samt ha en tilltalande och lätt layout har jag försökt att uppnå. 

Med begränsat antal frågor menar Bryman (2011) inte enbart den totala mängden frågor utan 

även att du inte bör ha för många öppna frågor då detta ökar bortfallet markant. Enkäten 

innehåller enbart slutna frågor, vilket har sina för och nackdelar (ibid.). Fördelarna är att det 

är lättare för både deltagarna och den som undersöker att bearbeta frågorna. Kodningen av 

svaren underlättas och går snabbare än att gå igenom öppna svar ifrån alla deltagarna. 

Deltagarna får även hjälp med att förstå vad man är ute efter om man har fasta svarsalternativ 

istället för skriv egna svar. Nackdelarna som Bryman (ibid.) tar upp är att man kan missa 

intressanta svar som man inte frågade om eller att det svarsalternativ som man listar inte 

matchar vad deltagaren vill svara. För att avhjälpa det sist nämnda problemet kan man lägga 

till svarsalternativet övrigt där det går att fylla i själv om det saknas vad man önskar svara. 

Deltagarna kan även tveka mellan två alternativ och detta syns inte i den ifyllda produkten 

eftersom enbart ett svarsalternativ är ifyllt (ibid.). I  fråga 5 och 9 (se bilaga 1) har jag använt 

mig av skalor där deltagarna har fått välja mellan 1, 2, 3 och 4 vad gäller huruvida de 

instämmer i påståendet jag gett dem. För att hålla kontinuitet behåller siffrorna sin betydelse i 

båda frågorna med 1 som ”Instämmer inte alls” och 4 som ”Instämmer helt”.  

Det blev en del mindre problematik med frågorna i enkäten trots min pilotstudie innan dess 

utförande. Vid frågan ”Efter att ha utfört praktikterminen visste jag hur problemen som 

brukarna/klientelet hade visar sig/kan ses på denne” ville en deltagare ha sitt svar struket då 

denne inte ansåg att denna fråga var relevant inom den praktikplats som deltagaren var på. 

Men jag har valt att behålla detta svar då deltagaren besvarade frågan ”Instämmer inte alls”, 

vilket enligt mig innebär att frågan är korrekt besvarad. Detta då personen inte har någon 
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kunskap om det ämnet, vilket enligt Nygren (2004) är en del av de professionella 

yrkeskunskaper som är huvudämnet för min undersökning. Deltagaren har därmed inte den 

kunskap som efterfrågades i den frågan i enkäten och uppgav det i sitt svar. Några deltagare 

kommenterade att vissa av frågorna i enkäten, som jag tog inspiration ifrån Nygren (ibid.) 

gällande utformningen, blev svårförståliga. Detta är en kritik som jag kan förstå i efterhand 

och detta kommer jag även ha i åtanke när det kommer till analysen. Vid två frågor har jag 

lämnat öppet för egna svar om något av mina svarsalternativ inte stämde överens med vad 

deltagarna önskade svara, vilket orsakade att några få (mellan 5-9 personer) skrev två av mina 

fasta svarsalternativ istället för ett. Detta var inte min mening med frågan, då jag önskade 

endast ett svar. Efter samrådan med Lars Wahlgren på statistiska institutionen vid Lunds 

Universitet (2012-01-24) har jag åtgärdat detta genom att singlat slant mellan deras två 

alternativ för att slumpa fram ett av dem och på så vis inte förlora data.  

Det uppkom även ett problem med frågorna rörande handledarens roll vad gäller studenternas 

upplevelser om tiden på praktikplatsen. Den handledare jag hade i åtanke vid frågorna vad 

den utnämnde handledaren på arbetsplatsen, men en del har skrivit om handledaren ifrån 

universiteten. Detta var ett misstag av mig att inte vara tydligare att det enbart var 

handledaren ifrån arbetsplatsen jag menade i frågorna. Så det är svårt att bedöma hur pass 

många som svarat korrekt utifrån dessa frågor. Trots detta kommer jag att utnyttja materialet 

såsom jag hade planerat, med handledaren på praktikplatsen som fokus. Men det är viktigt att 

nämna att det som speglas i mitt material möjligen bär på felaktigheter på grund av detta 

missförstånd som orsakat att minst en handfull utav de som besvarat enkäten haft både sin 

handledare från arbetsplatsen och handledaren vid universitet i åtanke.  

Validitet och Reliabilitet 

Vad gäller de kvantitativa metodernas reliabilitet, eller tillförlitlighet, kan detta kontrolleras 

genom test inom statistiska program såsom SPSS. De test som jag har använt mig av 

innefattar korrelation mellan mina olika variabler, och det är inom dessa vanligast att utnyttja 

Chi-två test för att undersöka dess statistiska signifikans. Utifrån det värdet som uträknas med 

Chi-två går det att få fram om det är statistiskt säkerställt eller inte (Bryman, 2011). För att 

ytterligare få fram en säkerhet på om resultatet inte är en tillfällighet, anger Bryman (ibid.) att 

man kan upprepa undersökningen vid en senare tidpunkt med samma respondenter för att 

säkerställa att man får liknande resultat. Detta är inte tyvärr applicerbart inom denna mindre 

undersökning på grund av tidsbrist. Dock skriver Trost (2007) att det inte ska kunna gå att få 

samma resultat vid olika tillfällen då respondenternas omständigheter inte är stillastående utan 
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förändras kontinuerligt. För att uppnå hög reliabilitet inom en enkät enligt Trost (ibid) ska 

man undvika svåra ord eller begrepp utan ha raka och tydliga frågor som majoriteten förstår. 

Även Körner & Wahlgren (2005) tar upp vikten av hur själva frågorna vid en 

enkätundersökning är formulerade. Ställ en fråga åt gången och ställ inte för många av dem, 

utan endast de som du är intresserade av att få besvarade. Att ställa upp för många frågor till 

respondenten kan minska den svarandes noggrannhet vid ifyllandet och på så sätt minska 

reliabiliteten (ibid.).  

Vad gäller validiteten handlar det om det som ska mätas verkligen mäts med hjälp av de 

verktyg man använder sig av (Bryman, 2011). Vid utformningen av enkäten uppger Trost 

(2007) att ska det funderas över vad man egentligen ställer för fråga när svarsalternativen 

utformas. Det vill säga om jag undrar om hur många dagar respondenten tar bussen i veckan 

ska jag inte ha ofta, sällan m.m. som svarsalternativ då detta inte ger svar på frågan. Det finns 

olika vis att undersöka om en enkät är korrekt utformad för att utföra en undersökning, 

exempelvis kan man be någon annan med kunskap inom ämnet göra en genomgång av 

enkäten (Bryman, 2011). Det är även ett alternativ att genom andra metoder än enkät 

undersöka ämnet innan man påbörjar en enkätundersökning. Det exempel Bryman (ibid) ger 

är att om man ska undersöka vad en chef gör under en arbetsdag kan man börja med att 

observera några chefer och hur de spenderar sin tid på arbetsplatsen.  

Då jag har använt mig av sambandsanalyser kan ett problem vara om sambandet som man ser 

mellan två variabler vara ett så kallat falskt samband, något som går under intern validitet 

(ibid.). Detta sker då det finns en annan faktor som båda ens variabler har koppling till vilket 

skapar ett samband mellan de variablerna som undersöks. Det finns då inget egentligt 

samband mellan variablerna, utan det är den okända faktorn som är orsaken. Det exempel som 

Bryman (ibid.) ger är att om man undersöker vilket politiskt parti som personer röstar på 

kopplat till vad personerna har för lön, ger detta ett falskt samband då det egentligen är åldern 

på personerna som påverkar båda variablerna. Ju äldre du är desto mer tjänar du och även din 

ålder påverkar vem du röstar på. För att undvika detta problem kommer jag att undersöka 

sambanden mellan mina variabler med hjälp av verktyg som Spearmans rho för att få fram om 

sambandet har en statistisk signifikans (ibid.). Detta kan då påvisa hur mycket tillit jag kan ha 

till resultaten som framkommer, och hur stor chanserna är för att sambandet skulle vara falskt. 

Genom att undersöka den statistiska signifikansen vet du hur stor chanserna är för att du får 

fram fel slutsatser gällande materialet (ibid.).   
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Orientering om kunskapsläget   

Vad jag har sökt efter är kunskap om socionomutbildningen och även andra utbildningar med 

fokus på de praktiska faktorerna inom dessa. Som sökord har jag använt mig av 

praktik/placement, socionomutbildning/Social Work, profession m.m. Men de platser som jag 

funnit den mest givande kunskap har varit via tips ifrån handledare samt föreläsare och genom 

den litteraturen komma vidare till andra källor (som ett slags snöbollseffekt). Den litteratur 

och forskning som varit till störst hjälp presenterar jag kort här nedan.  

Blom & Nygren (2006) utförde en undersökning ibland Umeås socionomstudenter i form av 

en narrativ analysmetod där deltagarna i studien skrev om olika situationer under sin praktik 

och om hur kunskap som faktor påverkade dessa situationer. Kunskapsformerna som 

analyserades var fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Utifrån det kunde Blom och 

Nygren få fram att den större delen av kunskap som socionomstudenterna sa sig ha 

användning för under praktikperioden fick de medan de var på sin praktikplats. Därmed ansåg 

socionomstudenterna att den kunskapen fått under 4 terminers studier kom till mindre 

användning under praktikperioden. Författarna poängterar även att kunskap är ett väldigt 

”komplext” ämne som är väldigt individuellt. Det borde egentligen fokuseras mer på vad är 

kunskap i dess olika former och användning samt hur man uppnår den från inte enbart de 

traditionella källorna som exempelvis en bok men även ifrån mötet med klienter. Sedan kan 

kunskap om hur studenten kan bäst utnyttja sin kunskap leda till en bättre beredskap om hur 

man bäst agerar i olika situationer.  

Gunnar Olofsson och Otto Petersson har sedan 2003 utfört ett forskningsprojekt om 

yrkesutbildningar på Växjö universitet (2011). Studenterna som är grunden för empirin har 

följts från det att de började sina studier vid universitet tills att de kommit ut i arbetslivet. 

Både enkäter och intervjuer har använts vid insamlingen av materialet. Det som analyseras 

samt utvärderas är utbildningarna och bland annat hur studenterna anser att de blivit väl 

förberedda inför sina yrken utav dem. Eva Johnsson skriver kapitlet som berör 

socionomprogrammet, och utifrån forskningen framgår att studenterna är framförallt nöjda 

med praktikterminen under studierna och övrigt som ”ger träning till det kommande 

yrkeslivet” (Johnsson, 2011, s. 121). Vikten av praktikterminen kan därmed inte förnekas då 

det är där som studenterna ska binda ihop teoretisk och praktisk kunskap. Ur 

kunskapsperspektivet tar Johnsson (ibid.) upp så kallat ”färdighetstränande moment”, med 

vilket menas att utveckla de färdigheter som kommer användas inom arbetslivet. Det som 
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studenterna ansåg sig ha fått god kunskap om var bland annat om beteende, skriftliga 

presentationer medan t.ex. muntliga presentationer och utvärderingar ansågs de ha mindre bra 

kunskaper om. Men de färdigheter som flest ansåg sig ha fått goda kunskaper i var även de 

färdigheter som främst kommer komma till användning i deras framtida arbete. Den slutsatsen 

som Johnsson (ibid.) har är att studenterna är nöjda med socionomutbildningen samt att det 

som lärs ut kommer till användning i deras yrkesliv, förutom en saknad över att inte fått mer 

kunskap berörande utvärdering och utredningsarbete som är en stor del av flera socionomers 

vardag.  

Pär Nygren (2004) som undersöker ”den professionella personens tillkomst” (min övers.) tar 

bland annat upp hur studenter tar till sig kunskap ifrån praktikperioden för att forma sin 

yrkesidentitet och vad professionell kompetens består utav vad gäller t.ex. professionell 

kunskap och färdigheter. Nygren (ibid.) presenterar en teori om hur kompetens tillkommer, 

och han gör detta genom att använda sig av båda andra forskares teorier och undersökningar 

samt sitt eget forskningsprojekt som kallas ”Kryssildsprosjektet” som består av både enkäter 

och intervjuer med studenter, lärare och yrkesverksamma personer. Det som framkommer är 

att det är en process med flera olika faktorer som spelar in när professionell kompetens 

tillkommer. Att det inte går att skilja mellan den egna personen och den professionella 

personen är även en slutsats, dessa två utvecklas tillsammans som en helhet. Nygren (2004) 

tar upp att studenter ofta klagar över att det som de får lära sig på utbildningen inte är det som 

kommer krävas av dem senare när de kommer ut till arbetslivet. Detta beror på skriver Nygren 

(ibid.) att det kräver olika typer utav kompetens beroende på om du är i en utbildning eller vid 

ett arbete. Att du tagit examen betyder att du har haft den kompetensen som krävdes för att 

klara utbildningen vid ditt lärosäte, inte att du har den kompetens som behövs vid ditt 

framtida yrke. Ju mer lik kraven vid din utbildning är till yrkeslivet desto mer likt är de olika 

kompetenserna som krävs vid utbildningen och yrket. Som svar på varför du som student 

behöver lära dig det som inte anses av studenterna som relevant skriver Nygren (ibid.) att det 

är denna kunskap som krävs för att ta examen. Och utan examen får du inte arbetet helt 

enkelt.  

Donald Schön (1995) tog upp hur det vetenskapliga och teoretiska har blivit det ”fina” inom 

professioner medan det praktiska lärandet har hamnat i skymundan. Även om det praktiska 

utförandet bygger på vetenskaplighet och teorier kräver det ändå erfarenhet för att kunna 

applicera dessa kunskaper på ett bra vis. Materialet som boken baseras på är både Schöns 

egna studier och erfarenheter men även en stor mängd inspiration ifrån andra forskare och 
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författare. Det som Schön ställer emot varandra är expertrollen som professionell och den så 

kallade reflekterande professionelle. Där experten står över alla andra utanför sitt arbetsfält 

och håller ett avstånd till klienterna medan den reflekterande professionelle erkänner att denne 

inte kan veta allt och försöker få en god kontakt till sina klienter. För att bli en bra 

professionell person menar Schön att denne behöver ha förmågan att bemöta en 

arbetssituation korrekt direkt när den uppkommer genom att använda all den kunskap som 

man innehar vad gäller både personliga känslor som professionell kunskap och erfarenhet.  

 

Bakgrund 
Enligt kursplanerna från Stockholms-, Göteborgs- och Umeås universitet är praktikterminen 

vid socionomprogrammet 30 högskolepoäng där även några av poängen utgörs av inledande 

kurser innan studenterna påbörjar arbetet på sin praktikplats. Detta innebär att då man som 

student får 1,5 poäng/vecka om man läser fulltid blir ungefär 100 dagar som studenterna 

bedriver verksamhetsförlagdutbildning d.v.s. praktik. Som kontrast har det i England de 

senaste åren genomförts ändringar inom socionomutbildning, och en av de ändringarna har 

varit att utöka antalet dagar som studenterna utför praktik från 130 till 200 dagar. Denna och 

övriga ändringar har utförts för att förbättra utfallen på det arbetet som de framtida 

socionomerna kommer att utföra (Collins, Blewett, Manthorpe & Tarr, 2010). Enligt 

regelverket för den verksamhetsförlagda delen utav socionomutbildningen i England (QAPL, 

2010) ska de 200 dagarna även vara delade mellan två olika typer av inriktning på socialt 

arbetet. 

Mitt ursprungliga syfte var att försöka utföra en jämförelse mellan engelska och svenska 

socionomstudenter då det här fanns en tydligen skillnad vad gäller tidsaspekten på 

praktikperioden. Men dock visade det sig vara för byråkratiskt komplicerat för att vara 

genomförbart. Kontakt med universiteten i England var tidskrävande, trots personliga 

kontakter vid ett av universiteten som kontaktades. Det universitet som senare hade kunnat 

ställa upp krävde ett försäkringsintyg som klargjorde att om något gick fel under 

undersökningen skulle jag eller Lunds Universitet vara skadeståndsskyldiga. Detta var 

standardformulär som berörde all forskning, men som det inte gick att undvika även för en 

enkätundersökning som denna där chanserna att någon skada skulle uppkomma på deltagarna 

var minimala (då inga av frågorna i min enkät är av känslig natur).  
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Teori 
Varje kunskap som genomgås har både en så kallad allmän sida, d.v.s. en mer övergripande 

kunskap som professionella innehar, som sedan utvecklar sig till en fördjupad kunskap 

beroende på var man praktiserar sitt yrke. Kort sagt har man en övergripande kunskap om 

arbetsuppgifterna som med erfarenhet och genom att praktiskt utöva dem ger större kunskap 

(Nygren, 2004). Då det är Nygrens (ibid.) sex kunskapstyper som jag har använt mig av vad 

gäller både utformningen av en stor del i min enkät samt min analys av det insamlade 

materialet kommer jag här att närmre förklara de olika yrkesrelevanta kunskapernas innebörd.  

1. Kunskaper om vilka problem som hör till interventionsobjektet 

Vilka problem ska du som professionell befatta dig med? Vad är relevant inom ditt arbetsfält? 

Kunskapen kan diskuteras emellan professionella om vad som bör vara placerat inom deras 

yrkesuppgift eller inte, det är d.v.s. inte alltid helt fastställt. Även hur man fastställer om det 

är relevant eller inte kan variera då en del går enbart på teoretisk kunskap medan andra 

använder sig utav erfarenhetsbaserad kunskap.  

2. Kunskaper om problemens orsaker 

Att veta hur problemen som de brukare man arbetar med har uppkommer och varför. Vilka är 

de bakomliggande orsakerna? Genom både teoretisk kunskap såsom vad som enligt forskning 

är kända orsaker men även erfarenheten är en stor del utav utvecklandet av denna kunskap.  

3. Kunskap om hur problemen visar sig 

Med denna kunskap vet man hur de problem som är relevanta inom ditt fält kan visa sig på 

ytan. Detta får man främst genom erfarenhet, genom att vara med om olika situationer är det 

lättare att tyda tecken som uppvisas av den/de personer som är aktuella inom ditt arbetsfält. 

Betecknas ibland som intuition utav praktikerna själva.  

4. Kunskap om egna personlighetsdragens betydelse 

Inom denna kunskap är det viktigt att känna sig själv och hur man själv agerar inom arbetet. 

Hur du som person reagerar vid olika omständigheter eller i samarbete med olika människor 

m.m. Genom en stark kännedom om hur du som professionell arbetar kan du utnyttja dina 

starka sidor till din fördel men även veta inom vilka områden du är svagare.  

5. Kunskap om lagar och föreskrifter 

Lagkunskap är essentiell inom de flesta grenar där socialt arbete utförs (detta är dock ej en 

sanning överallt som socialt arbete utförs.) Genom att aktivt använda sig av lagar och 
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föreskrifter får man en djupare kunskap, framförallt där man ofta använder en viss typ utav 

lagtext. Detta är huvudsakligen en teoretisk kunskap, som blir lättare att utnyttja vid frekvent 

användning.  

6. Kunskap om samarbetspartners 

Att veta vem man kan vända brukare till eller vilka man själv som professionell kan söka 

hjälp ifrån till sin brukare är en användbar kunskap. Hur dessa samarbetspartners utför sina 

arbeten, vilket klientel de väljer att assistera och vad de faktiskt kan utföra är ytterligare 

nivåer som kan tillföras denna kunskap. 

 

Av dessa kunskapstyper finns det både blandning av teoretisk kunskap men även av praktisk 

kunskap inom dem alla. Men trots att de har en blandning kan det även tolkas som att de olika 

kunskaperna lutar mer åt ett av de båda hållen, av det teoretiska och det praktiska. Kunskaper 

om vilka problem som hör till interventionsobjektet (1), kunskaper om problemens orsaker (2) 

och kunskaper om lagar och föreskrifter (5) har en större lutning mot den teoretiska 

kunskapen medan kunskap om hur problemen visar sig (3), kunskap om egna 

personlighetsdragens betydelse (4) och kunskap om samarbetspartners (6) lutar mer åt den 

praktiska kunskapen enligt min tolkning. 

Ifrån Nygrens (ibid.) kunskapsbegrepp och hur det framställs att de formas inom den 

professionelle personen (i mitt fall de blivande professionella personerna d.v.s. 

socionomstudenter) har jag analyserat mitt material. De olika kunskapstyperna beskrivs som 

på vilket sätt dessa kunskaper utvecklas, om det är främst teoretiskt eller praktiskt eller en 

likvärdig blandning. Utifrån vad studenterna svarar kan jag försöka mig på att tolka om 

praktikperioden gav dem en påbörjan av deras uppbyggnad av vad Nygren (ibid.) anser vara 

yrkesrelevanta kunskaper.  

Vidare berör Nygren (ibid.) även något som benämns praksisfelleskape (praktikgemenskap, 

egen övers.), ett begrepp som han hämtat ifrån Lave och Wengers (1991). Det som menas är 

att där man arbetar kan varje person ha olika sysslor men tillsammans arbetar man emot 

samma mål. Alla inom den praktiska gemenskapen delar även en så kallad repertoar, som 

exempelvis historier eller stil (ibid; Nygren, 2004). Det är här under det faktiska arbetet som 

en viktig aspekt av lärandet sker. Det är något som egentligen inte sker förrän utbildningen är 

avslutad, men det är detta som studenter får pröva under sin praktikperiod. De får uppleva hur 

det är att vara i den praktiska gemenskapen. Det är en chans att överföra hur den teoretiska 
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kunskapen kan översättas till praktisk kunskap och detta görs med hjälp av handledare som 

själva har erfarenhet av arbetet. Nygren (2004) tar upp praktikperioden under en utbildning 

och hur det är meningen för studenten att få kunskap om hur den aktuella arbetsplatsens 

problem visar sig, och genom att pröva sig fram och att observera andra erfarna yrkesutövare 

utveckla kunskaper om hur man hanterar dessa. Det är genom samtal med dem som arbetar 

inom yrket som de får hjälp att koppla teori och praktik, vilket blir en förklaring för vad som 

orsakar de problemen som finns. I övrigt nämns inte handledarens roll när det gäller 

studentens lärande under praktikperioden av Nygren (ibid.), utan han hänvisar till andra källor 

som exempelvis Sandell (1999) när det gäller detta ämne. Ett möjligt sätt att se på både 

praktikperioden och handledning är ur ett systemteoretiskt perspektiv (ibid.). Med det menas 

att man ser på sociala system ur ett helhetsperspektiv där en handling mot någon del av 

systemet påverkar alla delarna av systemet. Allting är sammankopplat och påverkar varandra. 

Studenten blir påverkad av sin handledare som i sin tur blir påverkad av studenten vilket leder 

till utveckling och förändring hos båda.  

I inledningen presenterade jag Bamford (1987) och även Watson och West (2003) som 

poängterar att det har stor betydelse hur handledningen fungerar för studenterna. (I det 

sammanhang som de här två källorna benämner handledare är det inte enbart under 

praktikperioden, utan även en personlig handledare som studenten har under 

socionomutbildningen i exempelvis England). Om handledaren inte är aktiv i sin roll eller är 

engagerad i sin students lärande påverkar det inte enbart utvecklingen av studentens 

kunskaper utan även arbetsmöjligheter efter studenten tagit examen (ibid.).  

Analys  

Yrkesrelevanta kunskaper 

Jag kommer att börja med att närmre presentera figur 1 och kommer i denna och följande 

figurer kalla de vågräta raderna för rader och de lodräta raderna för kolumner. Som en del av 

att presentera resultaten kommer jag att gå igenom raderna i denna figur, d.v.s. från 

”instämmer inte alls” till ”instämmer helt”, samt även visa hur resultaten ser ut om de 

positiva svaren (”instämmer till viss del” och ”instämmer helt”) och de negativa svaren 

(”instämmer inte alls” och ”instämmer nog inte”) slås ihop. Detta kommer att framställas 

med egna rubriker där jag först går igenom ”instämmer helt” sedan ”instämmer till viss del” 

följt av sammanslagningen av de båda under en egen rubrik. På samma sätt kommer de 
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negativa resultaten att skildras, där resultaten från ”instämmer inte alls” och ”instämmer nog 

inte” visas först under egna rubriker med en sammanslagning av dem därefter. Genom denna 

presentation av resultaten ifrån de olika svarsalternativen framkommer vilka kunskaper som 

studenterna anser sig ha, respektive inte ha, kunskap om. För att lättare framställa detta 

kommer jag att göra rangordningar av vilka kunskaper som har flest och minst svar, från ett 

till sex beroende på att jag använder mig av de sex kunskapstyper från Nygrens teori (2004).  

Då varje kategori av kunskap (relevanta kunskaper, orsakar brukarnas problem, hur 

problemen visas, egna styrkor/svagheter, lagar och föreskrifter samt samarbetspartners) består 

av en egen fråga är varje kolumn omfattar 212 svar (100 %) som fördelas från ”instämmer 

helt” till ”instämmer inte alls”. Då det är samma studenter som svarat på frågorna kommer 

det att jämföras mellan de olika kolumnerna då det går att utläsa vilka kunskaper dessa 

studenter som grupp totalt anser sig ha fått mest respektive minst kunskap utav.  

Figur 1 

 1. 
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114 

53.8 % 
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33.5 % 
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37.7 % 

73 
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Totalt 
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100 % 
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100 % 

212 

100 % 

212 

100 % 

212 

100 % 

212 

100 % 

* Efter att ha utfört min praktikperiod visste jag: 

1. vilka kunskaper som var relevanta för arbetet för arbetet på min praktikplats. 

2. vad som orsakar de problemen som brukarna/klientalet hade på min praktikplats. 

3. hur problemen som brukarna/klientalet hade visar sig/kan ses på denne. 

4. hur jag själv arbetar med människor (både vad gäller styrkor och svagheter). 

5. vilka lagar och föreskrifter som är relevanta för min praktikplats. 

6. vilka andra organisationer eller samarbetspartners som jag kunde vända brukarna/klientalet på min 

praktikplats till.  
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(Förtydligande av rangordningen inom svaret ”instämmer helt”.) 

”Instämmer helt” innebär att studenten har ansett sig inneha den kunskapen som efterfrågats i 

enkäten efter de fullgjort sin praktikperiod. Utav figur 1 kan vi utläsa att det är ”relevanta 

kunskaper” som flest (53.8 %) valt ”instämmer helt” som svarsalternativ. Följt utav ”lagar 

och föreskrifter” med 37.7 % och därefter ”samarbetspartners” som tredje största gruppen 

med 34.4 %. Sedan blir ordningen ”orsakar brukarnas problem” (33.5 %), ”egna styrkor och 

svagheter” (30.7 %) och sedan ”hur problemen visas” som det svarsalternativ som hade den 

minsta svarsfrekvensen vad gäller ”instämmer helt” som svarsalternativ med 26.4 %.  

Om vi enbart skulle utgå ifrån denna rad är det ”relevanta kunskaper” för studenternas 

praktikplats som de främst anser sig ha utvecklat till en hög nivå. Eller är denna fråga för 

bredd i sin betydelse att det spelar för stor roll vad studenterna själva anser vara relevanta 

kunskaper till sin praktikplats? Det är olika från praktikplats vad som varit relevant kunskap, 

men de studenterna har upplevt vara viktigt för vardagen på sin praktikplats har de erhållit 

god kännedom om. Att ”lagar och föreskrifter” blev det som innehöll näst flest svar kan 

tolkas som att det är de som haft arbete där arbete med lagskrifter varit en vardag och där 

utvecklat en god kunskap om de lagar som berörde praktikplatsens verksamhetsområde. Även 

det faktum att det finns en hel termin där lagar och föreskrifter berörs under 

socionomutbildning kan ha bidragit till det höga resultatet. ”Relevanta kunskaper” och ”lagar 

och föreskrifter” är även båda av en mer teoretisk natur, vilket kan förklara varför studenter 

som har en lång teoretisk utbildning bakom sig anser detta vara något de är väl förtrogna med. 

Samt att de i en mer praktisk omgivning har kunnat utveckla dessa kunskaper till en högre 

grad då de redan sedan tidigare hade teoretisk grund att stå på.  

”Samarbetspartners” hade den tredje största gruppen vilket kan betyda att det finns ett gott 

samarbete mellan dessa studenters praktikplats och de organisationer som de kan vända sig 

till för egen del eller för sina brukares. ”Orsakar brukarnas problem” och ”hur problemen 

visas” hamnar på fjärde och sjätte platsen vilket kan förstås genom att detta är mer 

komplicerade kunskaper som är mer erfarenhetsbaserade (Nygren, 2004). Oftast är orsaker till 

problem väldigt individuella, men med erfarenhet kommer det att kunna tydas och kännas 
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igen mönster. Att kunna se hur problemen visar sig kan ha stor skillnad i svårighetsgrad 

beroende på vad problemet är, vissa brukargruppers problem har möjligtvis tydligare tecken 

att avläsa än andra. ”Egna styrkor och svagheter” hamnar på femte plats och att veta hur man 

själv fungerar är även det något som tar tid att utveckla (Nygren, 2004).  
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(Förtydligande av rangordningen inom svaret ”instämmer till viss del”) 

 

Om vi tittat närmre på raden ”instämmer till viss del” ändras denna turordning till att ”egna 

styrkor och svagheter” har flest svar med 61.3 %. Därefter kommer ”orsakar brukarnas 

problem” och ”hur problemen visar sig” med 54.7 % respektive 53.3 %. ”Lagar och 

föreskrifter” har 46.2 % svar och ”samarbetspartners” endast 0.4 % färre svar med 45.8 % 

(vilket innebär 1 person). Minsta gruppen hamnar vid ”relevanta kunskaper” med 39.6 % 

svar. Detta är som sagt fortfarande de positiva svaren ifrån studenterna. Men det är enbart till 

viss del vilket betyder att det är kunskaper som studenterna anser sig ha fått från sin 

praktikperiod men att det inte är lika säkert som föregående stycke där de instämde helt. 

Något saknades hos studenterna då de till mindre grad ansåg sig ha den kunskap som det 

efterfrågades i min enkät om vi jämför med de som valde att de instämde helt med frågan.  

Egna styrkor och svagheter fick här flest svar, medan den fick minst svar i föregående stycke. 

Detta kan då ännu tydligare vara en kunskap som studenterna anser sig få, men att majoriteten 

inte är tillräckligt säkra ännu på sin egen förmåga. Vilket kan bero på att detta är som med 

orsakar brukarnas problem och hur problemen visar sig, som nämndes i föregående stycke, 

har en starkare anknytning till erfarenhetsmässig kunskap än övriga kunskaper (ibid.). De tre 

följande kunskaperna var de som flest instämde helt med, vilket kan förklara varför det är 

något färre som valt att de instämde till viss del i de olika kunskaperna. 
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(Förtydligande av rangordningen efter sammanslagningen av ”instämmer helt” och ”instämmer till viss del”) 

 

Om vi lägger ihop svaren ifrån raderna ”instämmer helt” och ”instämmer till viss del”, en 

sammanslagning av de positiva svaren, får vi fram att ”relevanta kunskaper” har flest svar 

med 93.4 % stycken. Kunskapen om ”egna styrkor och svagheter” kommer på så kallat andre 

plats med 92 % svar följt av ”orsakar brukarnas problem” med 88.2 %. 83.9 % svar fick 

”lagar och föreskrifter”, ”samarbetspartners” 80.2 % svar och ”hur problemen visar sig” 

79.7 % svar. Genom sammanslagningen ändras turordningen på vilka kunskaper som 

studenterna anser sig ha störst kunskap utav efter sin praktikperiod om ännu en gång. Precis 

som med stycket som berörde instämde helt hamnar en majoritet på ”relevanta kunskaper”. 

”Egna styrkor och svagheter” som tidigare låg näst längst ner under ”instämde helt” rubriken 

och överst under ”instämde till viss del” rubriken hamnar här vid sammanslagning av de två 

positiva svaren på andra plats, (vilket kan ha blivit missvisande om jag enbart hade lagt fram 

denna sammanslagning av de positiva resultaten).  

Det 30.6 % fler studenter som valde ”instämde till viss del” än som ”instämde helt” i denna 

fråga, men i och med hopslagningen har den näst flest svar. ”Orsakar brukarnas problem” 

hamnar på en liknande mitten placering med sin tredje plats då den tidigare har en fjärde 

respektive andra plats i föregående stycken. Det anses därmed av studenterna att de har god 

kunskap om orsakerna som finns till de brukares problem som de arbetade med på sin 

praktikplats. ”Lagar och föreskrifter” samt ”samarbetspartners” hamnar på samma plats som 

i stycket som berörde ”instämmer till viss del”, men hade högre placeringar i ”instämmer 

helt”. Detta kan vara beroende av faktorer som att det inte var en så stor del för att hantera 

lagar eller att samarbeta med andra organisationer för vissa studenter som det var för andra. 

”Hur problemen visas” hamnar, liksom vid ”instämmer helt”, på sista plats. Men vid 

”instämmer till viss del” hamnade den på en tredje.  

Totalt sett verkar det som om vi enbart fokuserar på alla de positiva svaren hamnar de olika 

kunskaperna blandat, med tanke på vilken grad de är erfarenhetsmässiga kunskaper eller 

teoretiska kunskaper. Alla kunskaperna är en blandning av erfarenhet och teori men vissa 
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framstår, som tidigare nämnts, som mer uttalat erfarenhet än andra exempelvis hur man kan 

upptäcka tecken på problem som brukare innehar. Om vi däremot behåller de två positiva 

svaren, ”instämmer helt” och ”instämmer till viss del”, åtskilda får man fram att det är de 

kunskaper som ur Nygrens (2006) synpunkt är mindre beroende av erfarenhet som hamnar 

högt (relevant kunskap, lagar och föreskrifter och samarbetspartners) och de som kräver mer 

erfarenhet som hamnar längre ner (orsakar brukarnas problem, egna styrkor och svagheter och 

hur problemen visas).  
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(Förtydligande av rangordningen inom svaret ”instämmer inte alls”) 

 

För att gå över till de negativa resultaten i figur 1, så startar jag med ”instämmer inte alls” 

vilket är den mest negativa svaret studenterna kunde uppge. De tre som fick flest svar i denna 

kategori var ”samarbetspartners” med 4.7 % svar, följt av ”hur problemen visas” med 4.2 % 

svar och ”orsakar brukarnas problem” med 3.3 % svar. Minst svar fick ”egna styrkor och 

svagheter” med 2.4 % svar, ”lagar och föreskrifter” med 1.9 % svar och ”relevant kunskap” 

med 0.5 % svar. ”Samarbetspartners”, ”hur problemen visas” och ”orsakar brukarnas 

problem” får flest, vilket kan vara väntat då de hamnade genomgående på placeringar längre 

ner än övriga kunskaper vid genomgången av de positiva svaren.  

”Samarbetspartners” hade placeringarna 3 vid ”instämde helt”, 5 vid ”instämde till viss del” 

och 5 vid sammanslagningen av de båda medan ”hur problemen visas” hade placeringarna 6, 

3 och 6. ”Orsakar brukarnas problem” hade placeringarna 4, 2 och 3 vilket gör att den även 

här hamnar i mitten. Det kan bero på vilken praktikplacering man haft, som nämnts i bortfalls 

avsnittet var det minst en person som inte hade någon kontakt med brukare på det vis att det 

gick att få denna kunskap. Att en person angav detta som anledning till sitt svar kan innebära 

att fler utgick ifrån samma brist på erfarenhet när de besvarade enkäten. Det behöver därmed 

inte vara att dessa personer som har valt instämmer inte alls som svar fick sämre kunskaper 

ifrån sin praktikplats, utan enbart att denna kunskap inte gick att få på samma sätt som andra 

av studenterna har kunnat enligt mitt material. Att ”egna styrkor och svagheter” hamnar bland 

de som fick minst svar stämmer väl överens med dess placering i de positiva kategorierna, 
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utom instämde helt där den hamnade på en femte plats av sex. ”Lagar och förordningar” och 

”relevant kunskap” ansåg sig även minst deltagare ha missat att få kunskap om, vilket gör väl 

gällande att de allra flesta hade någon kontakt med lagar samt förstod hur arbetet på sin 

praktikplats fungerade.  
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(Förtydligande av rangordningen inom svaret ”instämmer nog inte”.) 

 

I raden ”instämmer nog inte” ser turordningen annorlunda ut jämfört med ”instämmer inte 

alls”. Här är de tre kunskaperna som fick flest svar ”hur problemen visas” med 16 % svar, 

”samarbetspartners” med 15.1 % svar och ”lagar och föreskrifter” 14.2 5 svar. Därmed är de 

som fick minst svar ”orsakar brukarnas problem” med 8.5 % svar, ”relevant kunskap” med 

6.1 % svar och ”egna styrkor och svagheter” med 5.7 % svar. ”Hur problemen visas” och 

”samarbetspartners” byter enbart placering här jämfört med föregående stycke där 

”samarbetspartners” hade flest svar och ”hur problemen visas” näst flest. Det som skiljer sig 

är att det på tredje plats är ”lagar och föreskrifter”, som i föregående stycke hamnade på 

femte placering. För att fortsätta den tanke om att de allra flesta hade någon kontakt med lagar 

då enbart 4 stycken ansåg sig ha fått ingen kunskap om detta, har det möjligen varit så att de 

fick enbart en väldigt begränsad del av kunskap om lagar. Eller så ansåg de sig ha koll på 

lagstiftning sedan terminen på socionomutbildningen där juridik lärs ut och visste om lagar 

som har med det arbete de utförde på praktikperioden att göra. Det går inte att säga med 

säkerhet, men det är enligt min figur 1 många inom kategorin ”instämmer nog inte” som inte 

anser sig inte ha missat denna kunskap. ”Orsakar brukarnas problem” hamnar även här i 

mitten, medan ”relevant kunskap” och ”egna styrkor och svagheter” hamnar sist. Det verkar 

därmed vara de kunskaper som väldigt få anser sig inte ha någon kunskap om efter sin 

praktikperiod.   
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(Förtydligande av rangordningen efter sammanslagningen av ”instämmer inte alls” och ”instämmer nog inte”.) 

 

Vid sammanslagningen av de negativa raderna, ”instämmer inte alls” och ”instämmer nog 

inte”, blir fördelningen totalt på följande vis: ”Hur problemen visar sig” 20.2 % svar, 

”samarbetspartners” 19.8 % svar, ”lagar och föreskrifter” 16.1 % svar, ”orsakar brukarnas 

problem” 11.8 % svar, ”egna styrkor och svagheter” 8.1 % svar och ”relevanta kunskaper” 

6.6 % svar. Den turordningen är nästan identisk med föregående, med skillnaden att ”egna 

styrkor och svagheter” kommer på femte och ”relevanta kunskaper” på sjätte plats, vilket 

innebär att de bytt placering.  

Samband och analys 

Som tillägg så kan det även nämnas att dessa sex variabler som berörts har ett statistiskt 

samband på p<0.01 till varandra vid utförandet av Spearmens rho test. Detta är även det 

intressant då det är olika typer av kunskap som jag efterfrågat. Betydelsen är möjligen att det 

blir ett helhetsperspektiv där dessa kunskapstyper har en koppling till varandra? Om man 

utvecklat en av kunskaperna kan detta inverka på utvecklandet av övriga fem kunskapstyper. 

Ur det systemteoretiska perspektiv där det antas att alla delar i ett system påverkar varandra 

(Sandell, 1999) stämmer det väl in att dessa olika kunskapstyper har samband med varandra. 

Dessa variabler har även ett samband på en lägre signifikansnivå (p<0.05) till frågan om de 

var nöjda med sin praktiktermin. Om det är att man är nöjd för att man anser sig ha fått denna 

kunskap eller om man anser sig ha fått kunskapen för att man är nöjd är frågan. Eller om det 

även råkar vara ett falskt samband där det finns en annan okänd variabel (Wahlgren, 2005) 

som är den sanna orsaken till dessa sammanband. En okänd variabel är det svårt att skydda 

forskningsresultatet ifrån, men att olika kunskaper har ett samband till varandra är enligt mig 

inte långsökt. Genom att utveckla en kunskap blir det lättare att förvärva andra kunskaper, 

framförallt då de hör ihop som dessa sex kunskapstyper berörande professionell kompetens 

gör. Exempelvis om du har kunskap om vad som orsakar problemen som brukare inom ditt 

fält innehar kommer det bli lättare att använda denna kunskap till att utveckla kunskapen om 

hur dessa problem kan visas.  
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Ur Nygrens (2004) teori framläggs tesen att det är viktig kunskap som uppkommer under det 

praktiska arbetet och att denna erfarenhetsbaserade kunskap anses viktiga ute i yrkeslivet. När 

jag använde mig av Nygrens (ibid.) begrepp rörande yrkesrelevant kunskap var min mening 

att uttyda om studenterna ansåg sig ha den kunskap som han menar är yrkesrelevant kunskap. 

Ur Nygrens (ibid.) tabell framkom även vad som var allmän kunskap och att det som jag har 

försökt efterfråga är det som blir förvandlat till den mer kompetensinriktade kunskapen. Som 

figur 1 visar hamnar en klar majoritet i den positiva sidan utav skalan, studenterna anser sig 

ha fått med sig den kunskap som enligt Nygren (ibid.) är essentiell. Den förvandlingen utav 

kunskap som Nygren (ibid.) och även Eraut (1994) samt Sandell (1999) talar om vad gäller 

när kunskap går ifrån en kunskapskontext till en annan har därmed skett hos dem som svarat 

på enkäten. Samtidigt kan jag i dagsläget förstå den kritik som några deltagare påpekade (och 

kanske fler upplevde) gällande frågornas svårförstålighet.  

Det som är intressant med figur 1 är att trots allt enbart är som flest 10 stycken som svarat att 

de inte instämmer alls på frågorna. Detta kan vara en del av teorin att det inte går att inte lära 

sig, då att praktisera inom ett yrke medför att du får kunskap (ibid; Nygren, 2004). Du lär 

även när du inte är medveten om att du gör det. Så trots att alla varit på skilda platser med 

olika uppgifter hade studenterna ändå klassat det som att fått med sig kunskap, som enligt 

Nygrens teori, är viktig i uppbyggandet av ens professionalitet. ”Lagar och föreskrifter” som 

är tagen från kunskaper om lagar och föreskrifter och ”samarbetspartners” som är tagen ifrån 

kunskap om samarbetspartners är två av de kunskapstyper ifrån Nygren (ibid.) som fick högst 

siffror där studenterna till en lägre grad anser sig ha fått goda kunskaper. Siffrorna är ändå till 

en majoritet på den positiva skalan, men att det är dessa två kunskaper som hamnar längst ner 

är inte särskilt förvånande. Detta då lagar och föreskrifter är inte något som alla kom i kontakt 

med under sin praktik, exempelvis hade jag under min tid som socionomkandidat på en 

brukarorganisation inga arbetsuppgifter som innebar användning av lagar eller dylikt. 

Samarbetspartners kan även det bero på liknande orsaker, eller att det helt enkelt inte var 

något som dök upp under deras dagliga arbete. Det som rapporteras behöver inte vara 

okunskap beroende på undermålig utlärning ifrån praktikperioden, utan mer bristande 

användning utav denna kunskap beroende på vart någonstans praktikperioden utfördes.  

Även det faktum att man kan utläsa tydliga tendenser bland de svar som de deltagande 

socionomstudenterna har gett påvisar att uppbyggnaden av den repertoar som Lave och 

Wenger (1991) hävdar finns inom den praktiska gemenskapen inom ett yrke. Svaren från 

socionomstudenterna är inte utspridda mellan de olika alternativen vilket påvisar att det finns 
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en gemenskap bland socionomstudenterna fast det är svar hämtad ifrån olika individer från 

olika lärosäten i landet. De har visat sig redan dela en stil i sina roller som 

socionomstuderanden. 

Däremot att det är en viss skillnad mellan ”orsakar brukarnas problem”, som är hämtad ifrån 

kunskaper om problemens orsaker inom Nygrens kunskapstyper (2004), och ”hur dessa 

problem visas”, som är hämtad ifrån hur problemen visar sig (ibid.). Detta trots att de vid 

första anblick kan antas beröra samma ämne, då båda berör brukarnas problematik. Det är 

inga stora skillnader mellan svaren som uppvisas i figur 1, men den skillnad som kan utläsas 

är att fler av socionomstudenterna anser sig ha fått kunskap vad gäller ”orsakar brukarnas 

problem”. Tydligen är det fler som anser sig ha kunskapen om vad som är orsak till de 

problem som de brukarna på studenternas praktikplats hade än hur dessa problem kan 

upptäckas. Nygren (ibid.) skriver i sina beskrivelser av dessa två kunskaper att de är beroende 

av vilken situation eller plats som man arbetar på. Den kunskap om vad som orsakar och hur 

problem visar sig hos brukare, beror helt på vilken typ av brukare som du kommer i kontakt 

med. Det som skiljer dem åt är att den ena främst härstammar ifrån den teoretiska kunskapen, 

vilket studenterna får under de terminerna innan de beger sig ut på praktikperioden. Att veta 

hur problemen kan manifesteras är mer grundat i erfarenhet än att inneha kunskapen om 

orsakerna. Ifrån praktikerna själva kallas denna kunskap, att veta hur problemen visar sig, för 

intuition (ibid.). På så vis är det inte förvånande att några fler svarade att de inte instämde i att 

de nu innehar den kunskapen, utan mer förvånande är att fler inte angav sig som att sakna 

den? Om denna kunskap är en erfarenhetsbaserad kunskap framförallt, hur kan studenterna 

redan efter en praktikperiod på sin praktikplats anse sig ha den?  

Som slutsats måste det då trots allt anses, även om en klar majoritet av socionomstudenterna 

själva önskar fler praktikperioder (se bilaga 2), att det är tillräckligt med en praktikperiod 

enligt den skattning som socionomstudenterna själva gjort. De yrkesrelevanta kunskaper som 

enligt Nygren (ibid.) är viktiga anser de flesta av socionomstudenterna att de har fått antingen 

till viss del eller helt och hållet, så vad skulle mer praktik ge dem? Ingen är någonsin fullärd, 

men en utbildning fortsätter efter ens examen med all den praktiska erfarenhet som 

tillkommer i arbetslivet vilket borde förklara varför den teoretiska kunskapen prioriteras inom 

socionomutbildningar. Slutsatsen som jag drar utifrån detta material som jag studerat är att 

studenterna anser sig ha yrkesrelevanta kunskaper, utifrån Nygrens (ibid.) begreppsapparat, 

efter att de utfört sin praktikperiod. Denna slutsats blir även ett svar på min första 
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frågeställning om hur mycket yrkesrelevant kunskap anser studenterna sig ha fått under sin 

praktikperiod.  

 

Handledning 

 

”det är mycket på grund av mina handledare som jag trivdes och lärde mig så 

mycket då de såg mig som en resurs och tyckte att det var kul att ha mig där och 

lade ner mycket tid på att diskutera saker med mig. /.../ Att de dessutom lät mig 

vara med på allt och göra det jag ville göra var en stor fördel!” (Socionomstudent) 

”hade en dålig handledare som såg mig mer som en assistent än någon som skulle 

utvecklas. Det gjorde att min utveckling stannade av...”(Socionomstudent) 

”Fick en handledare som inte hade tillräckligt med tid till mig utan som hade fullt 

upp med allt annat. Jag fick klara mig själv mestadels under 

praktiken.”(Socionomstudent) 

 

Handledarutbildning 

Denna del kommer att beröra handledningen och dess betydelse för studenterna. Först 

kommer det att handla om handledarutbildningens betydelse för om studenterna ansåg sig ha 

fått ett bra stöd ifrån sin handledare. Som tidigare nämnts har handledning visat sig ha 

inverkan på studenters lärande under sin praktikperiod (Watson & West, 2003; Elmér, 1997; 

Sandell, 1999). Detta faktum gjorde att jag undrade om handledarens förmåga att agera som 

ett bra stöd i sin students utveckling kan ha påverkats av om handledaren deltagit i 

handledarutbildning.  

Figur 2 visar sambandet mellan om handledaren utförde en handledarutbildning innan eller 

medan de hade en student hos sig under praktikperioden kopplat till om socionomstudenten 

anser att handledaren var ett bra stöd. Noterbart är att svaren kommer från 

socionomstudenterna och inte handledarna, vilket innebär att det bygger på studenternas 

kunskap om deras handledare deltog vid en handledarutbildning. 
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Figur 2 

Min handledare var ett bra stöd 

Handledare gick 

handledarutbildningen 

Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

nog inte 

Instämmer 

till viss 

del 

Instämmer 

helt 
Totalt 

Ja 
4 

2.3 % 

6 

3.5 % 

30 

17.4 % 

77 

44.8 % 

117 

68 % 

Nej 
5 

2.9 % 

10 

5.8 % 

18 

10.5 % 

22 

12.8 % 

55 

32 % 

Totalt 
9 

5.2 % 

16 

9.3 % 

48 

27.9 % 

99 

57.6 % 

172 

100 % 

 

I figur 2 kan det noteras att jag enbart har 172 svar, detta beror på att det i den denna fråga 

även fanns svarsalternativet ”vet ej” vilket gällde om studenten inte visste om deras 

handledare deltog vid en handledarutbildning. Detta svar gav 40 personer, och då detta inte är 

relevant i denna figur har jag valt att exkludera deras svar för att få fram det statistiska 

sambandet mellan de som enbart gav svar ja eller nej.  P-värdet i denna figur är 0,003 vilket 

innebär att det är statistiska säkerställt att dessa två variabler har ett samband. Att ens 

handledare deltog vid den utbildning som universiteten anordnar innan praktikperioden har en 

påverkan på deras förmåga att agera som ett bra stöd till sin praktikant. Eller så är det de som 

deltar vid utbildningen som är mest motiverade att vara handledare vilket gör dem till ett 

bättre stöd. Som tidigare nämnts går det inte att definitivt säga hur sambanden ser ut, men att 

dessa två variabler har haft ett samband ibland de som deltog i min undersökning är tydligt.  

Av de handledare som gick handledarutbildningarna innan eller medan de var handledare till 

studenterna under deras praktikperiod var det enbart 5.8 % av studenterna som antingen ”inte 

instämde alls” eller ”instämde nog inte” med att deras handledare var ett gott stöd. De 

studenter som ”instämde till viss del” var 17.4 % medan de som ”instämde helt” var 44.8 %. 

Därmed ansåg nästan hälften av studenterna vars handledare utfört handledarutbildningen att 

denne var någon som de fick bra stöd utav under sin praktikperiod. Om vi sammanslår de 

båda positiva svaren (”instämmer till viss del” och ”instämmer helt”) blir det istället 62.2 % 

av studenterna som anser handledaren som deltog vid handledarutbildningen vara ett bra stöd.  
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Av de handledare som inte gick på handledarutbildningen är det totalt 8.7 % av studenterna 

som ”instämmer inte alls” eller ”instämmer nog inte” på frågan om deras handledare var ett 

gott stöd. De studenter som ”instämde till viss del” att deras handledare var ett gott stöd blev 

10.5 % och de som ”instämde helt” i att deras handledare var ett gott stöd var 12.8 %. Totalt 

blir det 23.3 % av studenterna vars handledare inte gick handledarutbildningen som ansåg att 

deras handledare var ett gott stöd under praktikperioden.  

Utöver vilka svar som gavs av studenterna om hur gott stöd de ansåg deras handledare var, 

kan vi utläsa att det var 68 % av handledarna som gick handledarutbildningen och 32 % som 

inte gjorde det. Ungefär 7 av 10 handledare, av de som studenterna i min undersökning hade, 

valde att göra handledarutbildningen.  Detta skulle kunna betyda att handledarna själva anser 

handledarutbildning är något som är viktigt att deltaga vid innan eller under tiden de utför 

handledning till studenterna? Det att de allra flesta av studenternas handledare valde att delta i 

en handledningskurs innan eller medan de utförde sitt handledningsuppdrag gör även figur 2 

ojämna i sin fördelning av siffror, då det är 117 handledare som gick handledarutbildning och 

55 som inte gick någon handledarutbildning. Majoriteten av både de handledare som inte gick 

och som gick handledarutbildningen hamnar ändå trots allt bland de positiva svaren 

(”instämmer till viss del” och ”instämmer helt”). Vilket även ger svaret att en klar majoritet av 

studenterna på 85,5 % anser att deras handledare var ett bra stöd under praktikperioden, 

oavsett om deras handledare hade genomgått en handledarutbildning eller inte.  

Att studenterna, som utifrån figur 1 anser sig i hög grad ha fått yrkesrelevanta kunskaper 

(Nygren, 2004) av praktikperioden, också i hög grad är nöjda med sin handledare skulle 

kunna kopplas ihop. Genom tidigare studier har de fått kunskaperna som främst är av 

teoretisk natur (kunskaper om vilka problem som hör till interventionsobjektet, kunskaper om 

problemens orsaker och kunskaper om lagar och föreskrifter) och av sin handledare ska de 

enligt Nygren (ibid) ha fått den mer praktiska inriktningen av de yrkesrelevanta kunskaperna 

(kunskap om hur problemen visar sig, kunskap om egna personlighetsdragens betydelse och 

kunskap om samarbetspartners). Att majoriteten av handledarna varit ett gott stöd till 

studenterna under deras praktikperiod kan tolkas som att studenterna under sina handledares 

övervakning har utvecklat den nödvändiga kunskapen (ibid., Watson & West, 2003) inför sin 

framtida yrkesroll (Watson och West, 2003). Utifrån Watson och West (ibid.) studie är 

handledning och studentens utveckling tätt sammankopplat och båda handledningen och de 

yrkesrelevanta kunskaperna har fått bra resultat i denna undersökning. Och då det redan anses 

finna en koppling mellan dessa två (ibid., Elmér, 1997, Nygren, 2004) kan det vara att de 
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studenter som deltagit i denna undersökning har ansett sig få en god utveckling av sina 

yrkesrelevanta kunskaper då de har fått bra handledning av sina handledare. Samt att detta 

kom sig av att handledarna har deltagit i en utbildning om handledning innan eller medan de 

utfört detta uppdrag, eller i varje fall hjälpte dem att utföra handledningsuppdraget bättre än 

några av dem som inte gick någon utbildning. Även hur Sandell (1999) kopplar 

praktikperioden till systemteori, där handledningen fungerar på ett tillfredställande sätt 

kommer det även påverka kunskapsutvecklingen hos socionomstudenterna? Om alla delar av 

ett system påverkar varandra kan en positiv del göra övriga delar positiva, men som vissa 

studenters kommentarer påvisar kan ett undermåligt utfört handledningsuppdrag ifrån 

handledaren förstöra hela upplevelsen av praktikperioden för socionomstudenten.  

Stöd, mötesfrekvens och uppskattning 

I figur 3 har jag sammanfört studenternas svar gällande huruvida om handledaren var ett gott 

stöd, hur ofta de träffade sin handledare samt om studenterna kände sig uppskattade av sin 

handledare. Dessa variabler har därefter sammanförts för att se om det finns något samband 

mellan dem. I de fall i figur 3 där det enbart är ett streck beror detta på att svaret redan 

förekommer på en annan plats inom figuren eller att det är samma variabel som det upprepas 

på två ställen inom figuren. Figuren läses annars genom att raderna kopplas ihop med 

kolumnerna, t.ex. ”Nöjd med praktikperioden” + ”Handledare ett bra stöd”.  

 Figur 3 

 Handledaren 

var ett bra 

stöd 

Mötesfrekvens 

med 

handledaren 

Uppskattning 

av 

handledaren 

Nöjd med Praktikperioden ** * ** 

Handledaren var ett bra stöd - - ** 

Mötesfrekvens med handledaren ** - ** 

*     = p <.05  

**   = p <.01    

*** = p <.001 

I denna figur har jag använt mig av stjärnsystemet (Wahlgren, 2005) för att beskriva hur starkt 

samband det finns mellan dessa olika variabler. För att göra det enkelt betyder många stjärnor 

att det är större sannolikhet att det finns ett samband. När p-värdet är 0.001 innebär det att vid 

1/1000 fall felaktigt fått fram ett samband (Bryman, 2011). Utifrån figuren syns det att det 
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finns ett samband mellan variablerna som berör handledaren inom praktikperioden och även 

nöjdheten ibland studenterna vad gäller denna del utav socionomutbildningen. På vilket sätt 

sambandet ser ut har jag tidigare nämnt att det inte går att beräkna med hjälp av statistiken.  

Samtidigt är det inte förvånande att hur nöjd du är som student påverkas av hur din relation 

har sett ut till din handledare som ska vara din guide och mentor under det som för många är 

första riktiga arbetserfarenheten inom socionomyrket. Hur du ofta och på vilket sätt du 

bemöts borde inverka på helhetsupplevelsen. Men det kan ju även bero på det omvända hållet, 

att om du är nöjd ger du bättre betyg till din handledare?  

Som vi ser i figur 3 har variablerna ”nöjd med praktikperioden” och ” handledare ett bra stöd” 

en två stjärnigt samband. Förmågan att vara ett bra stöd får ett statistiskt säkerställt samband 

med den upplevelse som studenten ansåg sig ha. Även huruvida studenten ansåg sig vara 

uppskattad av sin handledare får ett två stjärnigt samband med nöjdheten hos studenterna och 

om de ansåg handledaren var ett bra stöd. Vilket i sig inte kan antas svårförståeligt att det 

finns kopplingar mellan hur handledaren behandlar sin student och hur studenten senare 

uppfattar sin upplevelse under praktikperioden. Om man inte känner sig uppskattad av sin 

arbetsplats, eller i detta fall närmsta mentor, kan det förklara varför man inte skulle trivas. 

Som Nygren (2004) berör kan det i vissa fall vara svårt att använda den teoretiska kunskap 

som studenten har med sig till praktikplatsen, samt även stöta på svårigheter från de 

yrkesverksamma när de försöker arbeta utefter de inlärda teorierna. Därefter har jag funnit 

kopplingar mellan hur ofta studenten träffade sin handledare och nöjdheten hos studenten, om 

handledaren ansetts vara ett bra stöd samt om studenten har känt sig uppskattad av sin 

handledare under praktikperioden. Sambandet mellan nöjdheten och mötesfrekvensen hamnar 

på en lägre statistiskt säkerställd nivå än övriga samband då den får en stjärna. Detta innebär 

att sambandet mellan dessa två variabler är svagare än de samband jag funnit mellan övriga 

variabler.  

Genom att känna sig uppskattad av sin handledare kan det även vara lättare att bli en del av 

det praksisfelleskape som Nygren (ibid.) även använder sig av. Om inte handledaren som är 

den person som det är menat att ska vara socionomstudenten till hjälp inte visar uppskattning 

blir det svårt att bli en del av arbetsplatsens gemenskap och utifrån det utvecklas. Det är 

handledaren som ska stödja socionomstudenten när denna övergår från ren teoretisk kunskap 

till praktisk kunskap (ibid.). Dessutom finns risken att om handledaren inte är engagerad i sina 

försök att stödja sin socionomstudent, förlorar socionomstudenten sitt engagemang för att lära 

under sin praktikperiod (Watson & West, 2003). Återigen påverkar då de olika delarna av 
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praktikperioden varandra (Sandell, 1999), där engagerade handledare möjligtvis skapar 

engagerade socionomstudenter och oengagerade handledare skapar oengagerade 

socionomstudenter. Och engagemanget kan göra att man som student är mer benägen att lära 

och utveckla de yrkesrelevanta kunskaper som det går att få utifrån sin praktikperiod. Utifrån 

de resonemang som förts under denna handlednings rubrik, både vad gäller 

handledarutbildning och stöd, mötesfrekvens och uppskattning, framkommer att min andra 

frågeställning om handledningen påverkar studenternas reflektioner berörande 

praktikperioden blir besvarad. Handledningen har betydelse för hur studenterna upplever sin 

praktikperiod. 

 
Avslutande diskussion 

 
Enligt Nygren (2004) ska praktikterminen vara för kort för att studenter ska kunna gå från vad 

han benämner som allmän kunskap om de yrkesrelevanta kunskaperna till konkreta 

yrkesverksamma kunskaper. Att kunskapen fördjupas inom studenten, i samband med att 

studenten exempelvis får sin första anställning, för att till att bli kontextspecifika i och med de 

arbetssysslor som den nu professionella personen utför dagligen. Vad som framkommit från 

mitt insamlade material är att socionomstudenterna som deltagit i min undersökning har till 

väldigt hög grad utvecklat de yrkesrelevanta kunskaper som Nygren (ibid.) benämnt. Detta är 

som sagt reflektioner ifrån socionomstudenterna själva vilket gör det svår bedömt om de 

verkligen har dessa kunskaper eller bara anser sig ha dem. Men att de anser sig inneha så pass 

mycket yrkesrelevanta kunskaper efter en avslutad praktikperiod talar gott om de 

praktikplatser som de har befunnit sig vid. Ibland dem fanns även de socionomstudenter som 

hamnat på sämre platser och missat den chans som de flesta andra av deras studentkamrater 

fått uppleva. Det kan möjligen krasst ses som undantagen som bekräftar regeln ibland de 

socionomstudenter som jag bedrivit min forskning på. Att alla får en bra praktikplats borde 

vara målet inom alla utbildningar, men att en klar majoritet av socionomstudenterna i min 

undersökning faktiskt får en bra och utvecklande praktikplats talar för en god kvalité inom 

socionomutbildningens praktikplatser.   

Även om praktikperioden inte varit lika givande för alla socionomstudenter i min 

undersökning, finns det gott om utrymme att få erfarenhet även efter utbildningens slut. 

Nygren (ibid.) lägger fram som avslutande idé i sin bok att vi borde anse en grundutbildning 

att vara ett så kallat ”halvfabrikat”, att ens utbildningen enbart ska ses som påbörjan av den 
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lära som kommer att ske efter examen. Som en förenklad metafor kan det jämföras med hur 

man idag tänker inom andra utbildningssituationer exempelvis uppkörning för att klara ditt 

körkort. Du behöver klara proven och bevisa att du kan köra, men på inget sätt behöver det 

vara perfekt. Som min uppkörningsinstruktör påpekade efter vi parkerat, så var det nu med 

körkortet i hand som det riktiga lärandet skulle börja. Erfarenhet är något som inte går att läsa 

sig till, men det betyder inte att vi behöver mer praktik under socionomutbildningen som en 

del forskare anser (exempelvis Ronnby, 2008 som nämndes i inledningen). Teoretiska 

kunskaper och praktisk kunskap är två sidor av samma mynt och både är beroende av den 

andra.  
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Bilaga 1 

Socionompraktikens betydelse 
Mitt namn är Hanna Edström och jag är student på socionomprogrammet vid Lunds 
Universitet. Denna enkät kommer att vara grunden för mitt examensarbete och handlar om 
vad socionomstudenterna själva har för åsikter rörande praktikperioden inom utbildningen. 
Det kommer att delta studenter ifrån socionomutbildningar i Göteborg, Stockholm och Umeå 
som alla läser sitt sista år inom socionomutbildningen. De uppgifter som fylls i kommer 
enbart att användas inom denna studie och det är anonymt. Då det är anonymt är det tyvärr 
inte möjligt att vilja ta bort sitt deltagande efter att formuläret har skickats in. 
 
Om du skulle ha några frågor innan eller efter du har fyllt i formuläret är du välkommen att 
kontakta mig (hanna.ed@hotmail.com) eller min handledare Alexandru Panican 
(alexandru.panican@soch.lu.se) så svarar jag eller han på alla frågor du har!  
 
Tack så mycket för att du hjälper mig med min undersökning! 

 
*Obligatorisk 
 

1. Födelseår?* 

(Svara med hela årtal, exempel 1987.) 

 
2. Vilket Universitet studerar du vid?* 

Göteborgs Universitet 

Stockholms Universitet 

Umeå Universitet 

3. Inom vilket sorts arbetsfält utförde du din praktik?* 

Hälsa/Sjukvård 

Socialtjänsten 

Frivillig organisation 

Skola 

Kriminalvård 

Behandlingshem 

Övrigt:  

4. Hade du arbetat med någon sorts socialt arbete innan din praktikperiod?*Exempelvis 
liknande det arbete du utförde under din praktik. 

Ja 

Nej 
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5. Här under följer påståenden som du ska gradera mellan 1-4.*1 = Instämmer inte alls, 2 = 
Instämmer nog inte, 3 = Instämmer till viss del, 4 = Instämmer helt 

  1 2 3 4  

Jag är nöjd med min 
praktikperiod       

Det jag lärde mig på 
praktiken kommer jag 

kunna använda mig av i 
mitt framtida yrkesliv 

      

Det arbetet jag gjorde 
under praktiken har 

förberett mig inför att 
arbeta som socionom 

      

Jag anser att praktiken är 
en viktig del av 

socionomutbildningen 
      

Jag hade velat ha mer 
praktik       

Jag hade velat ha mindre 
praktik       

Min handledare var ett 
bra stöd under praktiken       

Min handledare 
uppskattade att ha mig på 

arbetsplatsen 
      

 
 
 
6. Jag träffade min handledare...* 
Utav en normal praktikvecka (mån-fre).  

Varje dag 

4 dagar/veckan 

3 dagar/veckan 

2 dagar/veckan 

1 dag/veckan 

Övrigt:  
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7. Under handledningen under praktiken togs det upp* 
Ärende= hur man skulle arbeta, göra pappersarbete arbetsmetoder m.m. Personligt= Tankar, 
känslor m.m. 

Bara ärenden 

Mest ärenden, men även lite personligt  

Lika mycket ärenden som personligt 

Mest personligt, mindre ärende 

Bara personligt 

 

8. Min handledare deltog vid handledarutbildning innan praktikterminen (eller hade tidigare 
deltagit). * 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

9. Efter att ha utfört praktikterminen visste jag... (meningen avslutas med kommentarerna här 
nedan)*1 = Instämmer inte alls, 2 = Instämmer nog inte, 3 = Instämmer till viss del, 4 = 
Instämmer helt 

  1 2 3 4  

...vilka kunskaper som 
var relevanta för arbetet 
inom min praktikplats 

      

...vad som orsakar 
problemen som 

brukarna/klientalet hade 
på min praktikplats 

      

...hur problemen som 
brukarna/klientalet hade 

visar sig/kan ses på denne 
      

...hur jag själv arbetar 
med andra människor 

(både vad gäller 
svagheter och styrkor) 

      

...vilka lagar och 
föreskrifter som är 
relevanta för min 

praktikplats 
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  1 2 3 4  

...vilka andra andra 
organisationer eller 

samarbetspartners som 
jag kunde vända 

brukarna/klientalet på 
min praktikplats till 

      

 
10. Om jag hade kunnat ändra något på praktiken hade jag...*Avsluta meningen med något 
utav alternativen här nedan 

Delat praktikterminen mellan två platser (istället för en praktikplats) 

Längre praktik 

Kortare praktik 

Mer handledning 

Mindre handledning 

Inget, allt är bra som det är 

Övrigt:  

 
11. Mitt huvudsakliga lärande under praktikterminen kom ifrån...*Avsluta meningen med 
något utav alternativen här nedan 

Arbetet på praktikplatsen 

Handledningen 

Litteraturen 

Inlämningsuppgifterna under praktiken 

Övrigt:  

Övriga kommentarer 

Om det finns något som du har funderat över praktiken som jag inte tagit upp eller om du vill 
fördjupa något av dina tidigare svar

 

 

 

 

0

Skicka
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Bilaga 2 
 
Studenternas svar på frågan om de hade velat ha haft mer praktik.  
 
Figur 4 
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