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Sammanfattning 

Studiens syfte är att utifrån sammanfattningar av praktikrapporter beskriva och analysera för-

tjänster och begränsningar av P-programmets praktik år 1986-1995, med fokus på lärande, i 

relation till akademiskt grundad anställningsbarhet. Den akademiskt grundade anställningsbar-

heten utgör även studiens ansats. Ansatsen används för att förstå praktikens betydelse för an-

ställningsbarhet i relation till den högre utbildningens tre syften. Dessa syften är; nytto-, kon-

kurrens- och bildningsperspektivet.  

 

Studien innefattar en redogörelse för studenternas egna erfarenheter och tankar kring praktiken 

samt en sammanställning och analys av praktikens innehåll i relation till personalvetarutbild-

ningen och akademiskt grundad anställningsbarhet. De frågor studien intresserar sig för är dels 

bakgrund och motiv för införandet av praktiken, dels dess förtjänster och begränsningar. Data-

materialet består av sammanfattningar av individuella praktikrapporter som studenterna fått 

göra i samband med sin praktik. Sammanfattningarna innehåller en redogörelse för de arbets-

uppgifter som förekommit samt studenternas egna tankar, reflektioner och funderingar kring 

praktikens innehåll och betydelse.  

 

Metod: Insamlingsmetoden utgörs av en kvalitativ innehållsanalys samt en semi-strukturerad 

intervju.  

 

Resultatet visar att studenterna upplever att deras egen anställningsbarhet har ökat på så sätt att 

de fått en ökad kompetens och förståelse för yrkesområdet. Resultatet visar även att praktiken 

till stora delar innefattat ett informellt lärande men även ett anpassnings- och utvecklingsinriktat 

lärande som bidragit till studenternas utveckling. Slutsatsen är att praktiken varit betydelsefull 

för studenterna då den bidragit till studenternas personliga utveckling och deras anställnings-

barhet.  

 

Nyckelord: Anställningsbarhet, praktik, lärande, yrkesanknytning, utbildning 
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Abstract 

The aim of this study is to examine and analyze the advantages and limitations of practicum at 

the HR-program at Uppsala university in the years of 1986-1995 through summarized 

practicum reports, while focusing on learning in relation to academically based employability. 

This approach is used to further understand the influence practicum has on employability in 

relation to the three objectives of higher education. The three objectives are; the usefulness-, 

competitive- and literate perspective.  

 

The study partly contains an account of the students own experiences and thoughts regarding 

the practicum as well as a summary and an analysis of the content of said practicum in relation 

to the education and academically based employability. The research questions of this study 

seeks to answer the motives and background of the practicum and also the benefits and limitat-

ions that comes with it. The data of this study consist of individual summary reports that the 

students have made in connection to the semester in which the practicum took place. The sum-

maries contain some of the tasks that the students performed but also an account of the students 

own thoughts and experiences of their practicum. 

 

Method: The data collection method consists of qualitative content analysis and a semi-

structured interview. 

 

The results show that the students believe that the practicum has contributed to improve their 

own employability by providing better capabilities and a deeper understanding of their profess-

ional field. The results of the study also show that a big part of the practicum has involved 

informal learning as well as adaptive- and development learning which has contributed to the 

development of the students. The conclusion is that the practicum has been important to the 

students as it has contributed to their personal development and also improved their em-

ployability. 

 

 

Keywords: Employability, practicum, learning, professional connection, education 
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1. Inledning  

 

Sveriges högskolor erbjuder tusentals kurser och program för de som vill vidareutbilda sig. 

Något som de flesta utbildningar har gemensamt är att de är tänkta att, på ett eller annat vis, 

förbereda deltagarna för arbetslivet genom lärande. Detta lärande sker på olika sätt, dels genom 

praktisk övning i yrkesutbildningar, dels genom teoretisk övning i akademiska utbildningar. 

Det finns dock utbildningar som befinner sig i gränslandet mellan dessa två, där det inte är helt 

självklart hur kopplingen och övergången gentemot arbetslivet bör ske. Ett exempel på en sådan 

utbildning är programmet med inriktning mot personal- och arbetsliv (P-programmet och/eller 

personalvetarprogrammet) där kursuppläggen skiljer sig väsentligt mellan olika lärosäten och 

utbildningar. Den stora frågan gällande programmet har kommit att handla om skillnaden i just 

praktisk övning i form av arbetsplatspraktik. En stor del av P-programmen erbjuder sina stu-

denter en termin av praktik där man får chansen att tillämpa de teoretiska färdigheter man in-

förskaffat sig under den akademiska utbildningen i en faktisk arbetslivsmiljö. Resterande P-

program har däremot valt att inte erbjuda praktik under utbildningen till förmån för en bredare 

akademisk kunskapsbas. Dessa omständigheter väcker i sin tur intressanta frågor om personal-

vetarutbildningens koppling till arbetslivet och hur denna relation bör ses utifrån begreppet an-

ställningsbarhet. Vi har därför valt att använda oss av en ansats som vi kallar för akademiskt 

grundad anställningsbarhet. Det innebär alltså, som namnet antyder, anställningsbarhet som 

föranleds av en akademisk utbildning till skillnad från opreciserad anställningsbarhet som kan 

föranledas av i princip vad som helst beroende på vad det är man antas vara anställningsbar för. 

Denna ansats gör det möjligt för oss att beskriva och förstå arbetsplatspraktikens betydelse i en 

mer övergripande kontext än att bara se till anställningsbarheten i relation till praktikens inne-

håll.  

 

I diskussionen kring anställningsbarhet kan två huvudinriktningar urskiljas, vilka båda avser att 

öka anställningsbarheten hos de studerande men med olika utgångspunkter (Löfgren & Martins-

son, 2008). Det ena perspektivet behandlar anställningsbarhet utifrån specifika och avgränsade 

färdigheter medan det andra betonar en potentiell och allmän färdighet i att kunna möta mer 

opreciserade arbetsuppgifter. Motiveringen till yrkesinriktning inom högre utbildning kretsar 

kring dessa två aspekter av anställningsbarhet där utbildningar med praktik betonar vikten av 



Kahlil Lee Luck & August Söderlund  

Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C 

Uppsala Universitet, examensarbete, 15 hp || VT-19 

 

 

6 

 

att studenterna besitter avgränsade och yrkesanknutna färdigheter medan den mer akademiskt 

präglade utbildningen betonar vikten av allmänna kunskaper, förmågor och färdigheter.  

 

Synen på vad det innebär att vara anställningsbar har dessutom varierat över tid vilket medfört 

att innehållet på personalvetarutbildningen skiftat. Vad gäller P-programmet vid Uppsala uni-

versitet har utbildningen haft perioder av mer yrkesinriktad karaktär och även perioder av mer 

akademisk karaktär. 
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2. Bakgrund 

 

Personalvetarprogrammet med inriktning mot organisation- och arbetsliv i Uppsala startades år 

1980 och innehöll under åren 1986-1995 en valbar termin där studenter fick praktisera inom 

olika organisationer för att därigenom skapa en starkare koppling till arbetslivet. Motivet till 

införandet av praktik var att personalvetarprogrammet, en högst teoretisk utbildning, skulle bli 

mer yrkesorienterad, dels för att arbetsgivare länge hade efterfrågat anställningsbara studenter 

och dels för att minska introduktionstiden när studenterna väl kom ut i arbetslivet.  

 

I takt med att kunskapssamhället växte fram på 80- och 90-talet förändrades även arbetsgivarnas 

preferenser och man började mer och mer efterfråga nyutexaminerade studenter som besatt en 

högre nivå av akademiska samt analytiska förmågor och som klarade av lösa problem med 

syftet att hänga med i samhällets snabba utveckling.  

 

År 1993 kom det en universitets- och högskolereform som innebar att personalvetarprogrammet 

vid Uppsala universitet förkortades till att ha sex terminer istället för sju, som innan reformen. 

Detta ledde i sin tur till att praktiken togs bort samtidigt som även de akademiska kurserna i 

utbildningen blev mindre yrkesinriktade. Denna förändring föranledde ytterligare svårigheter i 

att förena en yrkesorienterad utbildning med en teoretisk utbildning i och med att det redan 

tidigare varit svårt att, inom loppet av sju terminer, täcka alla de områden som ingår i en så pass 

bred yrkesroll som den personalvetaren har. 

 

Därmed gjordes de sista arbetsplatspraktikerna vårterminen 1995. Sedan dess har personalve-

tarprogrammet med inriktning mot organisation- och arbetsliv i Uppsala alltså inte erbjudit nå-

gon praktik till skillnad från flera av de liknande program som finns på andra universitet och 

högskolor runt om i Sverige. Detta har sedan blivit en omdiskuterad fråga bland studenter inom 

programmet och genom att analysera sammanfattningar av de rapporter som gjordes efter prak-

tikerna år 1986-1995 är vår förhoppning att skapa en större förståelse kring vilket värde och 

vilken relevans praktik har för personalvetarutbildningen.  
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3.Syfte & frågeställningar 

 

Syfte: Att utifrån sammanfattningar av praktikrapporter beskriva och analysera förtjänster och 

begränsningar av P-programmets praktik år 1986-1995, med fokus på lärande, i relation till 

akademiskt grundad anställningsbarhet. 

  

a)    Vad låg till grund för arbetsplatspraktiken 1986-1995? 

b)    Hur framträder den utläst i praktikrapporter? 

c)    Hur kan detta förstås i termer av olika typer av lärande? 

d)    Hur kan detta förstås i relation till akademiskt grundad anställ-

ningsbarhet? 
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4. Tidigare forskning 

Tidigare forskning på området har vi funnit genom användning av olika söktjänster. De som 

använts är Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst, Swepub, DiVA, Libris, Proquest samt 

Ebscohost. För att finna relevanta studier inom området vi ämnat undersöka har vi sökt på 

nyckelord med relevans för studien. Samtliga sökningar har gjorts på både svenska och eng-

elska. 

 

Sökord: 

 “praktik”, “utbildning”, “anställningsbarhet”, “personalvetare”, “P-program”, “P-linje”, 

“utbildningspraktik”, “akademisk anställningsbarhet”, “generiska färdigheter”, “formellt lä-

rande* informellt lärande*”, yrkesinriktning”, “arbetsplatslärande”, “yrkesutbildning”, 

“högre utbildning”, “professionell utbildning”, “utbildningsstyrning” och “praktisk anställ-

ningsbarhet”. 

 

 

4.1 Översikt  

 

I diskussionen kring den högre utbildningens syfte är frågan om utbildningens koppling till 

arbetslivet ett ständigt återkommande inslag. I den europeiska utbildningspolicyn har kravet på 

ökad anställningsbarhet, genom bland annat Bolognaprocessen, inneburit att fokus på den högre 

utbildningens arbetslivsanknytning ökat ytterligare. Trots att många universitet och högskolor 

idag arbetar aktivt med att öka anställningsbarheten hos sina studenter visar studier att en stor 

del av arbetsgivarna upplever att högskolan misslyckas med denna uppgift (Bowers-Brown & 

Harvey, 2004).   

 

I den vetenskapliga tidskriften ”European Journal of Education” har frågan om anställnings-

barhet i relation till arbetsmarknad och högre utbildning diskuterats under en lång tid och ur ett 

flertal olika perspektiv. Men i likhet med majoriteten av forskning på området finns det få stu-

dier som diskuterar eller specifikt undersöker arbetsplatspraktikens betydelse för anställnings-

barheten. En möjlig orsak till detta kan tänkas vara att arbetsplatspraktik trots allt är ett relativt 

ovanligt inslag inom högre utbildning och en företeelse som generellt sett går att finna vid re-

glerade yrkesutbildningar. Den tidigare forskning som denna studie bygger på kan, lite förenk-

lat, delas upp i två kategorier där den ena kategorin kan sägas utgöra studier som på ett eller 
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annat sätt intresserar sig för personalvetaren och dennes relation till utbildning och arbetsliv 

medan den andra kategorin utgörs av studier som belyser begreppet anställningsbarhet och re-

lationen mellan utbildning och arbetsliv i en mer teoretisk och bredare kontext. Den akademiskt 

grundade anställningsbarhet som vi i denna studie använder oss av utgår från dessa två katego-

rier då man för att förstå praktikens roll och betydelse måste ha en förståelse för det yrkesspe-

cifika, det vill säga det yrke praktiken avser att förbereda studenterna för. Det krävs även en 

förståelse för de utbildningsmässiga villkor och ramar som kan tänkas påverka själva utform-

ningen och motiven till att tillhandahålla en praktik. Den akademiskt grundade ansatsen syftar 

således inte bara på anställningsbarhet utifrån relationen mellan utbildning och arbete utan 

också på de villkor och ramar som styr denna relation utifrån en akademisk kontext. 

 

Under avsnitt 4.2 redovisas studier som tar upp den problematik och de utmaningar som är 

förknippade med utformandet av en utbildning. Därefter följer studier kring personalvetaren 

och dennes relation till arbetslivet innan fokus återigen övergår till den högre utbildningen och 

dess förutsättningar. I avsnitt 4.4 behandlas tidigare forskning som diskuterar motsättningen 

mellan kritisk skolning och arbetslivsanknytning. Det avslutande avsnittet innehåller studier 

som beskriver anställningsbarhet och de förmågor, kunskaper och färdigheter begreppet för-

knippas med.  

 

 

4.2 Utbildningsplanering i relation till arbetslivet 

 

Pedagogen och forskaren Urban Dahllöf har haft stort inflytande över utbildningssystemet och 

pedagogikämnet i såväl Sverige som internationellt. Han intresserade sig tidigt för frågan om 

den akademiska utbildningens behov av yrkesanknytning där han även kom att bidra med 

egna perspektiv. I “Målanalys vid planläggning av en akademisk utbildning” menar Dahllöf 

(1969) att så länge praktiken och dess innehåll är förenligt med utbildningens syften bör alla 

inslag av yrkesanknytning vara motiverade inom högre utbildning. På så vis kan Dahllöf del-

vis sägas motsätta sig den, enligt honom, allmänt rådande bilden av utbildning och praktik 

som oförenliga. Dahllöf menar istället att svårigheten med att motivera en yrkesanknuten ut-

bildning ligger i att kunna erbjuda en praktik som är relevant mot såväl utbildningens syfte 

som de uppgifter och krav som studenten kan komma att möta ute i arbetslivet. Samtidigt vid-

håller Dahllöf i likhet med många andra senare forskare som exempelvis Barnett (2004), 
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Forrier och Sells (2003) samt Harvey (2005) med flera, att det är en uppgift som visat sig vara 

lättare sagd än gjord. Detta då föränderligheten på arbetsmarknaden riskerar att leda till att de 

kunskaper den studerande tillägnar sig under sin utbildning kan komma att sakna relevans när 

denne väl ger sig ut i arbetslivet.  

 

Barnett (2004) tar upp ett liknande exempel och beskriver kunskap som en färskvara med slut-

satsen att den högre utbildningens syfte bör vara att förbereda studenterna för framtidens krav 

och efterfrågan istället för att förlita sig på den kunskap och de omständigheter som råder just 

för tillfället. Utmaningen för den högre utbildningen blir således, utifrån Barnetts perspektiv, 

att tillhandahålla utbildningar vars innehåll är både nischade/yrkesanknutna och samtidigt breda 

nog att förbereda studenten för den variation av förmågor, kunskaper och färdigheter som kan 

tänkas behövas i arbetslivet. Vilka förmågor, färdigheter och kunskaper en utbildning bör inne-

hålla beror således mycket på vilket yrke och vilken arbetsmarknad utbildningen avser förbe-

reda studenterna för. Samma sak kan även sägas gälla vid förekomsten av praktik inom högre 

utbildning där graden av yrkesanknytning inom en utbildning i stor utsträckning beror på hur 

pass avgränsat yrke och arbetsmarknad utbildningen i fråga förväntas ge tillträde till. Studier 

på området visar bland annat att graden av professionalisering har stor betydelse för utbildning-

ens innehåll samtidigt som relationen mellan arbete och utbildning skiljer mycket åt även inom 

mer etablerade professioner som till exempel läkare och jurister (Nilsson, 2010a; 2010b; Hell-

berg, 2002; Berglund, 2002).  

 

Nilsson (2007) beskriver skillnaden i förutsättningar mellan utbildningar i termer av bytes- och 

bruksvärde. Utifrån Nilssons studie kan utbildningens innehåll i stor utsträckning sägas bero på 

hur pass reglerat det yrke som utbildningen avser att förbereda studenterna för är. Bruksvärdet 

av en utbildning bestäms således utifrån hur stark koppling utbildningens innehåll har till det 

faktiska yrke den leder fram till medan bytesvärdet bestäms utifrån de arbetsmöjligheter utbild-

ningen ger. De reglerade och yrkesinriktade utbildningarna som till exempel läkarutbildningen 

har utifrån detta perspektiv ett högt bruksvärde medan mer generella utbildningar som till ex-

empel civilingenjörsutbildningen har ett högt bytesvärde. Sett ur detta perspektiv kan de regle-

rade yrkesutbildningarna sägas förbereda de studerande för en på förhand bestämd profession 

och därmed en avgränsad arbetsmarknad. Samtidigt kan den stora mängd oreglerade utbild-

ningar sägas ge de studerande tillträde till en bred och konkurrensutsatt arbetsmarknad där 
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utbildningen snarare blir ett sätt att stärka den studerandes anställningsbarhet och konkurrens-

fördel gentemot andra akademiker på arbetsmarknaden.  

 

Nilsson (2010b) gör i sin studie ett försök att analysera detta närmare genom att göra en jämfö-

relse mellan läkare och civilingenjörer. Undersökningen visar att läkarna betonar vikten av te-

oretiska och yrkesspecifika kunskaper och ser därför sig själva som specialister medan civilin-

genjörerna snarare ser sig själva som generalister. Läkarna upplever att den kompetens de er-

hållit genom arbetslivspraktik under utbildningen ofta kommer till användning i deras yrke me-

dan civilingenjörerna anser att utbildningens innehåll inte har någon direkt koppling till deras 

professionella praktik. Till skillnad från läkarna anser alltså civilingenjörerna att kopplingen 

mellan utbildning och professionell praktik är relativt svag och menar därför att även andra 

utbildningar skulle kunna förbereda dem för det arbete som civilingenjörsutbildningen förvän-

tas förbereda dem för. Hellberg (2002) drar en liknande slutsats och menar att civilingenjörerna 

till skillnad från läkarna inte kan sägas ha monopol på något område av arbetsmarknaden och 

att utbildningen därav, i viss mening, kan ses som en symbol eller formalitet för få tillträde till 

denna snarare än någon given utbildningsväg.   

 

 

4.3 Personalvetarens relation till arbetslivet  

 

Vad gäller personalvetarutbildningens koppling till arbetslivet är det få studier som gjorts i lik-

het med Nilssons och Hellbergs (2010a & 2010b; 2002). En orsak till detta kan enligt Löfgren 

& Martinsson (2008) bero på yrkets bredd och den tvärvetenskaplighet som präglar utbild-

ningen vilket gör området svårt att avgränsa och undersöka. Detta leder i sin tur till en svårighet 

att dra några giltiga slutsatser. Författarna beskriver även hur personalfunktionen mer eller 

mindre ständigt befunnit sig i ett gränsland och i en bransch av ständig förändring. Utmaning-

arna med att försöka avgränsa personalvetaryrket bekräftas även av Berglund (2002) som menar 

att problematiken beror på att professionen saknar erkännande inom många branscher vilket får 

konsekvensen att personalvetarens kompetens och arbetsuppgifter ringaktas istället för att ut-

nyttjas inom organisationer. Berglund visar att personalvetaren har kompetens som inkräktar 

på såväl ekonomens, juristens och ledningsgruppens arbetsuppgifter men att personalvetaren 

sällan får gehör för denna kompetens i arbetslivet. Vidare menar Berglund att dessa omständig-

heter är motsägelsefulla då personalvetarens roll och arbetsuppgifter bara tycks ha blivit 
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viktigare sedan personalvetaryrkets uppkomst. Personalvetarutbildningen kan på så sätt anses 

vara motsägelsefull och därav intressant ur ett akademiskt grundat anställningsbarhetsperspek-

tiv då utbildningen varken är en renodlad yrkesutbildning eller en utbildning som helt saknar 

yrkesanknytning. Innehållet i utbildningen varierar dessutom stort mellan olika högskolor, inte 

minst vad gäller förekomsten av praktik och andra inslag av yrkesinriktning (Högskoleverket, 

2004). Synen på personalvetaren och personalvetarutbildningen har under åren skiftat i och med 

samhällets utveckling. Från att till en början, vid introduktionen på 80-talet, vara en mer prak-

tiskt och enhetligt inriktad utbildning har utvecklingen gått mot att det idag finns en stor vari-

ation av utbildningar bland de olika lärosätena, var och en med sin unika prägel.  

 

I den nationella utvärderingen av utbildningen (Högskoleverket, 2004) gör man ett försök till 

en uppdelning av två huvudinriktningar, den A-inriktade och den P-inriktade modellen. Den P-

inriktade kännetecknas av en hög grad av tvärvetenskaplighet med fokus på konkret personal-

arbete och konkreta metoder medan A-inriktningen kan sägas vara mer akademiskt inriktad då 

den till stor del utgår från traditionella universitetsämnen vilket resulterar i en mer övergripande 

och teoretisk grund för arbete med personal- och arbetslivsfrågor. Trots att högskoleverkets 

utvärdering inte är en vetenskaplig studie kan dess medverkan i detta avsnitt motiveras med 

argumentet att den kartlägger personalvetarutbildningens förutsättningar samt utformning på 

en nationell nivå. Grunden till utvärderingen låg dels i de olika lärosätenas önskan och intresse 

i att utvärdera utbildningen, dels i högskoleverkets intresse att försöka utvärdera en tvärveten-

skaplig utbildning som inriktar sig mot ett yrkesområde.  

 

I högskoleverkets utvärdering fastslår man samtidigt att de utbildningar som utformats enligt 

A-modellen bör ses över för att på så sätt fastställa till vilken grad de kan ses som yrkesförbe-

redande. Bedömargruppen menar att en utbildning i likhet med P-inriktade modellen är att fö-

redra ifall avsikten är att förbereda studenterna inför arbetslivet. Att det bör vara en avsikt att 

förbereda studenterna inför arbetslivet tycks det samtidigt råda en konsensus om bland såväl 

bedömargruppen som hos de studenter som deltagit i utvärderingen. Högskoleverkets utredning 

visar även att studenternas upplevelser av utbildningen skiljer sig åt mellan olika lärosäten. En 

del studenter upplever att balansen mellan teori och praktik är god medan andra upplever sina 

utbildningar som för teoretiskt inriktade. På vissa utbildningar förekommer inslag av praktik 

medan det saknas på andra. Gällande de utbildningar där praktikkurser förekommer ser 
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studenterna detta som en styrka med sin utbildning medan studenter inom de inriktningar som 

saknar praktik ser detta som en svaghet.  

 

Trots att högskoleverkets och bedömargruppens slutsats tycks vara att en mer praktiskt och 

yrkesbetonad utbildning är något att eftersträva finns det en medvetenhet om att dagens variat-

ionsrika “programutbud” medför problem för såväl studenter som andra intressenter i att få en 

tydlig bild av vad såväl utbildningen som yrket egentligen handlar om. Vid tidpunkten för hög-

skoleverkets utvärdering hade programmen likadana eller snarlika namn samtidigt som inne-

hållet i utbildningarna skiljde sig åt i flera avseenden.  

 

När det kommer till den utvärdering som gjordes vid Uppsala universitet av P-programmet un-

der den aktuella perioden för praktiken tycks även denna bekräfta bilden av personalvetaren 

och personalvetaryrket som en profession som saknar en tydlig avgränsning. I utvärderingen 

kunde man bland annat konstatera att yrkesgruppen personalvetare utgör en högst heterogen 

grupp akademiker vad gäller utbildningsbakgrund och kompetenser (Lindberg & Wikander, 

1991). Bland annat fann man att personalvetare utgjordes av såväl ekonomer och tekniker som 

beteendevetare. Samtidigt upptäckte man att en stor del studenterna efter avklarad utbildning 

arbetade med arbetsuppgifter som inte kunde anses vara typiska för just personalvetare.  

 

 

4.4 Kritisk skolning kontra yrkesanknytning  

 

Även om högskoleverket tycks ha en relativt bestämd bild av vilken riktning personalvetarut-

bildningen bör ta i framtiden är det svårt att finna konsensus i utbildningsväsendet om att en 

ökad grad av arbetslivsanknytning alltid är något att eftersträva. Frågan om universitetets syfte 

och uppgift har nämligen behandlats ända sedan universitetens tillkomst. Bilden av universite-

tens roll som kunskaps- och bildningsinstitut har länge dominerat även om kravet på yrkesför-

beredelse och arbetslivsanknytning ökat över tid (Lundmark, 1991). I debatten kring den högre 

utbildningen pratar man dels om en teoretisk motsättning mellan akademi och näringsliv, dels 

om en reell diskrepans, det vill säga ett gap mellan utbildning och arbetsliv (Löfgren & Martins-

son, 2008). Företrädare inom näringslivet och den offentliga verksamheten menar att den högre 

utbildningen bör anpassas efter arbetsmarknadens behov och krav samtidigt som det finns ett 

visst motstånd inom akademin gällande att låta sig styras av näringslivets och arbetsmarknadens 
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intressen (Löfgren & Martinsson, 2008). Åsikterna om huruvida denna problematik bör lösas 

genom en högre grad av akademisering eller starkare anknytning till näringslivet är däremot 

inte enstämmiga även om ett ökat krav på arbetslivsanknytning och anställningsbarhet kan ur-

skiljas över tid (Lundmark, 1991). I Sverige har propositionerna till riksdagen 1975 (SOU, 

1973:2, 1973:3 & prop. 1975:9) utgjort de främsta påtryckningarna till denna förändring. På 

senare tid har frågan dessutom aktualiserats ytterligare genom medlemskapet i EU, det nya 

kunskapssamhället och däribland Bolognaprocessens fokus och krav på anställningsbarhet. Just 

anställningsbarhet tas upp i ett av Bolognaprocessens tre övergripande mål där man fastslår att 

universiteten och högskolorna bör arbeta aktivt för att främja anställningsbarheten hos sina stu-

denter genom att bland annat tillhandahålla praktik (Löfgren & Martinsson, 2008).  

 

4.5 Anställningsbarhet  

 

Anställningsbarhet är ett begrepp som fått ökad popularitet i och med kunskapssamhällets fram-

växt och behovet av att förbereda individer för framtidens föränderliga samhälle och oförutsäg-

bara arbetsmarknad. Begreppet kan delas upp i två perspektiv där det ena perspektivet betonar 

en anställningsbarhet i relation till ett specifikt yrke eller en given kompetens medan det andra 

perspektivet är av en mer förutsättningslös natur och tar fasta på oförutsägbarheten och behovet 

av att besitta allmänna förmågor snarare än specifika kunskaper (Harvey, 2005; Knight & 

Yorke, 2003). Frågan om anställningsbarhet handlar således om vilka kompetenser och för-

mågor studenten bör besitta efter avslutad utbildning och i relation till vad som efterfrågas i 

arbetslivet. Åsikterna och kunskapen kring vad som faktiskt efterfrågas är dock inte entydig 

och därför något som diskuteras flitigt. Harvey (2005) belyser till exempel den förutsättnings-

lösa ansatsen i begreppet och argumenterar för att anställningsbarheten och dess slutmål bör 

vidgas till att handla om mer än att endast få ett arbete. Han diskuterar vidare att anställnings-

barhet handlar om att utveckla förmågor och egenskaper som är viktiga för lärande inte enbart 

i arbetet utan även för livet i stort.  

 

Forrier & Sels (2003) beskriver anställningsbarheten som en dynamisk och ständigt föränderlig 

företeelse och menar i likhet med Dahllöf (1969) att den tekniska utvecklingen och de snabba 

förändringarna i samhället leder till att den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden 

ständigt förändras. Detta riskerar att resultera i att den kompetens och de förmågor en student 
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erhåller under utbildningen kan komma att bli inaktuell när denne väl beger sig ut i arbetslivet. 

Vidare menar Knight och Yorke (2004) att det är viktigt att skilja mellan anställningsbarhet och 

den faktiska anställningen. Författarna pekar på glappet som finns mellan utbildningens teore-

tiska innehåll och anställningens praktiska krav. De pekar även på skillnaden i att vara anställ-

ningsbar respektive anställningsvärd där anställningsbarheten avser en statisk och momentan 

egenskap medan begreppet anställningsvärd syftar på en mer flexibel och dynamisk förmåga 

att anpassa sig och räcka till över tid. Förmågan att kunna möta framtiden och de nya utma-

ningar det medför beskrivs ibland som förmågan till livslångt lärande som inom forskningslit-

teraturen ofta går under namnet generiska färdigheter. 

 

 

4.5.1 Generiska färdigheter 

 

Termen generiska färdigheter är ett begrepp som fått stor användning och spridning i takt med 

kunskapssamhällets framväxt. Begreppet syftar på generella förmågor och egenskaper som är 

viktiga att besitta för att klara sig i såväl arbetsliv som livet i stort. De generiska färdigheterna 

är därför, till skillnad från exempelvis yrkesspecifik kompetens, oberoende av yrke, bransch, 

tid och rum (Fejes & Sparrhoff, 2016). Färdigheterna inkluderar bland annat logisk och analy-

tisk förmåga men även kommunikationsförmåga, samarbetsförmåga och egenskaper som nyfi-

kenhet och kreativitet. Hager, Holland och Becket (2002) menar att begreppet generiska färdig-

heter bör ses som den övergripande förmågan att kunna identifiera, hitta och behandla kunskap 

och information. Författarna menar vidare att individens möjligheter till anställning och kar-

riärutveckling till stor del beror på dennes förmåga till lärande. Detta perspektiv kan sägas ha 

vissa likheter med kompetensbegreppet som av en del forskare beskrivs som förmågan att vara 

kunnig och skicklig för att därmed räcka till (Granberg, 2014). Ellström (1992) definierar kom-

petens som en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en given uppgift, situation 

eller kontext. Det handlar således om att på ett framgångsrikt sätt kunna utföra ett arbete eller 

en uppgift. 

 

Hager, Holland och Becket (2002) menar att förutsättningarna i samhället och arbetslivet har 

förändrats och att dagens kunskapssamhälle i sin tur inneburit att de generiska färdigheternas 

betydelse har ökat och därmed blivit ett nödvändigt inslag i utbildningspolicys världen över. 

Författarna menar samtidigt att begreppet är komplext och därför problematiskt ur ett didaktiskt 
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perspektiv då de generiska färdigheterna innefattar flera olika kompetenser och förmågor. För-

klaringen som ges är att det finns en nödvändighet att definiera och lära ut de olika delförmågor 

som kan tänkas behövas men att det finns en problematik i att den högre utbildningen tenderar 

att behandla dessa förmågor på ett alltför ensidigt och mekaniskt vis. Detta riskerar i sin tur att 

påverka den större kompetens som delförmågorna är tänkta att utgöra. Författarna gör liknelsen 

med att ta bilkörkort och menar att det krävs en förståelse för såväl delarna som helheten för att 

klara av att köra bil på ett framgångsrikt sätt.  

 

Andra studier har undersökt och försökt ifrågasätta generaliserbarheten i den generiska för-

mågan. Jones (2009) undersöker förmågan till kritiskt tänkande och konstaterar att sättet på 

vilket det bedrivs skiljer sig åt mellan olika akademiska områden och discipliner där kritiskt 

tänkande inom fysik inte är detsamma som exempelvis kritiskt tänkande inom juridik. Samtidigt 

drar Jones slutsatsen att det är mer som förenar än som delar de olika områdenas perspektiv och 

menar därför att detta innebär att den generiska förmågans generaliserbarhet mellan olika di-

scipliner och områden kan anses vara hög.  
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5. Teoretiska perspektiv 

Det teoretiska ramverket för denna studie utgörs av fyra teorier som vi anser har relevans för 

undersökningens syfte. I detta kapitel redogörs för de begrepp som valts ut. Två av de teorier 

som presenteras nedan används på grund av den relevans de har till begreppet anställningsbar-

het. Då anställningsbarhet är ett relativt brett begrepp innan det avgränsas fungerar de tre per-

spektiven som tas upp i 5.1, samt den akademiskt grundade anställningsbarheten i 5.4, som 

förklaringar på olika typer av anställningsbarhet och på vilka sätt de är relevanta för studiens 

syfte. Teorierna under avsnitt 5.2 och 5.3 beskriver fyra former av lärande, vilka situationer de 

uppstår i samt hur de samspelar med varandra. Samtliga teorier kan på något sätt härledas till 

begreppet anställningsbarhet. 

 

 

5.1 Nytto-, konkurrens- och bildningsperspektivet   

 

Författarna Fejes och Sparrhoff presenterar i sin bok “Anställningsbarhet, perspektiv från ut-

bildning och arbetsliv” (2016) tre olika perspektiv på den högre utbildningens syften och mål. 

Kategoriseringen bygger på en analys som författarna gjort utifrån den samlade forskning som 

finns kring den högre utbildningens funktion och beskriver således ingen officiell eller med-

veten avsikt/uppgift från högskolans sida, utan är snarare en syntes av mönster som går att finna 

inom forskningen på området. Universitetens uppgift och mål kan utifrån denna analys delas 

upp i tre olika perspektiv: nyttoperspektivet, konkurrensperspektivet och bildningsperspektivet.  

 

I nyttoperspektivet står användbarheten och arbetslivskopplingen i fokus. Utbildningen bör för-

bereda studenterna inför arbetslivet utifrån samhällets och arbetsmarknadens krav och behov. 

Eftersom nyttan och användbarheten är övergripande bör även forskningen vid universiteten 

och högskolorna bedrivas i enlighet med arbetsmarknadens och samhällets intressen. Perspek-

tivet har fått ett ökat inflytande sedan kunskapssamhällets framväxt där utbildning ses som den 

viktigaste drivkraften för innovation och utveckling (Sparhoff & Fejes, 2016).  

 

Konkurrensperspektivet utgår från idén att konkurrens och selektering är den främsta drivkraf-

ten för utveckling. Perspektivet kan liknas vid idén kring “den fria marknaden” där konkurrens 

på liknande villkor leder till att företag sporrar varandra till att utvecklas samtidigt som den 
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interna rivaliteten företagen emellan leder till en bättre service till lägre pris. Perspektivet har 

samtidigt många kritiker som menar att det leder till bland annat elitism, meritokratiska värde-

ringar och en darwinistisk dagordning där bara de mest lämpade överlever. Samtidigt menar ett 

flertal forskare att det i praktiken inte heller handlar om en konkurrenssituation på lika villkor, 

utan att det snarare handlar om en orättvis snedrekrytering till högskolan som i sin tur bygger 

på socioekonomiska och meritokratiska grunder. Ur ett didaktiskt perspektiv är kritiken intres-

sant då det medför en syn på utbildning där innehållet i fråga blir underordnat de formella me-

riter som studier på högre nivå kan medföra. Utbildningen blir i den meningen ett instrument 

för att upprätthålla sociala maktstrukturer i samhället snarare än en fråga om att utbilda den 

stora massan utifrån jämlika villkor.  

 

I bildningsperspektivet har utbildning ett egenvärde som kan ses som en motsats till nyttoper-

spektivets fokus på användbarhet och nytta. Målet med utbildningen bör alltså enligt detta per-

spektiv vara att utbilda fria, självständiga och tänkande individer, där nyttan av utbildningen 

inte mäts i användbarheten ute i arbetslivet utan snarare i hur den formar och berikar individen. 

Bildningsperspektivet används ibland som ett argument för att skapa goda samhällsmedborgare 

men sägs även utgöra en viktig aspekt av det livslånga lärandet och arbetsmarknadens behov 

av belästa, självständiga och kreativa individer (Sparhoff & Fejes, 2016).  

 

 

5.2 Formellt och informellt lärande 

 

När det kommer till synen på kunskap och lärande samt hur dessa anskaffas är det något som 

har förändrats i och med samhällets utveckling. Tidigare lades det ofta störst vikt vid formellt 

lärande i form av exempelvis högskoleutbildning men i och med sagd utveckling började det 

ställas nya krav på både kunskap och lärande. Det livslånga lärandet blev ett begrepp vars ut-

gångspunkt är att lärandet inte är något som avstannar efter avslutad formell utbildning utan det 

är snarare något som utgör en livslång process och som bygger på såväl formellt som informellt 

lärande (Granberg, 2014). Det formella lärandet avser framför allt det strukturella och målin-

riktade lärande som sker inom olika planerade utbildningsinsatser alternativt i närvaron av en 

utsedd lärare eller utbildare. Med detta som grund kan det informella lärandet utgöras av allt 

det lärande som sker utanför den formella lärandekontexten som vi normalt sett tillskriver sko-

lor, utbildningsprogram och universitet. Ett annat namn på det informella lärandet är 
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vardagslärande och som namnet antyder kan detta ske inom såväl arbetslivet som på frit iden 

och utgör tillsammans med det formella lärandet en viktig del av den sammanlagda kompetens 

en individ besitter och behöver för att kunna hävda sig i skola och arbetsliv (Granberg, 2014). 

 

Begreppen formellt och informellt lärande har en tydlig relevans i frågan om praktik på P-

programmet då man, om än förenklat, kan dela upp utbildningen i två delar. Den ena delen 

utgörs av den institutionella utbildningen på högskolan där man får anta att det framför allt sker 

formellt lärande medan den andra delen utgörs av praktik där det rimligtvis sker mer informellt 

lärande i form av arbetslivserfarenhet som man exempelvis tillgodogör sig själv eller med hjälp 

av andra mer erfarna kollegor. Självklart sker det även formellt lärande på arbetsplatser och 

informellt lärande på högskolor men i detta avsnitt förenklar vi situationen för att så tydligt som 

möjligt visa på sambandet mellan begreppen och ansatsen akademiskt grundade anställnings-

barheten som denna studie använder sig av. Allt som oftast sker dessa typer av lärande växelvis 

och kompletterar på så sätt varandra (Granberg, 2014). Vad gäller lärande på arbetsplatsen me-

nar Granberg vidare att det i särklass viktigaste är det lärande och den kompetensutveckling i 

arbetet som inte är planerat och målinriktat. Denna typ av lärande sker parallellt med arbete och 

aktiviteter som har andra syften än lärande och som ofta sker omedvetet som en sidoeffekt av 

själva arbetet. För studiens skull innebär det att praktikens uppgifter och syfte måste klargöras 

då en praktik bestående av olika typer av utbildningar framför allt skulle främja formellt lärande 

- trots att det sker på en arbetsplats. 

 

 

5.3 Anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande  

 

Lärande är ett mångfasetterat begrepp som kan kategoriseras på flera olika sätt. Ellström (2010) 

beskriver en vanlig uppdelning i form av anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande. 

Skillnaden ligger i vilka effekter lärandet i fråga får på individnivå. Det anpassningsinriktade 

lärandet innebär att effekterna av lärandet är att en individ förbättrar sin nuvarande kompetens 

för att på ett mer effektivt sätt kunna hantera en viss typ av situation eller uppgift, dessa situat-

ioner eller uppgifter bör därför vara givna på förhand. Exempel på sådana effekter i praktiken 

är ett ökat yrkeskunnande i termer av att man bättre klarar sina nuvarande arbetsuppgifter eller 

att man får en bättre helhetsbild av arbetet. Det utvecklingsinriktade lärandet innebär att läran-

det som sker når en högre nivå. Förutom att förbättra och/eller utveckla sin kompetens för nya 
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eller tidigare obekanta situationer eller uppgifter handlar det även om att individen måste vara 

beredd att kritiskt ifrågasätta eller ompröva tidigare erfarenheter för att på så sätt utvecklas. 

Effekter av detta kan visa sig i form av att man exempelvis får mer kvalificerade arbetsuppgifter 

eller att man får ett ökat inflytande (Ellström, 2010). Trots att man gör den här distinktionen 

mellan de två nivåerna av lärande bör de inte ses som två vitt skilda ting. Istället kan man se 

dem som två ändpunkter på ett kontinuum då lärandet ofta skiftar mellan att vara anpassnings-

inriktat, utvecklingsinriktat och allt däremellan. På så sätt kompletterar de varandra då få, eller 

ingen, under en längre tid förmår att uteslutande ägna sig åt ett fullständigt utvecklingsinriktat 

lärande (Ellström, 2010). Trots att de exempel som Ellström tar upp avser anpassnings- och 

utvecklingsinriktat lärande från kompetensutveckling i arbetslivet kan dessa även visa sig som 

resultat av informellt lärande.  

 

 

5.4 Akademiskt grundad anställningsbarhet  

 

Trots att det inte finns någon entydig definition om vad det innebär att vara anställningsbar 

förknippas begreppet oftast med möjligheten att antingen få ett arbete eller att kunna utföra sitt 

arbete (Löfgren & Martinsson, 2008). Men då det förekommer olika definitioner och perspektiv 

på begreppet blir det samtidigt nödvändigt att precisera vårt eget perspektiv och den avgräns-

ning som gjorts, därav ansatsen akademiskt grundad anställningsbarhet.  

 

Fejes & Sparrhoff (2016) visar att den högre utbildningens syften kan delas upp i tre olika 

perspektiv. Nyttoperspektivet, konkurrensperspektivet och bildningsperspektivet. De tre olika 

perspektiven berör alla anställningsbarhet men på olika sätt. Perspektiven är delvis motstridiga 

men har gemensamt att de på ett eller annat sätt påverkar den högre utbildningens innehåll och 

därmed också synen på vad det innebär att vara anställningsbar. Med hjälp av den akademiskt 

grundade ansatsen kan vi se till alla dessa perspektiv för att därefter kritiskt granska och förstå 

praktikens roll ur en bredare synvinkel. Utgångspunkten är alltså att den högre utbildningen 

brottas med att förena olika perspektiv, vilket i sin tur sätter ramarna och villkoren för hur 

utbildning bör planeras och bedrivas. Med akademiskt grundad anställningsbarhet sätts begrep-

pet anställningsbarhet i kontext till dessa omständigheter.  
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6. Metod 

Alvehus (2013) beskriver metodens uppgift som ett sätt för författarna bakom en studie att di-

stansera sig från personligt tyckande och på så sätt bidra till ett mer professionellt och analytiskt 

grundat ställningstagande till påståenden eller undersökningsresultat. I detta kapitel följer en 

beskrivning av hur vi har gått tillväga samt våra tankesätt bakom de val som gjorts vid fullföl-

jandet av studien.  

 

6.1 Val av metod 

 

Då materialet som utgör datan för denna studie består av sammanfattningar av praktikrapporter 

mellan år 1986-1995 har vi valt att utföra en innehållsanalys som insamlingsmetod. Valet beror 

dels på att materialet som analyserats är över 24 år gammalt och att vi därmed saknat möjlighet 

att intervjua de som skrivit rapporterna, dels på att en innehållsanalys passar bra för att under-

söka i vilken mån något värderas positivt eller negativt och/eller om det finns någon skillnad i 

en sådan värdering mellan olika källor (Bergström & Boréus, 2000). Det sistnämnda är viktigt 

för att ta reda på praktikanternas erfarenheter av praktiken samt hur pass väl dessa anser att det 

teoretiska från utbildningen överensstämmer med de praktiska kunskaper som behövs för att 

lyckas i arbetslivet. 

 

Då vi tolkar det som står skrivet i sammanfattningarna samt räknar hur många gånger vissa 

saker återkommer innebär det att vi använder oss av en främst kvalitativ men även till viss del 

kvantitativ metod. Det är svårt att säkert avgöra om metoden bör kallas kvalitativ eller kvanti-

tativ då en kvalitativ innehållsanalys kan innehålla kvantitativa inslag på samma sätt som en 

kvantitativ innehållsanalys kan innehålla kvalitativa inslag (Bergström & Boréus, 2000). Med 

det sagt får läsaren kalla studien kvantitativ med kvalitativa inslag om hen anser att det är så. 

Det viktigaste för oss författare är att tillvägagångssättet framgår på ett tydligt sätt.  
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6.2 Urval och datainsamling 

 

Urvalet av respondenter och textmaterial gjordes med grund i studiens syfte. Genom den peda-

gogiska institutionen inhämtades sammanfattningar av praktikrapporter på P-programmet i 

Uppsala universitet samt programmets utbildningsplan för år 1986/1992. Även respondenten 

av intervjun valdes på grund av dennes betydande roll både för P-programmet i stort samt vid 

införandet av praktik år 1986.  

 

Datainsamlingen har skett på två olika sätt. Majoriteten av det material som insamlats har gjorts 

genom att studera skriftliga sammanfattningar av de praktikrapporter som studenter på perso-

nalvetarprogrammet vid Uppsala universitet har skrivit. Till att börja med skumlästes materialet 

igenom i samband med att allt som kunde avslöja identiteten på de som skrivit rapporterna 

doldes inför kopiering av rapporterna - detta med hänsyn till konfidentialitetskravet (Veten-

skapsrådet, 2002). Vid denna första genomgång av materialet antecknade vi även sådant som 

ofta återkom i praktikanternas redogörelser och som ansågs vara av relevans för studien.  

 

Därefter utformades ett kodschema (Bergström & Boréus, 2000) där de redan antecknade punk-

terna samt nya punkter som ansågs var viktiga för studiens syfte lades till. Exempel på sådana 

punkter var; kön, offentlig/privat sektor, studentens attityd gällande den praktik som utförts 

samt praktikuppgifter som tilldelats på praktikplatsen såsom rekrytering, behovsinventering, 

administration med mera (för fullt kodschema och alla slutgiltiga punkter/kategorier, se Tabell1 

samt Tabell 2). Punkten attityd fick svarsalternativen; positiv (+), neutral (N), negativ (-) samt 

både och (B) vid de fall då praktikanten uppgett en blandning av positiva och negativa attityder 

gentemot praktiken. Vidare utökades schemat i takt med genomläsningen av materialet då nya 

praktikuppgifter upptäcktes. Sedan markerades det i kodschemat varje gång en ny student re-

dogjorde för en likadan uppgift som redan uppdagats för att på så sätt få reda på vilka uppgifter 

som förekom oftast samt för att upptäcka nya mönster. 

 

I samband med utformandet av kodschemat lades det även till kategorier med koppling till de 

kurser som ingick i P-programmet. De kategorier som direkt lades till var pedagogik, arbetsrätt. 

ekonomi, sociologi och psykologi varpå punkterna med relevans till dessa ämnen sorterades in 

under respektive kategori. Till exempel framkom det under datainsamlingen att en del studenter 

fått arbeta med att läsa på om, samt tillämpa, lagar under deras praktik varpå arbetsuppgiften 
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då kodades under kategorin arbetsrätt. Vid fortsatt bearbetning av materialet framkom det även 

att studenter fått i uppgift att hålla reda på de lagar som finns att förhålla sig till vid avveckling 

av personal varpå avveckling blev en punkt som även den kategoriserades under arbetsrätt. 

Vidare gjordes endast en (1) markering då en student redogjort för uppgifter som räknades till 

den sistnämnda kategorin. Oavsett om hen fått hantera både avveckling och lagstiftning gäl-

lande annat räknades det alltså endast som en arbetsuppgift. Anledningen till att kodningen 

skedde på detta vis var att vi befarade ett missvisande resultat om man hade kodat varje uppgift 

som nämnts inom respektive kategori då det i kodschemat skulle kunna se ut som att fler prak-

tikplatser än vad det egentligen var tillhandahöll uppgifter relaterade till ett specifikt ämne. Det 

viktigaste för oss var att ta reda på hur många praktikplatser som delat ut arbetsuppgifter rela-

terade till utbildningen och inte hur många olika uppgifter som utförts inom varje kategori.  

 

Här bör även klargöras att vissa arbetsuppgifter, exempelvis behovsinventering, intervjuer, en-

käter och utvärderingar, inte endast är relevanta till ett ämne utan kan kopplas till ett flertal. 

Dessa fick därför skapa en egen kategori eftersom arbetsuppgifterna enligt redogörelserna 

hörde ihop med varandra. Då man utförde utvärderingar och behovsinventeringar gjordes alltså 

intervjuer eller enkäter i samband med dem. I just detta exempel fick kategorin i fråga namnet 

utvärdering. I de fall då intervjuer utfördes i syfte att rekrytera markerades dessa under katego-

rin rekrytering.  

  

Utöver att koda arbetsuppgifter antecknades även, som tidigare nämnt, sådant som vi ansåg 

kunde vara av intresse för studien. En sådan sak var studenternas perception av den teoretiska 

utbildningens koppling till det praktiska arbetet i praktiken. Denna fråga var av stor vikt då den 

kan kopplas till begreppet anställningsbarhet fast utifrån studenternas egna perspektiv. Där 

gjordes en tabell med de tre alternativen; ja, nej och ingen åsikt. De som uppgett att den teore-

tiska utbildningen räckte för att utföra praktikuppgifterna man delgetts kodades under ja. De 

som ansåg att den teoretiska kunskapen från utbildningen inte helt räckte för att utföra de ar-

betsuppgifter som delgivits under praktiken kodades under nej. Dessa menade att praktiken 

utgör ett viktigt komplement till studierna och att det är till stor nytta att få applicera teoretisk 

kunskap i en praktisk kontext. Under ingen åsikt kodades de som ej uppgett någon åsikt gällande 

kopplingen mellan teori och praktik. 
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En mindre del av det insamlade materialet utgörs av redogörelser från en pedagog som var med 

vid införandet av personalvetarprogrammet vid Uppsala universitet. Detta material har insam-

lats genom en semistrukturerad intervju. Respondenten kontaktades framför allt med syftet att 

bidra till en förståelse av varför personalvetarprogrammet i Uppsala var uppbyggt som det var, 

vad som föranledde förändringarna som senare skedde samt för en djupare kunskap kring prak-

tiken som sådan. Då respondenten hade kontaktats bestämdes en tid för träff och vi gav en 

kortare förklaring kring studien och syftet med denna.  

 

Intervjun utfördes på respondentens kontor. Inga andra än vi som utfört studien och responden-

ten närvarade vid intervjun och därför tillkom det inga störande moment. Det första som skedde 

var att respondenten informerades om dennes rättigheter och att hen kunde avbryta intervjun 

när som helst. Respondenten klargjorde även att hen var där av egen fri vilja i enlighet med 

vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Under intervjun fördes anteckningar där 

fokus låg på att anteckna redogörelser som var av vikt för studien för att sedan ställa följdfrågor 

angående dessa områden. Utöver dessa avvikelser följdes ett på förhand konstruerat fråge-

schema (se Bilaga 1) för att säkerställa att inga viktiga punkter av glömdes bort. Då frågorna 

ställdes fick respondenten prata relativt fritt eftersom vi inte visste vad som skulle tas upp. 

Intervjun spelades inte in. Anledningen till detta val var att vi inte tänkt redovisa några citat 

från intervjun utan som tidigare nämnt var syftet främst att få en helhetsbild av hur det gått till 

då man startat P-programmet vid Uppsala universitet, varför man först valt att ha praktik samt 

anledningen till att den senare togs bort. Vi säkerställde dock att de anteckningar som gjorts 

samt våra uppfattningar av redogörelsen stämde. Detta genom att i slutet av intervjun fråga 

respondenten om vi tolkat denne rätt och då även redogöra för sagda tolkningar och uppfatt-

ningar. 

 

 

6.3 Etiska överväganden 

  

Då man genomför humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns det forskningsetiska prin-

ciper som bör följas. Anledningen till att dessa principer finns är att samhällets medlemmar 

skyddas av individskyddskravet som finns till för att säkerställa att individer skyddas mot bland 

annat otillbörlig insyn i exempelvis livsförhållanden samt psykisk och fysisk skada. De forsk-

ningsetiska principerna utgörs framför allt av fyra huvudkrav vilka är (Vetenskapsrådet, 2002): 
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Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. För alla 

dessa krav finns det förmildrande samt försvårande omständigheter som påverkar hur pass 

sträng forskaren måste vara vid uppfyllandet av dem. Just förmildrande omständigheter gäl-

lande vissa krav påverkade tillvägagångssättet av datainsamlingen i denna studie. Nedan pre-

senteras de fyra huvudkraven mer ingående. 

 

Informationskravet innebär att respondenten måste bli informerad om syftet med studien, vilken 

roll de har för undersökningen samt att den som intervjuar klargör att deltagandet är frivilligt 

och att det kan avbrytas när som helst. Vid intervjun som gjordes informerades respondenten 

om dessa punkter innan hen påbörjade sin redogörelse. 

 

Samtyckeskravet är som det låter ett krav på samtycke från uppgiftslämnare och undersöknings-

deltagare. Vetenskapsrådet (2002) skriver att de som deltar i en undersökning själva ska få be-

stämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta samt att de ska kunna avbryta sitt delta-

gande när som helst utan att det medför några negativa konsekvenser för dem. Forskaren får 

heller inte utöva påtryckningar gentemot undersökningsdeltagaren för att få denne att delta, inte 

heller bör det föreligga något beroendeförhållande mellan forskare och tilltänkta uppgiftsläm-

nare eller undersökningsdeltagare. Det är därför av största vikt att forskaren får ett medgivande 

där den som exempelvis intervjuas visar att denne är införstådd med vad som sker samt att hen 

är där av egen fri vilja. Under intervjun i denna studie gav respondenten, i samband med att 

underrättelse om informationskravet, även sitt medgivande till deltagandet och vidare använd-

ning av det material som samlades in. Som tidigare nämnt finns det dock försvårande samt 

förmildrande omständigheter gällande de olika kraven. På denna punkt räknas det som en för-

svårande omständighet om den information som inhämtas är av etiskt känslig karaktär och den 

som undersöks är minderårig. Om så är fallet ska samtycke även tas från vårdnadshavare av 

individen i fråga. Detta behövde vi inte ta hänsyn till då informationen varken var av etiskt 

känslig karaktär eller kom från en minderårig. Däremot påverkades studien av en förmildrande 

omständighet av detta krav; i de fall då informationen som inhämtas inte innefattar frågor av 

privat eller etiskt känslig natur kan samtycke godkännas via företrädare för uppgiftslämnare 

och undersökningsledare (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie har alltså samtycke för alla 

de studenter som bidragit med material givits av den person som anförtrott oss med samman-

fattningarna av praktikrapporterna.  
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Konfidentialitetskravet innebär att studiens undersökningsdeltagare inte ska kunna identifieras 

av obehöriga som tar del av studien efter publicering. Som ett led i detta måste alla personupp-

gifter behandlas med största konfidentialitet. En försvårande omständighet på denna punkt är 

om det under insamlingen framkommer etiskt känsliga uppgifter om eller från deltagare. Skulle 

det ske bör man upprätta en undertecknad förbindelse gällande tystnadsplikt om dessa (Veten-

skapsrådet, 2002). Vad gäller intervjun insamlades inget känsligt material och respondenten 

uppgav inte att denne önskade belägga något delgivande med tystnadsplikt. Vid insamlingen 

av material i form av praktikrapporter var det väldigt noga att ingen respondents namn, eller 

annat som gjorde individen identifierbar, skulle synas och därför doldes allt sådant som ansågs 

kunna avslöja någons identiteten. Eftersom respondenterna inte getts någon chans att godkänna 

användningen av deras utsagor i just denna studie sågs det som extra viktigt att se till att ingen 

var identifierbar.  

 

Nyttjandekravet är det sista kravet och beskriver hur all den information samt det material som 

tas fram i forskningssyfte endast ska användas inom ramarna för sagd forskning och inte för 

annat (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav var alltså inget som påverkade vårt tillvägagångssätt 

under insamlingen av material men det gav riktlinjer på hur materialet i fråga skulle behandlas 

vid analys och efterarbete. 

 

 

6.4 Studiens tillförlitlighet  

 

I denna del diskuteras studiens tillförlitlighet utifrån de fyra delkriterier som Guba och Lincoln 

(Bryman, 2011) tagit fram. De fyra kriterierna presenteras sedan i turordning i samband med 

förklaringar av hur denna studie förhåller sig till var och ett av dem.  

 

Då angreppssättet för analys och hantering av data i denna studie främst gjorts med hjälp av en 

kvalitativ metod, i och med den höga grad av tolkning som krävts samt bristen på “hårda” data, 

har vi valt att diskutera tillförlitlighet istället för validitet och reliabilitet. Anledningen till detta 

val är att validitet och reliabilitet gällande kvalitativa undersökningar förutsätter att det är möj-

ligt att komma fram till en enda och absolut bild av den sociala verkligheten vilket vi anser inte 

behöver vara fallet. Begreppet tillförlitlighet utgörs som tidigare nämnt av fyra delkriterier som 

alla har en motsvarighet i kvantitativ forskning. Dessa är (Bryman, 2011): Trovärdighet (intern 
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validitet), överförbarhet (extern validitet), pålitlighet (reliabilitet) och en möjlighet att styrka 

och konfirmera (objektivitet). 

 

Trovärdigheten är, precis som det låter, frågan om hur pass trovärdig en studie faktiskt är. Extra 

viktigt är det i en kvalitativ studie då resultatet speglar en social verklighet vilket innebär att 

subjektivitet och tolkningar alltid spelar in. För att säkerställa att en studie har trovärdighet är 

det viktigt att forskarna som ansvarar för en undersökning dels ser till att den utförs i enlighet 

med de regler som finns och dels rapporterar de resultat som framkommit till undersöknings-

deltagarna för bekräftelse av att forskarnas uppfattning kring ett fenomen faktiskt överensstäm-

mer med deltagarnas. Med det sagt har vi, till det bästa av vår förmåga, på ett korrekt sätt för-

hållit oss till de regler som finns men har däremot inte kunnat redovisa resultatet till de vars 

redogörelser utgör materialet för denna studie då de sammanfattningar av praktikrapporter som 

studerats är 24-33 år gamla. Därför kan vi ej säkerställa att våra tolkningar av studenternas 

uppfattningar stämmer till fullo. 

 

Överförbarheten handlar om huruvida resultaten från en studie håller i en annan kontext eller 

situation, eller i samma kontext vid en senare tidpunkt (Lincoln & Guba, 1985). Därför skulle 

man kunna kalla det en form av generaliserbarhet, hur pass väl skulle resultaten stämma överens 

i en studie med liknande omständigheter fast i en annan kontext? Det är omöjligt att säkert säga 

hur överförbarheten för denna studie är men det faktum att materialet som ligger till grund för 

studien utgörs av alla de sammanfattningar av praktikrapporter som skrivits av personalvetar-

studenter vid Uppsala universitet är att räknas som en styrka gällande undersökningens genera-

liserbarhet. För att göra en likadan studie skulle man alltså behöva utgå från samma material 

som här och då resultatet som framkommit är så pass tydligt tror vi att resultaten skulle likna 

varandra även om studien hade utförts i en annan kontext. Stämmer detta antagande kan man 

argumentera för att studien har en relativt hög överförbarhet.  

 

Vad gäller studiens pålitlighet, som innebär att studien ska vara fullständigt redogjord för så att 

andra kan granska och bedöma de val man gjort, anser vi att även den är relativt hög. De steg 

som tagits och de val som har gjorts har redogjorts för.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera är det sista kriteriet inom begreppet tillförlitlighet och in-

nebär att forskaren försöker säkerställa att han eller hon agerat i god tro (Bryman, 2011). God 
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tro innebär i detta fall att forskaren inte medvetet låter personliga värderingar eller teoretisk 

inriktning påverka utförandet eller slutsatserna av en studie. Även detta har vi, till vår bästa 

förmåga, försökt att låta bli.  

 

Sammanfattningsvis bör studien under rådande omständigheter vara tillförlitlig. Som vi nämnt 

finns det dock faktorer som vi inte kan påverka och som även skulle kunna påverka tillförlitlig-

heten.  

 

 

6.5 Metodreflektion 

  

Valet av metod påverkar dels en studies tillförlitlighet, dels resultat och tillvägagångssätt. Där-

för är det av största vikt att man väljer rätt i valet av metod för att säkerställa att det som ska 

undersökas faktiskt undersöks. Längre ned i detta avsnitt beskrivs tre punkter av kritik som 

finns gällande den metod som använts för denna studie - en innehållsanalys. Vidare följer vårt 

resonemang kring bemötandet av kritiken samt varför vi anser att en innehållsanalys utgör en 

bra metod för denna studie.  

 

Att vi använt oss av ett redan insamlat datamaterial medför både möjligheter och begränsningar. 

Den främsta fördelen är självfallet att man inte behöver samla in materialet själv och därmed 

får möjlighet att lägga mer tid på analys och bearbetning av detta. Samtidigt innebär det att vi 

inte kan redogöra för giltigheten i datamaterialet i samma utsträckning som om vi istället utfört 

en egen datainsamling. Vi kan till exempel inte veta hur insamlingsmetoden gått till eller om 

studenterna fått skriva sammanfattningarna med hjälp av ett frågeformulär eller om de svarat 

helt fritt. Rapportsammanfattningarnas utformning och de svar som studenterna uppgivit tyder 

däremot på att de fått svara på frågor utifrån ett frågeformulär då majoriteten av sammanfatt-

ningarna innehåller en beskrivning av arbetsplatsen, arbetsuppgifter samt praktikanternas egen 

behållning av praktiken - i den ordningen. Är det så att de fått svara på frågor utifrån ett bestämt 

frågeformulär är risken att studenternas svar blir mer lika varandra än om de fått svara mer fritt. 

Exempelvis uppger många praktikanter sin behållning av praktiken men inte saker de varit 

mindre nöjda mer eller som de tycker skulle kunna utvecklas. Om frågeformuläret intresserar 

sig för behållningen av praktiken kan man argumentera för att praktiken, utifrån resultatet, 
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framträder i en annan dager än om frågeformuläret intresserat sig för exempelvis svårigheter 

och problem som praktikanterna upplevt under respektive praktikperiod. 

 

Då man väljer att använda sig av en innehållsanalys med manuell kodning och skapar ett 

kodschema är det viktigt att vara noggrann redan från början eftersom det vid ett senare skede 

kan vara svårt, eller åtminstone oerhört tidskrävande, att ändra upplägget (Bergström & Boréus, 

2000). Anledningen är att kodningen som görs helt bygger på det utarbetade kodschemat och 

vill man göra stora förändringar i det efter att ha kodat en substantiell del av materialet i fråga 

krävs det att man börjar om på nytt. Börjar man inte om på nytt finns det en överhängande risk 

att studieresultatet blir missvisande och direkt fel eftersom man inte kan säkerställa att de två 

delar som kodas utifrån olika kodscheman faktiskt mäter samma sak. Med grund i detta har vi 

sett till att kodschemat är korrekt innan vi påbörjat analysen.  

 

Bergström och Boréus (2000) tar upp fyra punkter av kritik mot innehållsanalys varpå tre som 

vi har tagit i beaktning vid valet av analysmetod. Kritiken gäller; tolkningsfrågor, att innehålls-

analysen tenderar att endast visa på det som uttalas snarare än det outtalade samt kvantifieringen 

då man menar att det inte alltid är meningsfullt att kvantifiera. Den fjärde kritiken som tas upp 

handlar om validitet men då vi i denna studie, som beskrivet ovan, talar om tillförlitlighet och 

inte validitet är denna punkt oviktig i sammanhanget.  

 

I och med att materialet som tolkas i denna studie utgörs av relativt korta sammanfattningar 

(cirka 1 sida per rapport) kan man å ena sidan tänka sig att det skulle kunna minimera risken 

för att några av de problem som tagits upp ska förekomma, å andra sidan skulle det kunna 

resultera i alltför ytliga tolkningar på grund av begränsat material. Minimeringen av risker gäl-

ler framför allt kritiken kring tolkningsfrågor samt till viss del kritiken mot att endast det som 

är uttalat visas på bekostnad av det outtalade. Anledningen till detta, menar Bergström & Boréus 

(2000), är att tolkningen av en text kan bli problematisk då man exempelvis ska räkna uttryck 

för idéer, något som vanligtvis förekommer i längre texter, eftersom det i slutändan handlar om 

tolkning och därmed är en subjektiv bedömning som kanske inte är lika intressant för andra 

som den är för en själv. I denna studie ligger dock fokus snarare på att se hur pass förekom-

mande olika praktikuppgifter med relevans till personalvetarutbildningen är och de tolkningar 

som görs handlar främst om deltagarnas attityder gentemot praktiken utifrån deras utsagor. Vid 

en del redogörelser krävs det en hög grad av tolkning men i en majoritet av sammanfattningarna 
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framgår det tydligt vad respondenten i fråga tycker. Hade vi däremot fått ta del av de fullstän-

diga rapporterna är det möjligt att en högre grad av tolkning alltmer frekvent hade krävts och 

vid eventuell feltolkning riskerat att påverka studiens trovärdighet negativt medan en korrekt 

tolkning av materialet i fråga hade kunnat stärka trovärdigheten.   

 

Gällande kritiken om att det som är uttalat visas på bekostnad av det outtalade berör det framför 

allt kodningen då det är det manifesta innehållet i en text som kodas. Eftersom denna studie 

som nämnt bygger på kortare redogörelser i form av sammanfattningar av praktikrapporter kan 

man tänka sig att det inte finns särskilt mycket outtalat i materialet. Möjligtvis skulle det kunna 

finnas mer outtalat i de fullständiga praktikrapporterna men i och med innehållet i sammanfatt-

ningarna bör denna kritik alltså inte påverka studiens tillförlitlighet nämnvärt. 

 

Den sista kritiken som behandlar kvantifiering säger att det inte alltid är meningsfullt att kvan-

tifiera. Anledningen är att man, när man kvantifierar, tenderar att lägga störst vikt vid det som 

förekommer oftast. Detta kan i sin tur vara missvisande då det av flera anledningar kan vara 

viktigare att se till vad som sägs snarare än hur många gånger det sägs. Detta var vi medvetna 

om vid valet av metod och analysarbetet utgjordes således av både kvantifiering och tolkning. 
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7. Resultat och analys 

I detta avsnitt följer en redogörelse för de resultat som framkommit efter slutförd innehållsana-

lys. De punkter som tas upp grundas främst i det syfte och de frågeställningar som utgör grun-

den för denna studie. Även de analyser och slutsatser som dras utifrån resultatet bygger på en 

vilja att besvara sagda frågeställningar för att därigenom ha en möjlighet att även besvara stu-

diens syfte, här upprepas de och därefter följer en förklaring till respektive frågeställnings re-

lation till kommande avsnitt:  

 

Syfte: Att utifrån sammanfattningar av praktikrapporter beskriva och analysera förtjäns-

ter och begränsningar av P-programmets praktik år 1986-1995, med fokus på lärande, i 

relation till akademiskt grundad anställningsbarhet.  

 

a)     Vad låg till grund för arbetsplatspraktiken 1986-1995? 

b)     Hur framträder den utläst i praktikrapporter? 

c)     Hur kan detta förstås i termer av olika typer av lärande? 

d)     Hur kan detta förstås i relation till akademiskt grundad an-

ställningsbarhet? 

 

Under avsnitt 7.1 beskrivs resultatet från den intervju som utförts. Intervjun innehåller en redo-

görelse för P-programmets bakgrund och i denna redogörelse framgår det även vad som låg till 

grund för arbetsplatspraktiken 1986-1995. I avsnitt 7.2 - 7.4 tas resultatet från innehållsanalysen 

av sammanfattningarna av praktikrapporterna upp. Dessa utgör därmed en fundamental grund 

för att kunna besvara resterande frågeställningar och även syftet i sig. Vidare tar avsnitt 7.5 och 

7.6 upp olika typer av lärande samt hur de kan observeras utifrån redogörelserna i materialet, 

detta kan i sin tur relateras till frågeställning c). För att besvara frågeställning d) och studiens 

syfte krävs det en djupare analys av resultatet från samtliga delar – denna görs under diskuss-

ionen i kapitel 8. 
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7.1 P-programmets bakgrund 

 

I intervjun med en av de som varit med sen starten av P-programmet vid Uppsala universitet 

gav respondenten en redogörelse för historien bakom P-programmet, dess uppkomst, vad som 

föranledde införandet av praktik på utbildningen samt varför det togs bort. Nedan följer en 

sammanfattning av, för studien, relevanta redogörelser.  

 

P-programmet grundades 1980 som ett experiment och i respons på efterfrågan av en mer yr-

kesorienterad vuxenpedagogisk utbildning med inriktning mot arbetsliv. Utbildningen blev så-

ledes lik det redan etablerade beteendevetarprogrammet fast med inriktning mot just arbetsliv. 

Här poängterar respondenten att det aldrig var frågan om att skapa ett yrkesprogram utan istället 

talar hen om yrkesorientering som motiv. 1986 infördes praktik som en valbar kurs under pro-

grammets sjunde och sista termin. Anledningen till införandet av praktik var att utbildningen 

skulle få en starkare koppling till arbetslivet varpå syftet blev att minska introduktionstiden för 

studenterna då de, efter avslutade studier, skulle fortsätta ut i arbetslivet. Vid valet av praktik-

plats var det enda kravet att den skulle vara relaterad till personalvetaryrket. 

 

Vidare beskriver respondenten hur kraven från arbetslivet i början på 90-talet förändrades från 

en önskan om nyutexaminerade med praktiska kunskaper för att dessa så snabbt som möjligt 

skulle komma in i arbetsrutiner till en önskan om nyexaminerade med mer teoretiska kunskaper 

och med ett kritiskt tänkande. Detta för att kunna hänga med i utvecklingen och på så vis hjälpa 

organisationen i fråga. År 1993 kom det en universitets- och högskolereform som ledde till att 

mindre pengar lades på P-programmet vilket resulterade i att utbildningen kortades ner från sju 

terminer till sex. Detta skedde alltså under samma period som arbetslivet önskade mer teoretiskt 

lagda utbildningar och därför togs praktiken bort år 1995 samtidigt som även de teoretiska kur-

serna förändrades mot att bli mindre yrkesinriktade.  

 

Trots detta finns det idag flera P-program på universitet och högskolor runt om i Sverige som 

fortfarande har kvar sin praktik och respondenten är av åsikten att praktiken är ett nyttigt inslag 

i varje personalvetarutbildning. Hen menar vidare att svårigheten med att “skapa” fullt anställ-

ningsbara studenter, ur ett både praktiskt och teoretiskt perspektiv, ligger i tidsbegränsningen. 

Detta då sex terminer är för lite tid för att lyckas täcka den breda yrkesroll som personalvetaren 

har. Respondenten talar även om en svårighet i att cementera en kursplan eftersom kraven från 
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arbetslivet går i vågor och därmed är under ständig förändring. Vad arbetsgivare söker påverkas 

i sin tur av olika variabler i samhället vilka när som helst kan skifta.  

 

Sammanfattningsvis är det flera faktorer som ligger till grund för både införandet av samt bort-

tagandet av praktiken på P-programmet vid Uppsala universitet och det framgår inget tydligt 

svar på frågan om var fokus på utbildningen bör ligga samt hur viktig praktiken faktiskt är för 

personalvetarstudenterna. En anledning till detta kan tänkas vara den kontext i vilken utbild-

ningen hålls - vid universitetet där akademi och teori står högt i kurs jämfört med en personal-

vetares andra intressenter i form av arbetsgivare och arbetsliv som lägger större vikt vid praktisk 

erfarenhet. Utgår man från redogörelsen ovan låter det som att dessa aktörer, med något olika 

intressen, bidrar till otydligheten kring var fokus på utbildningen bör ligga. Redogörelserna i 

materialet från denna studie pekar dock mot att praktiken, av en majoritet, ses som ett viktigt 

inslag i utbildningen då det är uppskattat och förbereder studenterna för yrkeslivet på ett sätt 

som de teoretiska studierna inte klarar av att göra utan någon typ av praktiskt komplement.  

 

 

7.2 Praktikuppgifter relaterade till P-programmet  

 

I utbildningsplanen för år 1986-1992 framgår det vilka kurser som ingick i basblocket av ut-

bildningen för personalvetare vid Uppsala universitet. Här bör tilläggas att utbildningsplanen 

från 1993-1995 inte ingick i det material vi fått ta del av och har därför inte kunnat redovisas. 

Däremot framkom det vid intervjun ovan att programmet med tillhörande kursplan inte ändra-

des förrän efter 1995 då praktiken togs bort. Med det som grund görs här ett antagande om att 

kursplanen var densamma under de två år som materialet inte kan redovisa för. För sakens skull 

nämns trots detta utbildningsplanen som år 1986-1992 då det endast är dessa vi kan vara helt 

säkra på stämmer.  

 

Redogörelserna för vilka praktikuppgifter som tillhandahållits utgörs, som tidigare nämnt, av 

sammanfattningar av praktikrapporter. Sammanfattningarna har cirka 1 sida i omfång och i så 

gott som samtliga, förutom några få undantag, beskriver studenten vilken organisation de prak-

tiserat hos, hur den ser ut, vilka arbetsuppgifter de haft samt vad behållningen av praktiken 

varit. 
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I Figur 1 syns det redan vid en snabb överblick att utbildningen, liksom personalvetaryrket, är 

bred och utan en tydlig inriktning mot specifika akademiska ämnen. Denna uppfattning stäm-

mer väl överens med flera av de redogörelser som givits i praktikrapporterna samt med de ar-

betsuppgifter som studenterna uppgivit att de fått arbeta med under respektive praktik men 

dessa återkommer vi strax till. Vad gäller utbildningen var det alltså vid tidpunkten för prakti-

kerna dessa kurser som utgjorde i basblocket inom programmet medan resterande terminer ut-

gjordes av valbara fördjupningsdelar varpå praktik då kunde väljas till: 

 

Figur 1. 

Utbildningsplan personalvetarprogrammet Uppsala universitet 1986-1992: 

1.Introduktionskurs (10p) 

2a. Metod I (5p) 

2b. Metod II (5p) 

3a. Individen och arbetet (5p) 

3b. Socialpsykologi (5p) 

3c. Samhällsanalys, organisationsteori och organisationsutveckling (10p) 

4. Arbetsrätt med allmän rättskunskap (10p) 

5. Ekonomi och administration (10p) 

6a. Introduktion (1p) 

6b. Allmän personaladministration (6p) 

6c. Personalutveckling och utbildningsplanering (6p) 

6d. Arbetsmiljö och personalsocialt arbete (5p) 

6e. Integration (2p) 

 

Vad gäller de praktikuppgifter som utförts visar även de, precis som Figur 1, en stor bredd. En 

del studenter har blivit tilldelade uppgifter utan någon som helst koppling till personalvetaryrket 

- om man utgår från att uppgifter med koppling till sådant som tas upp i utbildningsplanen är 

att räknas som relevanta. Exempel på sådana uppgifter är att koka kaffe och köpa fika. Andra 

har fått arbeta med uppgifter som tvärtemot stämmer mycket väl överens med det som framgår 

i utbildningsplanen och som påvisar hög relevans till personalvetaryrket som sådant. Med det 

sagt visar resultatet att de allra flesta under sin praktikperiod har fått ett flertal uppgifter som 

skiljer sig från varandra vilket innebär att majoriteten av de studenter som exempelvis fått koka 
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kaffe och köpa fika även har fått pröva på andra uppgifter med högre relevans till personalve-

taryrket.   

 

Tabellen nedan redovisar frekvensen av olika praktikuppgifter och sysslor uppdelat på varje år 

mellan 1986–1995: 

 

 
Tabell 1: Frekvens av arbetsuppgifter relaterade till kurser som ingick i P-programmet 1986-1995, fördelat på 
år. 

Arbetsuppgifter: År-86 År-87 År-88 År-89 År-90 År-91 År-92 År-93 År-94 År-95  Tot: 

Pedagogik (utformande av intro, fö-

redrag, utbildningar och dylikt) 
15 17 17 19 28 25 19 20 9 9 178 

Psykologi (personalsocialt arbete, in-

tervjuteknik) 
1 3 - 1 - 4 1 5 - 2 17 

Sociologi - - - - - - - - - - 0 

Ekonomi (löneassistent, personal-

ekonomi) 
6 3 2 3 4 4 9 1 - 1 33 

Arbetsrätt (lagar, avveckling) 2 1 2 - 1 6 7 7 1 3 30 

MBL-förhandling 3 3 2 1 2 5 4 2 - 2 24 

Övriga förhandlingar 4 4 11 6 4 9 12 8 1 4 63 

Utvärdering (intervjuer, enkäter, 

sammanställningar, behovsinvente-

ring) 

24 19 24 19 22 26 26 27 9 13 209 

Administration 6 9 13 11 11 12 14 10 4 7 97 

Rekrytering 8 15 23 11 11 10 14 12 4 8 116 

Data/IT - - 2 3 - 3 1 5 1 - 15 

Arbetsmiljöarbete - 2 3 3 1 1 3 4 1 2 20 

 

 

Tabellen ovan och det redovisade resultatet visar att praktikens innehåll kan delas upp i en 

mängd olika arbetsuppgifter och sysslor. Uppdelningen är gjord utefter de arbetsuppgifter som 

studenterna uppger att de fått utföra under sin praktik. Eftersom en stor del av ämnena på ut-

bildningen är av tvärvetenskaplig karaktär medför detta också att uppdelningen/kategorise-

ringen av de olika arbetsuppgifterna och sysslorna delvis sammanfaller med varandra.  
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I tabell 1 kan man utläsa att kategorin pedagogik (utformande av intro, föredrag, utbildningar 

och dylikt) och kategorin utvärdering (intervjuer, enkäter, sammanställningar, behovsinvente-

ring) utmärker sig genom att en stor del av praktikerna innehållit arbetsuppgifter rörande just 

dessa områden. Sammanlagt har 178 (55,6%) av de studenter som haft praktik fått utföra en 

eller flera uppgifter som kan hänföras till området pedagogik. 209 personer (65,3%) har i sin 

tur fått utföra en eller flera uppgifter som kan hänföras till området utvärdering.  

 

Detta innebär att en majoritet av de arbetsuppgifter eller andra sysslor som studenterna fått ägna 

sig åt under sin praktik kan kopplas till något av dessa områden. Ser man detta resultat i relation 

till den aktuella utbildningsplanen mellan år 1986-1992 är det kurserna i pedagogik vars inne-

håll bäst kan sägas ha koppling till dessa två områden. Här kan man å ena sidan argumentera 

för att det inte är ett särskilt förvånansvärt resultat då kursen som innehåller praktik är en peda-

gogikkurs. Å andra sidan kan man hänvisa till intervjun i denna studie där respondenten berättar 

att det enda kravet vid valet av praktikplats var att den praktik man sökte skulle ha någon typ 

av koppling till personalvetaryrket - inte till något specifikt ämne. Stämmer detta kan det 

mycket väl vara så att de praktikplatser som accepterat praktikanter inte märkbart influerats av 

utbildningen i sig och att de arbetsuppgifter som delats ut faktiskt reflekterar frekvensen av 

arbetsuppgifter som en personalvetare har. I sådana fall är det korrekt att anta att siffrorna i 

kodschemat utgör en rättvis bild av vilka ämnen som är mest frekventa i en arbetslivssituation.  

 

Vad gäller arbetsuppgifter med relevans till andra ämnen inom utbildningsplanen framkom de 

med relativt jämn frekvens, om man bortser från arbetsuppgifter med relation till sociologi som 

inte redogjordes för av någon student. Anledningen till detta kan dock vara att det är svårt att 

precisera exakt vilka uppgifter som kan härledas till sociologi samt att uppgifter som delvis kan 

sägas ha med sociologi att göra istället kategoriseras under ett ämne där kopplingen är tydligare. 

I övrigt visar resultatet på att administration (30,3%) och närvaro vid olika typer av förhand-

lingar (både övriga förhandlingar samt MBL-förhandlingar, sammanlagt 27,2%) var de näst 

mest förekommande arbetsuppgifterna under praktiktiden.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de arbetsuppgifter som har relevans till ämnet peda-

gogik utmärker sig då resultatet visar att de förekommit mer frekvent än arbetsuppgifter med 

koppling till övriga ämnen. 
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7.3 Koppling mellan teoretisk kunskap och praktisk kunskap 

 

Kopplingen mellan teori och praktik är inte helt uppenbar då den framträder på olika sätt i 

materialet. Dels framträder den som i ovan nämnda stycke i form av olika arbetsuppgifter och 

sysslor som studenterna fått utföra. Dels genom studenternas egna redogörelser och personliga 

upplevelser av denna koppling.  

 

I studenternas redogörelser kan man utläsa ett flertal åsikter gällande den kunskap man tillgo-

dosetts under utbildningen och dess praktiska funktionalitet då det kommer till faktiska uppgif-

ter i arbetslivet. Dessa går i sin tur att dela in i tre kategorier: 

 

1. (Ja) - De som anser att den teoretiska kunskapen från utbildningen räcker för att utföra 

de arbetsuppgifter som delgivits under praktiken och då menar att kopplingen mellan 

teori och praktik är stark. 

2. (Nej) - De som anser att den teoretiska kunskapen från utbildningen inte helt räcker för 

att utföra de arbetsuppgifter som delgivits under praktiken. Dessa menar att praktiken 

utgör ett viktigt komplement till studierna och att det är till stor nytta att få applicera 

teorin i en praktisk kontext.  

3. (Ingen åsikt) - De som inte uppgivit någon åsikt gällande kopplingen mellan teori och 

praktik.  

 

 

Tabell 2: Studenters uppfattning av kopplingen mellan teori och praktik. 

De teoretiska kunskaperna från utbildningen räcker 

för att utföra de praktikuppgifter som man blivit till-

delad: 

Antal studenter: Procent: 

Ja: 50 15,6% 

Nej: 132 41,3% 

Ingen åsikt: 138 43,1% 

Totalt: 320 100% 
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I Tabell 2 kan man utläsa att 50 studenter anser att den teoretiska kunskapen från P-programmet 

räckt för att utföra de praktikuppgifter som man blivit tilldelad på sin praktikplats. Dessa utgör 

15,6% av det totala antalet studenter.  

 

41,3% (132) menar att det finns något av en diskrepans mellan den teoretiska och den praktiska 

kunskapen. Detta innebär således att erfarenheten och kunskapen som följer av praktiken är av 

betydande vikt för utbildningen som helhet - dels för att man får öva på att omsätta teori i 

praktik och att de två på så sätt kompletterar varandra. Dels för att praktik ger erfarenhet som 

universitetet inte kan erbjuda. 43,1% (138) av studenterna har inte redogjort för någon åsikt 

gällande kopplingen mellan teori och praktik och har därför satts i kategori 3. 

 

Kategori 2 innehåller en relativt stor bredd i åsikter och redogörelserna inom kategorin varierar 

från de som uppger att det är nyttigt och ett bra komplement till de teoretiska studierna till de 

som anser att praktiken borde vara obligatorisk och beskriver den som “ovärderlig”. Med det 

sagt har de alla gemensamt att de tycker att praktiken är viktig ur ett erfarenhets- och lärande-

perspektiv, inte bara för att den verifierar att kunskaperna från P-programmet räcker utan även 

för att den skapar ny kunskap och bidrar till att knyta an den teoretiska kunskapen med den 

praktiska. Dessa redogörelser kommer från två studenter som anser att praktiken är ovärderlig 

och tillhör kategori 2:  

 

Naturligtvis är det en väldig omställning att försöka omvandla de teoretiska kunskaperna till prak-

tisk erfarenhet. Det finns ju ett väldigt glapp mellan personalpolicy och verklighet. Men för oss P-

linje-studenter är praktikterminen ett ovärderligt verktyg för vår framtida yrkesutövning. 

-Student VT-95  

- 

Praktiken har för mig varit ovärderlig, och utgör ett mycket viktigt komplement till de teoretiska 

studierna. Den praktiska anknytningen utgör, som jag ser det, hälften av den kunskap vi bär med 

oss från utbildningen ty vad är teorierna värda om vi inte kan använda dem i praktiken? Just detta, 

att kunna applicera och anpassa teorierna till praktiken, är en konst som kräver övning. Då arbets-

metodiken i vårt yrkesområde är så varierande, spelar praktiken också en viktig roll i utvecklandet 

av den egna metodiken och identifikationen med yrkesrollen.  

- Student HT-91  
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Det sista citatet kommer från en student som menar att tillämpning av teoretiska kunskaper i en 

praktisk kontext kräver övning och att det är under denna övning som lärande sker. Vidare tar 

hen upp den breda yrkesroll som en personalvetare har samt vikten av att hitta sin egen roll och 

yrkesidentitet - något som man inte lärt sig under den formella utbildningen. Dessa citat kom-

mer från tre studenter som vittnar om diskrepansen mellan teori och praktik: 

 

Jag tycker att det har varit en lärorik termin även om det jag har lärt mig inte alltid går att relatera 

till de teoretiska kunskaper vi inhämtat vid universitetet. Det har varit nyttigt och roligt att få tillfälle 

att komma i kontakt med både utbildningsverksamhet och allmänt personalarbete. 

- Student VT-92  

- 

Efter den här terminen har jag verkligen fått det bekräftat att det inte går att läsa sig till alla kun-

skaper inom det beteendevetenskapliga området. Vissa delar måste övas och tränas i “verklig-

heten”. Eftersom det hela tiden handlar om människor i personalarbetet finns det inga färdiga kon-

cept att träna in som sedan går att använda i alla situationer. Därför är det mycket viktigt och 

värdefullt med praktiken på Linjen för Personal- och arbetslivsfrågor. 

- Student VT-94  

- 

Att praktisera en termin har gett mig många nya insikter. Jag har lärt känna många nya trevliga 

människor som gjort min praktiktermin innehållsrik och givande. Det återstår dock mycket att lära. 

Det svåra är att omsätta teorin i praktiken och det kommer jag endast lära mig genom att arbeta 

praktiskt med personalfrågor.  

- Student VT-95  

 

Ett exempel på en åsikt som är lite mindre tydlig men som även den hör till kategori 2 är: 

 

Praktiken har på ett värdefullt sätt kompletterat mina teoretiska kunskaper med praktiska erfaren-

heter från det personaladministrativa området. 

- Student HT-91 

 

Vad gäller kategori 1 skiljer sig redogörelserna även där mellan varandra men spannet på dif-

ferensen mellan de olika redogörelserna är kortare än vad det är inom kategori 2. Anledningen 

till detta kan vara att alla inom kategori 1 anser att den teoretiska kunskap man har med sig från 

utbildningen räcker för att klara av praktiken och där finns inte lika stort utrymme för skilda 

åsikter som i kategori 2 där man exempelvis kan tycka allt ifrån att den formella utbildningen 
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knappt alls räcker för att klara av praktikuppgifter till att anse att den formella utbildningen 

nästan räcker och bara behöver kompletteras till viss del. De redogörelser som kategoriserats 

till 1 beskriver alla på ett eller annat sätt hur behållningen av praktiken bestått i en förståelse 

för att teorin från utbildningen stämmer överens med de kunskaper som krävs för att utföra de 

arbetsuppgifter som man blivit tilldelad. Nedan följer tre redogörelser från kategori 1: 

 

Tre års studier vid universitetet har satt sina spår, dels känner jag att jag valt rätt, att det är utbild-

ning jag vill arbeta med, dels känner jag att de studier jag hittills genomfört, fungerar i “det verkliga 

livet”, det vill säga på min praktikplats. 

-Student VT-92  

- 

Det jag framförallt har lärt mig under praktikperioden är att vår utbildning är mycket relevant och 

behövlig i arbetsliv och näringsliv. P-linjen leder främst till en tvärvetenskaplighet, analysförmåga 

och ett speciellt förhållningssätt till personalarbetet. 

-Student HT-92  

- 

Jag inser också nu att det går att förena teori och praktik eftersom jag har haft stor hjälp av det vi 

har lärt oss under utbildningen i många av arbetsuppgifterna. 

-Student HT-1990  

 

 

7.4 Studenternas attityd gentemot praktik 

 

Nedan redovisas resultatet från undersökningen gällande studenternas redogjorda attityder 

gentemot praktiken de utfört. Kategoriseringen har dels baserats på ordagranna redogörelser, 

dels på tolkning från vår sida då vissa av åsikterna krävde just detta för att kunna redovisas.  

 

Tabell 3: Studenters attityd gentemot utförd praktik, fördelat på år. 

Attityd:  År 86  År 87  År 88 År 89  År 90  År 91  År 92  År 93  År 94  År 95  Tot: 

+ 27 22 29 26 20 22 25 29 9 10 219 

Neutral 15 6 13 11 12 9 4 3 - 4 77 

- 1  - -  -  -  1 1 - 1 - 4 

Både och  2 1 3  - 2 3 5 1 1 - 18 

 

 

I Tabell 3 går det att, under kategorin attityd utläsa studenternas egna attityder gentemot den 

praktik de utfört. Resultatet är mycket ensidigt då en majoritet med 68,4% (219) anger att de är 
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positivt inställda till praktiken medan endast ett litet antal med 1,3% (4) uppger att de är miss-

nöjda. Vidare finns det en grupp på 5,9% (18) som anser att praktiken har både positiva och 

negativa sidor vilka har samlats under kategorin både och. Under denna kategori har det ej gått 

att avgöra om uppgiftslämnaren ansett att praktiken varit överhängande bra eller mindre bra 

vilket resulterat i att det blev en egen grupp. Utöver dessa uppvisar en relativt hög andel stu-

denter med 24,1% (77) en neutralitet i sin attityd gentemot praktiken som sådan. Denna grupp 

beskriver alltså sin upplevelse som varken positiv eller negativ.  

 

7.5 Anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande 

 

Som tidigare nämnt beskriver Ellström (2010) anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande 

som två ändpunkter på ett kontinuum snarare än som två vitt skilda typer av lärande. Därför 

kan det stundtals vara svårt att avgränsa var den ena slutar och den andra börjar men det finns 

ett flertal exempel i materialet som tyder på att studenterna upplevt anpassnings- och utveckl-

ingsinriktat lärande under sin praktikperiod. I en del redogörelser beskrivs det tydligt och i en 

del mindre tydligt. Däremot kan man genom logiskt resonemang anta att det utvecklingsinrik-

tade lärandet ofta föregås av anpassningsinriktat lärande då det sistnämnda i princip är en 

mindre komplex version av det utvecklingsinriktade lärandet. Enkelt uttryckt är det rimligt att 

en först bör genomgå anpassningsinriktat lärande för att därefter, då detta utvecklas, nå upp till 

en högre nivå och även genomgå ett utvecklingsinriktat lärande som i sin tur kräver mer kritiskt 

tänkande och en djupare förståelse för vad och varför man gör det man gör. 

 

Följande citat är exempel på ett tillfälle då främst anpassningsinriktat lärande har förekommit 

så att studenten i fråga på ett mer effektivt sätt klarat av de arbetsuppgifter hen fått: 

 

Genom att man inom AMW infört målstyrning, så har jag systematiskt stärkt mina kunskaper om 

olika styrande mekanismer för verksamheten […] Under min praktik har jag fått kunskaper om stat-

lig förvaltning, lagar, avtal, förordningar som styr statlig verksamhet. Mina kunskaper om perso-

naladministration, personalplanering och personalpolitik har stärkts betydligt. I huvudsak har jag 

arbetat med olika moment i rekryteringsprocessen. 

- Student VT-91  
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I likhet med Ellströms resonemang kring det anpassnings- och utvecklingsinriktade lärandet 

tycks de två även samspela med varandra enligt studenternas redogörelser av sin praktik, vilket 

bekräftar det Ellström skriver. En del beskriver till exempel hur de fått pröva och förankra sina 

teoretiska kunskaper i en praktisk verklighet och därmed fått en djupare förståelse för helheten 

medan andra betonar hur möjligheten till självständigt arbete kombinerat med handledning ut-

vecklat deras egna kunskaper och förmågor. Detta har i sin tur lett till att några klarat av att 

utföra mer avancerade arbetsuppgifter än innan lärandet ägde rum. Nedan följer ett exempel på 

en redogörelse där de två typerna av lärande samspelar: 

 

Innan jag började min praktik hade min handledare skrivit en preliminär praktikplan. I stort har 

min praktik följt denna plan. Mina löpande arbetsuppgifter har i huvudsak bestått av administration 

av förmånsbilar, framtagning av statistik och nyckeltal gällande exempelvis sjukfrånvaro och 

olycksfall. Dessa löpande arbetsuppgifter sysslade jag främst med i början av min praktikperiod. 

Efter hand då jag blivit “varm i kläderna” övergick arbetsuppgifterna mer och mer i självständiga 

projekt. 

- Student VT-95  

 

 

7.6 Formellt och informellt lärande  

 

I denna studie görs en uppdelning mellan formellt och informellt lärande där det formella lä-

randet framför allt avser personalvetarutbildningen som studenterna vid tillfället läste. Det in-

formella lärandet antas således till största del utgöras av praktiken men det är viktigt att komma 

ihåg att det både förekommer formellt lärande på praktiken och informellt lärande på utbild-

ningen. Ett flertal av personalvetarstudenterna redogör för introduktions- och/eller “vanliga” 

utbildningar som de fått delta vid i början av praktiken för att på så sätt få en förståelse för hur 

organisationen i fråga fungerar samt för att lära sig sådant som praktikorganisationen anser är 

av värde för att klara ens arbetsuppgifter. En student skriver så här: 

 

Under terminen har jag såväl deltagit som medverkat i olika utbildningar, till exempel har jag del-

tagit i kursen “Våga tala”, en utbildning som vänder sig till den som tycker det är svårt att tala inför 

och med grupper. Sedan har jag och min medpraktikant både varit deltagare och medverkat i olika 

inslag under utbildningarna “Grundläggande arbetsledarutveckling” och “Assistentutbildning”.  

- Student HT-87 

 



Kahlil Lee Luck & August Söderlund  

Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C 

Uppsala Universitet, examensarbete, 15 hp || VT-19 

 

 

44 

 

Dessa introduktionsutbildningar får därmed ses som formellt lärande på praktikplatser som an-

nars anses föranleda framför allt informellt lärande. I redogörelserna framgår det att en stor del 

av studenterna uppskattar den erfarenhet och kompetens som finns på praktikplatserna samt att 

de som besitter kompetensen i fråga frikostigt delat med sig av den varpå studenten, som ett led 

i detta, tillgodogjort sig kunskap. Liknande utsagor är tydliga exempel på informellt lärande så 

länge överförandet av kunskap inte skett i en formell kontext i form av exempelvis en utbildning 

eller med hjälp av en lärare/utbildare. Så här beskriver en student sitt lärande som praktikant: 

 

Jag har lärt mig otroligt mycket, inte bara genom att praktiskt få tillämpa mina teoretiska kunskaper 

utan även genom att ta del av det som mina arbetskamrater har gjort. Genom att låta mig arbeta 

med stimulerande och intressanta arbetsuppgifter har mitt intresse för yrket ökat. Jag har fått stöd 

och uppmuntran men inte blivit för hårt kontrollerad eller styrd. Mina arbetsuppgifter har känts 

meningsfulla vilket har ökat mitt självförtroende. Jag har dessutom lärt känna många underbara 

människor här på banken vilket har bidragit till en stimulerande, rolig och oförglömlig praktik. 

- Student HT-88 

 

Denna student har fått arbeta relativt självständigt, tillämpa tidigare inhämtade kunskaper från 

P-programmet samt ta del av det som hens arbetskamrater har gjort. Utifrån beskrivningen ver-

kar det som att hen främst upplevt informellt lärande på sin praktikplats. En liknande redogö-

relse med exempel på både informellt- och formellt lärande under praktiktiden görs av denna 

student: 

 

 

Under hela praktiktiden var jag aktivt delaktig i det utvecklingsprojekt som personalsektionen driver 

en halv dag per vecka. Det innebar till exempel att ta del av seminarier inom yrket, inläsning och 

föredragning av litteratur samt diskussion kring dagspress. Jag har haft mycket goda möjligheter 

att utvecklas genom min praktiktid på Rädda Barnen bland annat genom att möta erfarna profess-

ionella. Genom utvecklingsprojektet har jag haft ypperliga tillfällen att ställa frågor och diskutera. 

Jag har arbetat självständigt med projekt, deltagit i möten och förhandlingar och genom det kommit 

in i personalarbetet och organisationen. 

- Student VT-86 

 

Ovanstående citat beskriver både formellt och informellt lärande till följd av praktiken. Det 

formella lärandet syns i form av seminarier, inläsning samt föredragning av litteratur som en 
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del av nämnt utvecklingsprojekt. Det informella lärandet syns i form av diskussion kring dags-

press, möten med erfarna professionella, tillfällen att ställa frågor och diskutera, arbete med 

självständigt projekt samt vid deltagande i möten och förhandlingar.   

 

 

7.7 Tre perspektiv som grund för anställningsbarhet  

 

Studenternas upplevelser av praktiken skiljer sig, enligt resultatet, åt. I förhållande till de tre 

perspektiven kring utbildningsmål är det till största del nyttoperspektivet som kan urskönjas i 

studenternas redogörelser och tankar kring sin praktikperiod medan konkurrensperspektivet och 

bildningsperspektivet främst går att relatera till utbildningsplanens innehåll.  

 

En stor andel av studenterna redogör för praktiken som värdefull för deras kommande arbetsliv 

och som ett mycket värdefullt komplement till den ordinarie utbildningen. Vilka aspekter av 

praktiken som studenterna värderar som betydelsefulla varierar däremot till viss del. Några stu-

denter framhåller till exempel betydelsen av få testa sina kunskaper i praktiken medan andra 

framhåller betydelsen av att få möjlighet arbeta självständigt och få värdefulla kunskaper för 

sitt kommande yrkesliv. Resultatet visar också att praktiken inte alltid värderas utifrån ett inne-

hållsmässigt nyttoperspektiv. Inte sällan lyfts även den personliga behållningen i form av ökad 

självkännedom, självkänsla och nya insikter fram. Dessa aspekter av praktiken kan närmast 

hänföras till bildningsperspektivet och på det sätt en utbildning formar och berikar individen 

(Fejes & Sparrhoff, 2016).  

 

Praktiken kan i många fall sammanfattas som en allmänt uppskattad och givande period i stu-

denternas utbildning. Utöver behållningen i form av praktiska kunskaper framhåller ett flertal 

studenter vikten av att få ta del av en social gemenskap, lära känna nya människor och växa in 

i yrkesrollen.  
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8. Diskussion 

 

Denna studie innehåller dels en redogörelse för några av de erfarenheter, åsikter och synpunkter 

som studenterna på P-programmet vid Uppsala universitet år 1986-1995 hade gällande sin prak-

tik. Dels en kartläggning över praktikens utformning sett till arbetsuppgifter och innehåll samt 

vilken relevans dessa hade gentemot utbildningen som sådan. Syftet med uppsatsen är att uti-

från sammanfattningar av praktikrapporter beskriva och analysera förtjänster och begränsningar 

av praktiken med fokus på lärande, i relation till akademiskt grundad anställningsbarhet. På så 

vis utgör uppsatsen ett underlag för att förstå hur pass väl teorierna från personalvetarprogram-

met går ihop med de kunskaper som krävs i arbetslivet samt vilken betydelse praktiken har för 

utbildningen som helhet. 

 

Sammantaget visar resultatet att praktiken mellan 1986-1995 utgjorde en mycket uppskattad 

och givande period i studenternas tid på P-programmet vid Uppsala universitet. Vad gäller stu-

diens syfte pekar resultatet mot att studenterna upplever att praktiken har bidragit till att öka 

den egna anställningsbarheten på så vis att de upplever att de fått en ökad kompetens och insyn 

i yrket. Praktiken har även lett till olika typer av lärande, inte minst genom att studenterna fått 

möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. Detta har resulterat i anpassnings-

inriktat och utvecklingsinriktat lärande där det anpassningsinriktade lärandet blir tydligt då 

praktikanterna uppgett att de med tiden blivit säkrare i sin yrkesroll och vid utförandet av de 

praktikuppgifter som tillhandahållits. Det utvecklingsinriktade lärandet blir i sin tur tydligt hos 

de studenter som, efter att ha lärt sig utföra de första uppgifterna, har fått ta sig an svårare, mer 

komplexa, arbetsuppgifter och även lärt sig hantera dessa. Utifrån Granbergs (2014) definition 

av vardagslärande kan praktiken till största del sägas inrymma ett informellt lärande även om 

en tydlig gränsdragning mellan det formella och informella lärandet kan vara svår att göra vilket 

tas upp senare i denna diskussion.  

  

Bakgrunden och motiven till införandet av arbetsplatspraktiken på p-linjen kan förstås utifrån 

två perspektiv. Det ena är den utbildningsmässiga och pedagogiska tanken att skapa en koppling 

mellan teoretiska och praktiska färdigheter medan det andra kan sägas utgöras av en samhällelig 

agenda och påtryckningar från omvärlden att försöka påverka utbildningens innehåll utifrån 

politiska och arbetsmarknadsmässiga krav. Vi har i denna studie också kunnat visa att 
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utbildningens karaktär har skiftat och ändrats genom åren och förklarat hur detta kan sägas bero 

på såväl individuella som akademiska och samhälleliga intressen. Tillsammans kan dessa in-

tressen sägas utgör ramarna och villkoren för den akademiskt grundade anställningsbarheten vi 

intresserar oss för. 

 

Utifrån tidigare forskning och teorier kan vi se att det råder en delad syn på hur utbildning bör 

planeras och utformas för att öka anställningsbarheten hos studenter. Den främsta orsaken till 

detta kan sägas bero på att olika yrken ställer olika krav och att dessa krav dessutom är i ständig 

förändring. Incitamenten till att införa en praktik i utbildningen beror således till stor del på hur 

praktiken kan sägas ha en koppling till yrket och på så sätt stärka praktikantens kompetens och 

färdigheter i arbetet. 

  

Resultatet i vår studie tycks å ena sidan bekräfta de förtjänster som är förknippade med praktik 

då studenterna upplever att de fått en ökad kompetens och insyn i arbetslivet. Å andra sidan 

väcker det frågor om praktikens begränsningar och huruvida den endast kan sägas förbereda 

studenterna för specifika arbetsuppgifter eller om den kan sägas förbereda studenterna för alla 

de arbetsuppgifter som kan tänkas förekomma inom personalområdet. Löfgren och Martinsson 

(2008), Berglund (2002) och Lindberg och Wikander (1991) visar till exempel att personalve-

taryrkets bredd gör det svårt att avgränsa och att arbetsuppgifter varierar mellan arbetsplatser. 

Utifrån Dahllöfs (1969) och Nilssons (2010b) resonemang kring hur utbildningens kunskapsbas 

bör överensstämma med yrkets kunskapsbas och innehåll väcker detta givetvis frågor om prak-

tiken på P-programmet verkligen kan sägas stärka studenternas kompetens inom samtliga om-

råden som personalvetaryrket innefattar.  

  

Utgår vi från den pedagogiska tanken att praktikens förtjänster kan sägas bero på hur väl prak-

tikens innehåll överensstämmer med yrkets uppgifter blir det också viktigt att diskutera 

huruvida praktikens innehåll på P-programmet bestämts utifrån en övervägande akademisk el-

ler arbetsmarknadsmässig agenda. Vår studie har till exempel kunnat visa att specifika arbets-

uppgifter och ämnesområden har förekommit i större utsträckning än andra under praktiken 

vilket i sin tur leder till en rad intressanta frågor. Det leder dels till frågan om praktikens innehåll 

kan sägas spegla de arbetsuppgifter och kompetenser som personalyrket innefattar, dels till frå-

gan om vilka faktorer som kan tänkas ha påverkat innehållet i praktiken.   
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Utgår vi från tanken att praktikens innehåll ska avspegla yrkesområdets arbetsuppgifter kan 

pedagogikens förekomst bland praktikuppgifter användas som argument för att pedagogikäm-

net är det ämne som har högst förankring i personalvetarens yrkesutövning. Samtidigt är det 

viktigt att vara kritisk och överväga möjligheten att pedagogikens genomslag beror på den pe-

dagogiska institutionens egen inverkan på praktikens innehåll. Eftersom både utbildningen och 

praktikterminen till stora delar utformades och administrerades av pedagogiska institutionen 

under de år som praktiken pågick är det möjligt att den pedagogiska institutionens intressen 

haft inflytande över såväl praktikens utformning som innehåll.  

 

Vad avser den tvärvetenskapliga prägeln på utbildningen medför det även att utbildningens in-

nehåll och ämnen inte sällan sammanfaller och att de specifika kunskaper, förmågor och kom-

petenser som vi intresserar oss för kan vara svåra att särskilja från varandra. I denna studie får 

de kategoriseringar och uppdelningar vi skapat genom kodning av materialet konsekvensen att 

resultatet som tas fram riskerar att visa en förenklad tolkning av verkligheten. Genom att vi 

tillskriver en viss kategori eller område en viss typ av kunskap eller arbetsuppgift innebär det 

samtidigt att vi oundvikligen reducerar en annan aspekt av praktikens betydelse när vi väljer att 

inte tillskriva detta område eller ämne samma egenskaper. Vi kan till exempel anta att sociolo-

gisk och psykologisk skolning är viktiga delar av personalvetarens yrkesutövande i likhet med 

mer handfasta förmågor som kunskaper i ekonomi och arbetsrätt. Att båda dessa delar är nöd-

vändiga innebär dock inte att deras betydelse på ett proportionerligt vis återspeglas i resultatet. 

Detta kan delvis förklaras genom att handfasta kunskaper och arbetsuppgifter ofta är lättare att 

mäta och identifiera än vad mer övergripande och flytande förmågor är. Exempel på sådana 

kunskaper är sociologi, kommunikationsförmåga och inte minst de kunskaper vi förknippar 

med de generiska färdigheterna. Ur ett anställningsbarhetsperspektiv bör även dessa aspekter 

givetvis beaktas då de generiska färdigheterna har visat sig vara viktiga för att klara sig väl i 

arbetslivet och även viktiga aspekter för anställningsbarheten (Hager, Holland & Becket, 

2002).   

 

Vad gäller lärande blir det vid en analys av resultatet snabbt tydligt att det, trots definitionen av 

formellt och informellt lärande, blir svårt att avgöra var denna gräns i själva verket går. Svårig-

heten ligger i att praktiken, som till stor del anses leda till informellt lärande, ingår i universi-

tetsutbildningen som i sig utgör en formell utbildning. Hade detta varit de enda faktorerna som 
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spelade in hade det kanske varit möjligt att göra en tydlig distinktion mellan de två typerna av 

lärande men eftersom praktiken även bygger på planering och mål som universitetet lagt fram 

skapar det ännu ett lager av otydlighet. Frågan blir då om det informella lärandet på praktik-

platsen fortfarande bör räknas som informellt lärande då det föranleds av en formell utbildning. 

Här går det självklart att resonera på olika vis men ett exempel som talar för att det informella 

lärandet fortfarande bör räknas som just det är den formella utbildningen i form av grundskolan. 

I grundskolan ingår idrottslektioner, musiklektioner, slöjdlektioner, raster (som är en del av det 

dagliga schemat) och så vidare. Under dessa sker mycket informellt lärande då lektionerna och 

rasterna i fråga tenderar att innehålla en ökad interaktion elever emellan men de föranleds trots 

allt av och sker i en formell utbildning. Med detta som grund, samt Granbergs (2014) definition 

av informellt lärande som vardagslärande, utgår vi i denna studie från att praktiken främst för-

anlett ett informellt lärande med undantag för de gånger formella utbildningar i form av exem-

pelvis introduktionsutbildningar gjorts. 

Svaret på frågeställningen om hur studiens syfte kan förstås i termer av olika typer av lärande 

blir således att det informella lärandet som sker under praktiken är av stor vikt för att komplet-

tera de teoretiska kunskaper som studenterna fått med sig från utbildningen. Kompletteringen i 

sig utgörs framför allt av praktisk erfarenhet då de teoretiska kunskaperna tillämpas i en arbets-

livskontext. Vidare uppger en stor del av studenterna att deras förståelse för den yrkesroll per-

sonalvetare har ökar samtidigt som arbetsuppgifterna upplevs bli lättare att utföra. Detta tyder 

på att ett anpassningsinriktat, alternativt utvecklingsinriktat, lärande har ägt rum. Som tidigare 

nämnt bör dessa typer av lärande snarare ses som två ändpunkter på ett kontinuum än som två 

vitt skilda fenomen och därför är det svårt att, utifrån studenternas redogörelser, säkert fastställa 

vilken typ av lärande det är som till störst del sker. Trots detta framgår det i vissa fall tydligare 

än andra att en högre nivå av, i form av ett utvecklingsinriktat, lärande faktiskt sker då prakti-

kanten i fråga efter att först ha genomgått anpassningsinriktat lärande klarar av nya, mer utma-

nande arbetsuppgifter.  

 

 

8.1 Slutsats 

 

Slutsatsen av denna studie blir att en majoritet av de studenter som studerade vid P-programmet 

vid Uppsala universitet 1986-1995 och som hade arbetslivspraktik anser att praktiken på något 

sätt varit berikande. Vissa menar att den utgjort ett viktigt komplement till de teoretiska 
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kunskaper som utbildningen försett dem med, andra framhåller den personliga betydelsen i 

form av ökad anställningsbarhet och individuell utveckling. Utifrån resultatet av denna studie 

blir det däremot svårt att uttala sig om ifall praktikens innehåll kan sägas spegla alla de arbets-

uppgifter som förekommer inom personalvetarens yrkesområde eller endast en del av dem. Stu-

dien väcker således många intressanta frågor för framtida forskning. Det vore exempelvis in-

tressant att göra en liknande studie idag och undersöka praktikens innehåll och betydelse på 

någon av de utbildningar där praktik fortfarande förekommer och jämföra dessa mot denna 

studies resultat. Framtida forskning skulle också, i likhet med Nilsson (2010b), kunna under-

söka hur personalvetarutbildningens innehåll överensstämmer med yrkets krav, färdigheter och 

förmågor för att på så vis kunna uttala sig om huruvida en högre grad av yrkesanknytning i 

utbildningen är något att sträva efter eller inte.  
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Bilaga 1  

 

Frågeschema: 

 

• Beskriv P-programmets bakgrund 

• Hur var utbildningen upplagd? 

• Vad låg till grund för införandet av praktik inom P-programmet? 

• Hur var praktiken utformad?  

• Varför togs praktiken bort? 

 


