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SAMMANFATTNING 

Många av dagens ungdomar har svårt att komma in på arbetsmarknaden som en följd av att de 

saknar tidigare arbetslivserfarenhet eller eftergymnasial utbildning. Detta kan vara en 

förklaring till att allt fler väljer att studera vidare på universitet eller högskola. På programmet 

med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet har man låtit avsätta 

30 procent av platserna för sökande med minst fyra års tidigare arbetslivserfarenhet. Detta 

innebär att en del av studenterna på programmet har arbetat i minst fyra år före studierna, 

medan andra påbörjat studierna direkt efter, eller i nära anslutning till gymnasiestudierna.  

 

Det huvudsakliga syftet med denna föreliggande studie var att undersöka vilken betydelse 

arbetslivserfarenhet har för universitetsstudenters lärande. Vidare avsåg den studera 

eventuella samband mellan studenternas arbetslivserfarenhet och deras syn på sitt eget 

lärande, samt mellan deras arbetslivserfarenhet och val av inlärningsstrategi, det vill säga ett 

yt- eller djupinriktat lärande. Syftets specifika utformning formulerades utifrån tidigare 

forskning som ägt rum inom området, för att med detta som bakgrund ytterligare klargöra 

behovet av studien och komplettera tidigare kunskaper. Metoden som användes för att 

genomföra undersökningen bestod av kvalitativa intervjuer i vilka informanterna utgjordes av 

tio studenter på programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala 

universitet. Dessa delades in i två grupper med fem informanter i varje grupp, där den ena 

gruppen utgjordes av studenter som har kommit in på programmet genom en reserverad kvot 

för sökande med minst fyra års tidigare arbetslivserfarenhet, medan den andra gruppen bestod 

av studenter som kommit in på programmet direkt eller i nära anslutning till gymnasiet och 

därmed saknar arbetslivserfarenhet i större utsträckning. 

 

Det teoretiska ramverk som använts för att tolka och analysera resultaten innehåller Roger 

Säljös teori om lärande i det sociala, David A Kolbs teori om erfarenhetsbaserat lärande samt 

Ference Marton med fleras teori om yt- och djupinriktat lärande. Resultatet visade tecken på 

att de studenter som har tidigare arbetslivserfarenhet kan ha lättare att nå ett djupinriktat 

lärande genom att relatera till sina tidigare erfarenheter under utbildningen. För många av de 

studenter som saknar tidigare arbetslivserfarenhet är den sociala interaktionen viktig för att nå 

ett djupinriktat lärande, då de genom interaktion med andra erhåller nya perspektiv och tar del 

av exempel från de studenter som har tidigare arbetslivserfarenhet. I båda grupperna framkom 

även att valet av ett yt- eller djupinriktat lärande är individuellt och kan påverkas av 

studentens motivation och intresse för ämnet. 

 

 

 

 

Nyckelord: arbetslivserfarenhet, erfarenhetsbaserat lärande, ytinriktat lärande, djupinriktat 

lärande, syn på lärande och social interaktion.  
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1. INLEDNING 

Detta inledande stycke avser att presentera varför vi finner undersökningsområdet intressant 

och varför vi har valt att fördjupa oss inom det.

 

Under de senaste 30 åren har arbetslösheten bland svenska ungdomar i åldern 20-24 år varit 

mellan dubbelt till tre gånger så hög som vuxnas arbetslöshet i åldern 25-54 år, Sverige har 

även en högre ungdomsarbetslöshet i jämförelse med andra länder inom EU.
1
 Svårigheten att 

som outbildad få jobb på dagens arbetsmarknad kan vara en bidragande effekt till att många 

väljer att börja studera direkt efter gymnasiet. Det svenska samhället erbjuder dessutom goda 

möjligheter för vidare studier efter avslutade gymnasiestudier, och på senare år har allt fler 

valt att studera på högskolenivå.
2
 

I den globala konkurrenssituation som Sverige idag befinner sig krävs ökad flexibilitet och 

förändringsbenägenhet bland medborgarna. Till stor del kopplas dessa förändringar samman 

med förmågan och möjligheten att tillägna sig ett nytt lärande och därigenom relevant 

kunskap. Det är genom att ta till sig ny kunskap som människor hålls uppdaterade gentemot 

arbetsmarknadens och samhällets skiftande behov.
3
 Den tid vi lever i karakteriseras av stora 

förändringar på global nivå, men även på lokal. Detta kan innebära konsekvenser för såväl 

den enskilda individen och för samhället i stort. Ifrågasättande av det man tar för givet, 

oförutsedda förändringar, risktagande och krav på livslångt lärande är några av de 

konsekvenser som det kan innebära för individen.
4
 

Högskoleverkets utvärdering av personal- och arbetslivsprogrammen vid svenska universitet 

och högskolor visar att Mittuniversitetet samt universiteten i Umeå och Växjö kräver 

arbetslivserfarenhet vid antagning till programmet.
5
 För att kunna förstå arbetslivet, dess 

förutsättningar och behov kom bedömargruppen i Högskoleverkets utvärdering fram till att 

det är en stor fördel om studenterna har arbetslivserfarenhet, då detta bidrar till en ökad 

möjlighet att tillägna sig utbildningen. 

Programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet har 

valt att vid intagningen till programmet, som sker varje termin, reservera 30 procent av 

platserna för studenter med minst fyra års arbetslivserfarenhet på minst halvtid. Författarna till 

denna studie har båda två arbetat innan vi påbörjade våra universitetsstudier och har därmed 

arbetslivserfarenhet. Under studierna på programmet har vi upplevt en subjektiv fördel i att ha 

tidigare arbetslivserfarenhet, då vi har kunnat relatera till arbetslivet i mycket av det som vi 

                                                           
1
 Håkansson, Peter. Ungdomsarbetslösheten - om övergångsregimer, institutionell förändring och socialt 

kapital. Lund: Lunds universitet, 2011. 
2
 Ibid.  

3
 Nordin, Andreas. Kunskapens politik – en studie av kunskapsdiskurser i svensk och europeisk utbildningspolicy. 

Kållered: Linnéuniversitetet,  nr 97, 2012. 
4
 Agnieszka, Bron, Lena Wilhelmson (red), Lärprocesser i högre utbildning (Stockholm: Liber AB, 2005), 20. 

5
 Högskoleverket. Utvärdering av personal- och arbetslivsprogrammen vid svenska universitet och högskolor. 

Stockholm: Högskoleverket, 28 R, 2004. 
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har lärt oss. Ett personligt intresse väcktes hos oss då vi undrade om vårt lärande under 

studiernas gång hade varit annorlunda om vi inte haft någon arbetslivserfarenhet alls. 

 

2. BAKGRUND 

I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning kring studenters lärande i högre studier. 

Därefter ger vi en övergripande bakgrund kring det som skall undersökas. 

Avsnittet avslutas med undersökningens syfte och frågeställningar. Frågeställningarna 

formuleras för att sammanfatta hur syftet ska uppnås.

 

2.1 Tidigare forskning 

På senare år har medicinska universitet världen över ändrat sina lärplaner för att kunna få ett 

gemensamt lärande och underlätta för studenters lärande. Ändringen har skett i samband med 

att forskning visat att interaktion är ett viktigt inslag i den lärande kontexten. I en senare 

studie utförd av Hommes, Rienties, de Grave, Bos, Schuwirth och Scherpbier, visar även de 

på detta resultat, då de fått fram att det är väldigt viktigt med sociala nätverk och social 

interaktion för lärandet.
6
 I resultatet hävdar forskarna att tre olika sociala nätverk existerar 

inom studentgruppen, vilka påverkar studentens lärande och prestation signifikant. De 

studenter som lär sig mest befinner sig mer i centrum av de sociala nätverken samt har mer 

kontakter till andra i förhållande till de studenter som lär mindre. Informellt lärande, sociala 

nätverk och social interaktion är en nyckel i lärandeprocessen.  

I en undersökning gjord av Entwistle och Peterson studeras flera begrepp som har visat sig 

påverka studenters lärande i högre utbildning relaterat till lärmiljön.
7
 Genom att se på 

studentens föreställning om sitt lärande, olika inriktningar på lärande och studentens 

uppfattning om olika lärmiljöer, klargör de hur skillnader i hur studiebeteenden kan beskrivas 

i termer som perspektiv på lärande och olika bearbetningsstrategier. Forskarna förklarar 

innebörden av dessa begrepp, belyser sambanden mellan dem och visar hur de påverkar 

studentens lärmiljö utifrån tidigare forskning som gjorts inom området genom att utgå från 

innebörden av begreppen koncept och föreställning, vilka beskrivs som skillnaden mellan en 

gemensam förståelse för vad lärande betyder och studentens egen föreställning om lärande.  

Forskarna förklarar en individs föreställning som att den utvecklas genom tidigare 

erfarenheter utifrån särskilda omständigheter eller sammanhang. På så vis är föreställningen 

kopplad till individens sinne, vilket gör att en senare upplevd, snarlik situation, får denne att 

tänka på den sedan tidigare formulerade föreställningen. På samma sätt menade William 

                                                           
6
 Jeannette Hommes, B. Rientied, W. de Grave, G. Bos, L. Schuwirth and A. Scherpbier. “Visualising the invisible: 

a network approach to reveal the informal social side of student learning”. Adv in Health Sci Educ. 17, (2012): 
743- 757. 
7
 Noel J. Entwistle and Elisabeth Peterson, “Conceptions of learning and knowledge in higher education: 

Relationships with study behavior and influences of learning environments.” International Journal of 
Educational Research, 41: 6, (2004): 407-428.  
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Perry
8
, som var den första att presentera bredare begrepp kring studenters lärande på hög nivå, 

att studenters föreställning om kunskap utvecklas i takt med deras utbildningserfarenheter. 

Detta studerade han genom att intervjua studenter vid de amerikanska universiteten Harvard 

och Ratcliffe. Han började sina intervjuer med att be studenterna nämna någonting som 

stuckit ut under året som gått, vilket ledde till att studenterna började berätta om sina 

erfarenheter av att studera på ett sätt som angav deras tolkning av ursprunget till kunskap, 

värderingar och ansvar. 

I detta kunde Perry se ett återkommande mönster som visade nio olika positioner av 

studenternas föreställning om kunskap under sitt studentliv och utifrån det gjorde han ett 

schema. Schemat visar hur studenten gör en stegvis utveckling från att anse att all kunskap är 

antingen rätt eller fel, dualismen, till en färdighet att ta en skiftande personlig ställning i olika 

frågor, engagemang inom relativism. Perry hävdade att utvecklingen från dualism till 

engagemang inom relativism ser olika ut för olika studenter, samt att få studenter tar det sista 

steget till ett personligt perspektiv på kunskap. Den kanske viktigaste teoretiska aspekten av 

det som framkom i Perrys arbete var att utvecklingsprocessen innebär en ökad medvetenhet 

om kunskap genom en bredare föreställning om lärande, där tidigare föreställningar integreras 

i en slags helhet. Perrys modell har sedan utvecklats av många andra forskare, för att 

ytterligare vidga föreställningen om kunskap och lärande utifrån olika dimensioner. Enligt 

Entwistle och Peterson har Säljös undersökning
9
 haft stort inflytande på forskningen om 

föreställningen av lärande. Denna undersökning gjordes genom intervjuer med vuxna på olika 

utbildningsnivå, där Säljö frågade dem om deras erfarenheter och vad de ansåg att lärande är. 

Säljö använde fem kategorier som påvisade de olika skillnader han fann, vilket senare 

utvecklades till sex stycken av Marton, Dall’Alba och Beuty
10

.  

I en modell där dessa sex kategorier ställs upp parallellt med Perrys version visar de två första 

föreställningarna om lärande den kunskap som måste läras, ofta genom påtryckningar av 

lärare och som blir ett slags “utantill-lärande”. I nästa steg ökar kvaliteten i lärandet och 

studenten kan se ett syfte med kunskapen, lärandet likställs med en förståelse. Längre fram 

kan studenten förstå genom att relatera till tidigare kunskaper och erfarenheter och lärandet 

får därmed en personlig innebörd, och i det sista steget upplever studenten att lärandet leder 

till en förändring av denne som person. Säljö menade, som en utveckling av att en individs 

föreställningar grundas i tidigare erfarenheter för att sedan lyftas fram i liknande situationer, 

att en person med en utvecklad föreställning av lärande blir medveten om sitt lärande och 

därmed kan avgöra vilka lärprocesser som bör användas i olika uppgifter. Detta betyder att en 

student måste utveckla sin lärstrategi anpassat efter det den läser och de 

undervisningsmetoder som används. Han menade också att föreställningar om lärande är 

bestämda till en viss kontext och att lärande får en mening dels från den sociala miljön, men 

                                                           
8
 Perry, William G. Forms of intellectual and ethical development in the collage years: A scheme. New York: Holt, 

Rineheart & Winston, 1977.  
9
 Säljö, Roger. Learning in the learner’s perspective: I. Some common-sense conceptions. Gothenburg: University 

of Gothenburg, Report 76, Department of Education, 1979. 
10

 Ference, Marton., G. Dall’Alba. and E. Beaty. “Conceptions of learning”. International Journal of Education 
Research, 19 (1993): 277-300. 
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även genom att studenten utifrån tidigare händelser gör en tolkning av vad som krävs av 

denne.
11

  

I en studie gjord av Angela Joy Shaw visar hennes resultat på att tidigare förkunskaper eller 

arbetslivserfarenhet inte har någon påverkan på studenters prestationer och betyg.
12

 Shaws 

jämförelse mellan studenternas betyg och tidigare bakgrund eller erfarenheter utgör den 

huvudsakliga delen i hennes resultat. Undersökningen gjordes på kvinnliga lärarstudenter, då 

Shaw har jämfört studenternas betyg med tidigare akademiska meriter eller 

arbetslivserfarenheter. Därefter följdes undersökningen upp med intervjuer av en liten skara 

studenter som efter avslutad examen påbörjat heltidsarbete eller fortsatt med en 

forskarutbildning. Tre av dessa informanter kom direkt från gymnasiet och hade höga betyg, 

medan den andra gruppen bestod av tre informanter som alla hade tidigare 

arbetslivserfarenhet. Syftet med dessa intervjuer var att se hur långt tidigare 

arbetslivserfarenhet eller andra förkunskaper underlättat eller hindrat deras framgång i form 

av heltidsarbete eller fortsatt forskarutbildning.  

Det Shaw fann var att en student som bara har tidigare akademiska meriter och ingen 

arbetslivserfarenhet fick liknande betyg som de studenter som hade tidigare 

arbetslivserfarenhet. Denna blandning av studenter med olika bakgrunder och erfarenheter såg 

Shaw som positiv, då en yrkesutbildning och arbetslivserfarenhet faktiskt kan gå hand i hand i 

akademiska studier. Dock avslöjade intervjuerna hur viktig tidigare arbetslivserfarenhet varit 

för de informanter som inlett en forskarutbildning, särskilt i förhållande till hanteringen av 

relationer med annan personal och vuxna som deltar i skolmiljön. De informanter som hade 

arbetslivserfarenhet var även lite säkrare i valet av vilken riktning de ville gå efter avslutad 

examen, medan de med enbart akademiska meriter var osäkrare i sitt val för framtiden.  

 

2.2 Bakgrundsfakta om programmet 

Under 1980- talet startade de första utbildningslinjerna med inriktning mot personal- och 

arbetslivsfrågor i Sverige. Programmet vid Uppsala universitet har sett lite olika ut under 

årens gång. Från höstterminen 1980 till höstterminen 1982 hette programmet 

Beteendevetenskapliga linjen och bestod av 120 högskolepoäng enligt det dåvarande 

systemet, vilket motsvarar 180 högskolepoäng idag.
13

 Därefter har programmets längd, namn 

och utformning ändrats. Höstterminen 2007 gjordes ännu en förändring av programmet som 

fortfarande är gällande, det består nu av 180 högskolepoäng och heter Program med inriktning 

mot personal- och arbetslivsfrågor. Dagens utbildningar inom personal- och arbetslivsområdet 

                                                           
11

 Säljö, Roger. Learning in the learner’s perspective: I. Some common-sense conceptions. Gothenburg: 
University of Gothenburg, Report 76, Department of Education, 1979. 
12 Shaw, Angela Joy, The value of work experience in outcomes for 

students: an investigation into the importance of work experience in the lives of female 
Undergraduates and postgraduate job seekers. Journal of Vocational Education & Training, 64:2, 
(2012):155-168. 
13

 Högskoleförordningen 6:e kap § 2. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100/#K6. 
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i Sverige har alla lika eller liknande namn, men innehållet varierar.
14

 Utbildningen vid 

Uppsala universitet bygger på beteendevetenskaplig grund och består av en obligatorisk del 

där studenterna de första fyra terminerna läser sociologi, pedagogik, psykologi, arbetsrätt 

samt ekonomi. De två sista terminerna har studenterna möjlighet att välja vilket av dessa 

ämnen som de vill fördjupa sig inom. Uppsala universitet betonar att programmet är en 

teoretisk utbildning då den ska vara forskningsförberedande. Programmet är inte en 

yrkesutbildning, utan en generell utbildning som leder fram till en filosofie kandidatexamen i 

ett huvudområde, pedagogik, sociologi, socialpsykologi eller psykologi.
15

 

Uppsala universitet beskriver programmet på följande sätt: 

På kandidatprogrammet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor lär 

du dig att identifiera, analysera och hantera personal- och arbetslivsrelaterade 

problem. Hur kan man arbeta med kompetensförsörjning, som att rekrytera, 

behålla och utveckla personal? Hur samspelar individ, grupp och 

organisation? Vilka faktorer i en organisation påverkar personalarbetet? 

Frågorna är exempel på områden som behandlas under utbildningen.
16

  

 

Personal- och arbetslivsfrågor omfattar ett brett område av olika arbetsuppgifter och återfinns 

inom alla arbetsmarknadens områden på olika nivåer, både inom privata företag liksom 

offentliga organisationer. Några exempel på arbetsuppgifter är rekrytering och 

personalplanering, kompetensutveckling, organisationsutveckling, utbildningsplanering, 

förhandlings- och utredningsverksamhet, information samt personalsocialt arbete.
17

 Varje 

universitet eller högskola kan själv fördela urvalet på detta sätt, de kan fördela upp till en 

tredjedel av platserna till en utbildning utifrån kriterier som de själva beslutat om. Grunden 

för det här urvalet kan vara ett utbildningsspecifikt urvalsprov, arbetslivserfarenhet eller andra 

sakliga omständigheter.
18

 

På 1980- talet krävdes att man skulle ha ett års arbetslivserfarenhet för att komma in på 

programmet vid Uppsala universitet. Detta gjorde att många inte kunde söka direkt efter 

gymnasiet och det var även svårt för många att erhålla ett års arbetslivserfarenhet, vilket ledde 

till att kravet senare togs bort. Motivet till att ha krav på tidigare arbetslivserfarenhet var att 

”utbildningen når högre kvalitet och nivå med studenter som har egen arbetslivserfarenhet”. 

Detta motiv har återskapats då man höstterminen 2008 införde ett alternativt urval till 

programmet, vilket fortfarande är detsamma. 37 procent av studenterna tas in på betyg, 33 

procent på högskoleprov och de resterande 30 procenten av platserna reserveras för sökande 

med minst fyra års arbetslivserfarenhet på minst halvtid. För hälften av dessa reserverade 

platser används betygsurval och för hälften används provurval.  

 
                                                           
14

 Högskoleverket. Utvärdering av personal- och arbetslivsprogrammen vid svenska universitet och högskolor. 
Stockholm: Högskoleverket, 28 R, 2004. 
15

 Uppsala universitets hemsida: 
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=SPA1K&lasar=12/13  
16

 Ibid. 
17

 Ibid.  
18

 Eriksson, Annica. Studievägledare, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=SPA1K&lasar=12/13
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2.3 Högskoleverkets utvärdering av personal- och arbetslivsprogrammen 

Högskoleverkets utvärdering av personal- och arbetslivsprogrammen vid svenska högskolor 

och universitet visar att samtliga utbildningar överlag håller en god kvalitet.
19

 Personal- och 

arbetslivsprogrammen är populära utbildningsprogram med ett stort antal sökande varje 

termin. Trots det stora intresset för utbildningen är det ändå få som avslutar programmet med 

en examen. Programmet har en tvärvetenskaplig karaktär och ställer höga krav på 

samordning, kunskapsinhämtning samt integration över ämnesgränserna. Studenterna betonar 

vid utvärdering av sin utbildning vikten av att se sambandet mellan de olika kurserna på 

programmet och att kunna se “den röda tråden”. För att denna samordning mellan kurserna 

ska kunna fungera krävs det att lärosätena avsätter resurser för detta. Hur det sker och i vilken 

utsträckning varierar mellan lärosätena. Personal- och arbetslivsprogrammen presenteras ofta 

som både forskningsförberedande och yrkesförberedande program. Det är dock få studenter 

som söker till forskarutbildning. En faktor som kan ha betydelse för detta är att ytterst få 

lärosäten erbjuder fördjupningskurser som är inriktade mot professionen personalarbete. 

Samverkan med arbetslivet sker i olika former och varierar mellan programmen, men vikten 

av näringslivskontakter betonas starkt i Högskoleverkets utvärdering, som betonar att 

samverkan med arbetslivet är viktig och måste förstärkas. Det gör även att kontakten mellan 

de olika lärosätena måste öka då lärosätena inte är samstämmiga när det gäller kravet på 

verksamhetsförlagd utbildning, som bedömargruppen önskar att alla lärosätena inför. 

Bedömargruppen betonar vidare att det är viktigt att klargöra och förstärka utbildningarnas 

profil och innehåll.  

I Högskoleverkets utvärdering beskrivs studenternas olika åsikter om kontakten med 

arbetslivet och kravet på arbetslivserfarenhet.
20

 Några studenter upplevde att det fanns en bra 

balans mellan praktik och teori på deras utbildningar. På de lärosäten som har praktikkurser 

tog studenterna upp det som en styrka på utbildningen och de studenter som inte har praktik 

ansåg att det var en svaghet med utbildningen. I utvärderingen framkommer det även att 

många studenter ansåg det relevant att utbildningen hade en koppling till arbetslivet. Vissa 

studenter menade att deras utbildningar var för teoretiskt inriktade och ville ha mer samverkan 

med arbetslivet. På några av programmen i Sverige finns fortfarande krav på att studenterna 

måste ha minst ett års arbetslivserfarenhet innan de kunde börja utbildningen. Flera av 

studenterna ansåg det som viktigt att ha arbetslivserfarenhet, och detta krav kan vara ett sätt 

att höja kvaliteten på utbildningen och samtidigt tydliggöra en koppling till arbetslivet. Vissa 

andra studenter såg dock detta som en risk eftersom dessa lärosäten då skulle kunna missa 

intresserade och duktiga studenter som vill fortsätta att studera direkt efter gymnasiet. I och 

med detta kom ett förslag om att lärosätena skulle kunna styra kvoterna på intagningen till 

utbildningen så att studentgruppen både kan bestå av studenter med och utan 

arbetslivserfarenhet. Bedömargruppen som gjort denna utvärdering av programmen menar 

dock att för att man ska kunna förstå arbetslivet bättre samt dess förutsättningar och behov, är 

                                                           
19

 Högskoleverket. Utvärdering av personal- och arbetslivsprogrammen vid svenska universitet och högskolor. 
Stockholm: Högskoleverket, 28 R, 2004. 
20
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det en stor fördel om studenter har arbetslivserfarenhet. Detta bidrar enligt bedömargruppen 

till att öka studenternas möjlighet att tillägna sig utbildningen.
21

 

 

2.4 Syfte 

Mot bakgrund av den tidigare forskningen inom området är syftet med denna undersökning att 

belysa arbetslivserfarenhetens betydelse för studenters lärande. Detta avser vi att göra genom 

att jämföra hur lärandet kan ske inom två olika studentgrupper utifrån de studerandes 

uppfattningar om sitt eget lärande på personal- och arbetslivsprogrammet vid Uppsala 

universitet. Den ena gruppen utgörs av studenter som kommit in på reserverade platser för 

sökande med minst fyra års arbetslivserfarenhet och den andra gruppen utgörs av studenter 

som kommit in på programmet direkt eller i nära anslutning till avslutad gymnasieutbildning 

och därmed saknar betydande arbetslivserfarenhet. 

 

2.5 Frågeställningar 

1) Hur ser ett eventuellt samband ut mellan studenters arbetslivserfarenhet eller brist på sådan 

och deras syn på sitt eget lärande, det vill säga hur upplever de sitt lärande utifrån tidigare 

erfarenheter och social interaktion? 

2) Hur ser ett eventuellt samband ut mellan studenters arbetslivserfarenhet och deras val av 

yt- respektive djupinriktat lärande som de studerande ger uttryck för? 

 

2.6 Specifik bakgrund med relevans till syftets formulering 

Hommes, Rienties, de Grave, Bos, Schuwirth och Scherpbier undersökning visar att lärandet 

kan få en positiv påverkan av social interaktion. Detta finner vi intressant, då vi i vår studie 

frågar informanterna om deras upplevelse av det sociala samspelets påverkan för deras 

lärande. Likaså anser vi att Entwistles och Petersons studie har relevans för syftet med vår 

undersökning, då de ger ytterligare perspektiv på lärande samt hur det påverkas och omsätts 

till kunskap hos studenten. Dessutom visar Entwistles och Petersons undersökning vad 

studentens tidigare upplevelser har för betydelse i lärprocessen, vilket till stor del liknar en av 

våra frågeställningar. Shaws undersökning är även den relevant för vårt syfte, då hennes 

intervjuundersökning på många sätt liknar det som vi har för avsikt att undersöka. Detta gör 

hon genom att jämföra två holländska studentgrupper, där den ena gruppen enbart har tidigare 

akademiska meriter, medan den andra gruppen består av studenter med tidigare 

arbetslivserfarenhet. Utifrån detta finner vi att det saknas information baserad på en renodlad 

jämförelse mellan gruppen utan, respektive med tidigare arbetslivserfarenhet, bland svenska 

studenter på programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. 

Denna kunskapslucka som består av vilken påverkan svenska universitetsstudenters 
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eventuella tidigare arbetslivserfarenhet har för deras lärande, samt vilka olika inriktningar på 

lärande som de väljer att använda sig utav, avser vi med föreliggande studie minska.  

 

3. TEORETISKT RAMVERK 

I detta kapitel redovisas först varför vi valt de i studierna använda teorierna kring lärande 

och därefter följer en presentation av dessa.

 

3.1 Teoretisk relevans för vår studie. 

Det finns flera olika definitioner av lärande och dess innebörd. Vi har valt att använda oss av 

Säljös teori, ett sociokulturellt perspektiv på lärande, för att få en generell bild av vad lärande 

är. Denna anser vi är relevant att använda i undersökningen då den bidrar med en social 

aspekt av lärandet, hur lärandet sker samt skapas socialt och kulturellt överallt i samhället. Vi 

har även valt att använda oss av Kolbs lärcirkel som grundar sig i erfarenhetsbaserat lärande. 

Eftersom Säljö tar med den sociala aspekten av lärandet och Kolbs lärcykel saknar den, ansåg 

vi att Säljös teori kompletterar Kolbs. Då vi undersöker om studenternas arbetslivserfarenhet 

påverkar deras lärande och inriktning på lärandet, anser vi att det är relevant att ha med Kolbs 

modell på erfarenhetsbaserat lärande. I vår första frågeställning avser vi att undersöka 

studenternas syn på sitt eget lärande, vilket kan ha flera olika betydelser. Därför har vi i denna 

studie valt att belysa studenternas syn på sitt eget lärande i relation till tidigare 

arbetslivserfarenhet eller brist på sådan, genom en kombination av Säljös och Kolbs teorier. 

Detta då det är denna syn på lärande som vi anser är relevant för undersökningens syfte. För 

att kunna gå djupare och undersöka varför studenter lär som de gör och vilka olika 

inriktningar deras lärande domineras av valde vi också att använda oss av de teorier och 

slutsatser som framläggs av Marton, Hounsell och Entwistles i boken “Hur vi lär”. I denna 

bok förklaras lärandet och dess olika inriktningar, i form av yt- och djupinriktat lärande, både 

med egna teorier, men även med hjälp av andra forskares teorier och resultat, vilka 

sammanfattas i denna bok. Martons, Hounsells och Entwistles teori finner vi som vår 

huvudsakliga lärteori och ytterst relevant att ha med i vår teoretiska bakgrund, eftersom det är 

dessa inriktningar på lärandet som vi vill belysa i undersökningen. 

 

3.2 Lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv 

Lärandet har en viktig position i vår kultur och är knutet till våra föreställningar om en social 

och ekonomisk utveckling samt en önskan om att förbättra våra levnadsvillkor i samhället. En 

välutbildad befolkning som kan konkurrera om kvalificerade arbeten uppfattas numera som en 

av de viktigaste förutsättningarna för ökat välstånd samt höjd livskvalitet. Lärande kan sägas 

vara en naturlig och nödvändig aspekt av mänsklig verksamhet då människor alltid har lärt sig 

genom att dela kunskaper med varandra. Det mänskliga lärandet sker ständigt och överallt i 
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samhället, dock kan det beskrivas på många olika nivåer och i många olika vetenskapliga 

termer som står i komplicerade beroendeförhållanden till varandra.
22

 

Säljö argumenterar för att mänskligt lärande bör förstås i ett kommunikativt och 

sociohistoriskt perspektiv, då kunskap lever först i ett samspel mellan människor och blir 

sedan en del av individens enskilda tänkande och handlande. I ett sociokulturellt perspektiv 

kan människan inte undvika att lära, frågan är snarare vad hon lär sig i olika situationer. Som 

art är människan läraktig, då hennes utmärkande drag är förmågan att ta vara på erfarenheter 

samt använda dessa i olika sammanhang i framtiden. Människan är en biologisk, social samt 

kulturell varelse som samspelar och tänker tillsammans med andra människor i vardagliga 

aktiviteter. Hon lever i en sociokulturell verklighet med tillgång till olika slag av verktyg och 

hjälpmedel som tar henne bortom de gränser som sätts upp av egna biologiska förutsättningar. 

Förmågan att tänka och lära handlar i stor utsträckning om att behärska sådant som ligger 

bortom människans egen kropp och hjärna. Som samlingsnamn på alla resurser som delvis 

finns hos individen, delvis i social interaktion och delvis i den materiella omvärlden kan man 

använda begreppet kultur. 

Med kultur menar Säljö den uppsättning av idéer, kunskaper, värderingar samt andra resurser 

som vi förvärvar genom interaktion med omvärlden. I kulturen ingår även alla de fysiska 

redskap, kallade artefakter, som utvecklas konstant och som hela vår vardag är fylld av. 

Kulturen är något som skapats av människor och som finns mellan människan och omvärlden. 

Vi lever delvis i en artificiell värld och vi bearbetar vår omvärld med hjälp av fysiska verktyg 

samt intellektuella redskap som är kulturella och inte givna av naturen. Vi samlar även 

erfarenheter och utvecklar verktyg som är konstgjorda och producerade för specifika syften. I 

ett sociokulturellt perspektiv är det grundläggande att fysiska, liksom intellektuella eller 

språkliga redskap, medierar verkligheten för människor i konkreta verksamheter. Mediering 

innebär att vårt tänkande och våra föreställningar är framvuxna ur, och därmed färgade av, vår 

kultur och dess fysiska och intellektuella eller språkliga redskap. 

Språket är en mekanism för att bildligt uttryckt lagra kunskaper, förståelse och insikter hos 

individer och kollektiv. Genom att vi tolkar en händelse i begreppsliga termer, kan vi jämföra 

samt lära av erfarenheter. Förutsättningarna för att människor ska kunna ta till sig och bevara 

kunskaper och information är att vi har begrepp och kategorier att ordna våra upplevelser 

med. Genom språket har vi även en förmåga att dela erfarenheter med varandra. Vi kan fråga 

andra, och vi lånar och byter ständigt information, färdigheter och kunskaper i samspel med 

våra medmänniskor. Det mänskliga språket är en unik komponent för att skapa och 

kommunicera kunskap. I ett sociokulturellt perspektiv är det genom kommunikation som 

individen blir delaktig i färdigheter och kunskaper. Det är viktigt att inse att människans 

kunskap i stor utsträckning är språklig och diskursiv till sin natur. Att utveckla diskurser kring 

omvärlden är ett av det mest påtagliga sätten som människan samlar erfarenheter och 

omskapar sin verklighet på.
23
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 Roger Säljö, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv (Stockholm: Prisma, 2000): 15 ff. 
23

 Ibid., 42 f. 



10 
 

Lärandet är dock ingen homogen eller endimensionell företeelse, utan kan ske både på 

individuell liksom kollektiv nivå. Individer lär, men det gör även kollektiv. Den typ av 

kunskap som är funktionell och produktiv i samhället har ändrats genom århundradena och 

kommer ständigt ändras som funktion av omvärldens krav och möjligheter. Det är dock inte 

bara vad och hur mycket vi ska lära oss som ständigt förändrats, utan det är även de sätt vi lär 

och tar del av kunskaper på, som i sin tur också är beroende av de kulturella omständigheterna 

i samhället. Återskapandet av kunskaper och färdigheter är något som äger rum i alla kulturer 

samt under alla sociala och historiska villkor. Det som kan skilja samhällen och kulturer åt, är 

hur reproduktionen av kunskaper är organiserat socialt och psykologiskt samt vem som bär på 

samhällsansvaret.
24

 

 

3.3 Kolbs modell för erfarenhetsbaserat lärande 

Människor deltar i olika former av verksamheter i det dagliga livet, vilket ger erfarenheter, 

både på gott och ont.
25

 Genom dessa erfarenheter lär människan sig mycket, vare sig den vill 

eller inte. Nedan beskrivs därför erfarenhetsbaserat lärande, vilket fyller en viktig funktion i 

våra liv samt har en påverkan på de individuella lärprocesserna. 

Kolb har skapat en modell för erfarenhetsbaserat lärande. Denna modell består av en lärcirkel 

och bygger på lärande genom reflektion och erfarenhet. Lärcirkeln består av fyra steg: konkret 

upplevelse till reflekterande observation till abstrakt begreppsbildning till aktivt 

experimenterande. Själva lärandet sker alltså genom att vi utgår från det vi vet eller upplever, 

som vi reflekterar över utifrån tidigare erfarenheter. Därefter omvandlas vår tidigare kunskap i 

samstämmighet med den nya, för att slutligen använda och experimentera med den nya 

kunskapen. De två dimensioner av lärande som existerar i denna modell är begripande och 

ombildning, där vi genom erfarenhet begriper vad vi varseblir för att sedan infoga detta i våra 

psykiska kognitiva och strukturella kartor. Alltså är ett lärande genom lärcikeln en process 

samt ett individuellt fenomen hos individen.
26

 

 

 

                                                           
24

 Säljö, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, 56 f. 
25

 Ibid., 20. 
26

 David A Kolb, Experiential learning: experience as the source of learning and development (Englewood Cliffs, 
N.J: Prentice-Hall, 1984): 20 f. 
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Figur 1. Lärcirkel av erfarenhetsbaserat lärande.

27
 

 

 

3.4 Yt- och djuptinriktat lärande 

Inlärning är en process och ett mångsidigt fenomen. Liksom det finns mycket att lära sig om, 

finns det även olika inlärningsprocesser och olika utfall i inlärningen. Att lära sig är att sträva 

mot meningsfullhet medan att ha lärt sig något är att ha begripit meningen med det. 

Meningsfullhet är inte en inneboende egenskap i kulturen och naturen utan kommer av det 

mänskliga medvetandet som förändrar sig kontinuerligt. Marton med flera har utvecklat en 

teori, baserat på studier av universitetsstudenter, om olika inriktningar vid lärande. Varje 

grupp, och framförallt varje individ, tolkar verkligheten på ett unikt sätt. De använder sig av 

inriktningarna djup- samt ytinlärning som en allmän ram för att beskriva två skilda former av 

förståelse. Djupinriktning handlar om att begripa sambanden mellan ett fenomen och dess 

sammanhang så djupgående som möjligt. Fokuset ligger på att försöka förstå innebörden samt 

strukturen på djupet, samtidigt som man relaterar tidigare och ny kunskap. Att ha en god 

färdighet i att lära innebär att vara djup, fullständig och holistisk till inriktning och 

förståelse.
28

 Att vara holistisk innebär att kunna se på helheten, Nationalencyklopedin 

förklarar holism som en uppfattning att helheten utgörs av något mer än summan av delarna
29

. 

En djupinlärning medför en aktiv ansträngning att begripa huvudpoängen eller budskapet som 

till exempel en texts innehåll är avsedd att överföra. Detta leder därför till att man kan 

organisera kunskap till en sammanhängande helhet. När en inriktning är djup uppfattar därför 

studenterna inlärningen som förknippat med dem själva som individer. Ytinriktningen handlar 

istället inte om en inlärning av material som saknar inre ordning och som gör det möjligt att 

tala om meningsfullhet. Inlärningsprocessen innebär ren memorering, oftast genom konstant 

                                                           
27

 Omritad enligt David A Kolb, Experiential learning: experience as the source of learning and development, 21.  
28

 Ference Marton, Dia Hounsell and Noel Entwistle (red.), Hur vi lär (Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 
2008), 54. 
29

 NE- Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/holism. 
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upprepning. Ofta handlar det om att associera fakta och begrepp utan att reflektera, man 

genomför bara de förelagda uppgifterna som skall göras och man lär sig materialet utantill 

inför till exempel en examination. Marton påstår att i ytinriktningen är syftet inte att ta reda på 

något, utan att kunna återge en text eller kunna besvara särskilda frågor. De studerande som 

upplever att de har en ytinriktning koncentrerar sig på liknande sätt på det som är nödvändigt 

för att möta de yttre kraven.
30

 

Djup- och ytdikotomin betecknar inte ett stabilt drag hos studenten utan beskriver snarare 

relationen mellan studentens uppfattning om en uppgift och dennes inriktning till den. Den 

studerandes uppfattning om uppgiften kan bero på en mängd olika saker, till exempel 

uppgiftens utformning och innehåll, den studerandes tidigare erfarenheter eller på 

uppfattningen om läraren som är betygsättande. En student kan välja att använda både yt- och 

djupinriktning vid olika tillfällen, men inom den högre utbildningen är kraven på inlärning i 

många fall annorlunda om man jämför med grundskola och gymnasium. Detta eftersom den 

studerande måste arbeta mer självständigt än tidigare och oftast med en mindre grad av 

pedagogiskt tillrättaläggande av undervisning och kurslitteratur. Studenten måste även 

handskas med en större mängd skriftligt material än i lägre studier och under dessa 

förutsättningar kan en ytinlärning ha negativa konsekvenser. Vidare hävdar Marton med flera 

att en djupinriktning inte bara är den bästa i alla lägen, utan att den är den enda vägen till en 

riktig förståelse av innehållet.
31

 

Inre motivation och intresse för ett visst ämne leder ofta till en djupinriktning medan yttre 

motivation, eller en känsla av krav, ofta leder till en ytinriktning. Nationalencyklopedin 

förklarar motivation som en psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, 

formar och riktar beteendet mot olika mål. Teorier om motivation förklarar varför vi över 

huvud taget handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra. De behövs för att vi ska 

förstå det faktum att organismer konsekvent strävar mot bestämda mål med hjälp av flexibla 

beteenden.
32

 Att inte vara motiverad eller ha ett intresse för det aktuella ämnet förefaller 

därför leda till en ytinriktning, och ett tillämpande av en ytinriktning verkar blockera intresset 

för ämnet. Som inlärningsaktivitet ställer specialarbeten, så som hemtentamen och 

uppsatsskrivande krav på studenten. Den studerande måste inte bara förstå och konkretisera 

det förelagda temat, utan även gå vidare och föra fram vad denne vet inom ramen för en 

formell skriftlig framställning. Som inlärningsaktivitet är uppsatsskrivandet mer sammansatt 

än att lyssna och läsa och den slutliga produkten återspeglar starkare inlärningens personliga 

prägel.
33

 

Det pedagogiska sammanhanget är nära förknippat med studentens inriktning vid inlärning. 

Inramningen i form av universitet, institution, kurser och så vidare påverkar studentens 

uppfattning om läsning, föreläsningar, problemlösning samt uppsatsskrivande. De studerandes 

erfarenheter av undervisning och examination påverkar deras inriktning vid inlärning, både 

direkt och indirekt. Framgång i universitetsstudier kan lättast uppnås av de studenter vars 
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erfarenheter och förkunskaper redan utrustat dem med en förmåga att kunna handskas med 

inlärning av komplext innehåll och komplicerade helheter. Vidare menar Marton att när 

studenter förstått något på ett genuint sätt så har de relaterat den nya kunskapen till deras 

tidigare erfarenheter och kunskaper. Detta uppfattas som en hjälp till att förstå omvärlden. 

Problemlösning ses som en viktig del av skolarbetet eftersom det fodrar att man tillämpar 

kunskaper och principer i nya situationer och på så sätt testas och förstärks den verkliga 

förståelsen av vad den studerande har lärt sig. Ursprunget till studentens inriktning vid arbetet 

med ett särskilt problem är att inriktningen härstammar ifrån studentens egna intentioner, det 

vill säga varför de gör uppgiften samt vad de väntar sig få ut av den.
34

 

 

4. METOD 

Vägen till undersökningens mål beskrivs med metod, vilket betyder att det är viktigt att veta 

vad målet är. Detta framgår i syftet och ligger till grund för den metod som förklaras i det här 

avsnittet.
35

 

 

4.1 Val av metod 

Kvalitativ metod används bland annat när forskaren vill få en djupare förståelse av 

egenskaperna hos ett fenomen, vilket kan vara en individs upplevelse av en situation eller 

dennes livsvärld.
36

 Denna förståelse nås genom att studera subjektet och man ser i första hand 

till kvaliteten, eller essensen, i informationen.
37

 Utifrån undersökningens syfte genomförs 

studien med kvalitativa intervjuer, då vi anser att den muntliga dialogen är ett lämpligt sätt att 

nå en förståelse för studenternas upplevelse av ämnet. Metodvalet ökar även möjligheten för 

att vi ska få en nyanserad bild av det som undersöks, samt en tydligare uppfattning om vilka 

faktorer som ligger bakom studenternas olika lärprocesser. Kvalitativa intervjuer som metod 

grundas i ett för människan naturligt sätt att interagera med varandra och genom att svara på 

muntligt ställda frågor har informanten en möjlighet att beskriva sina tankar och känslor kring 

ämnet som avhandlas i samtalet.
38

 Med det här metodvalet ges även forskaren möjligheten att 

styra samtalet, samtidigt som det går att behålla det naturliga samtalet genom att låta 

formulering och ordningsföljd av de förberedda frågorna anpassas efter informantens svar.
39

  

 

4.2 Strukturering av arbetet 

Vid användning av intervjuer som metod bör man göra en tematisering. Denna syftar till att 

ge en teoretisk beskrivning av ämnet och formuleringen av forskningsfrågorna genom att 

besvara frågorna ”varför”, ”vad” och ”hur”. Till att börja med bör man svara på ”varför”, 

vilket innebär ett förtydligande av varför man använder sig av intervjuer och vilken funktion 
                                                           
34

 Marton, Hounsell and Entwistle, Hur vi lär, 222 ff. 
35

 Steinar Kvale och Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 2009), 21.  
36

 Monica Dalen, Intervju som metod (Malmö: Gleerups utbildning, 2008), 11. 
37

 Pål Repstad, Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap (Lund: Studentlitteratur, 2007), 14. 
38

 Kvale och Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 15. 
39
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dessa har i undersökningen.
40

 I denna studie används intervjun som ett sätt att få empirisk 

kunskap genom en förståelse för studenternas upplevelse av sitt lärande, samt om och hur de 

anser att deras arbetslivserfarenhet har någon påverkan på detta. Senare, i analysen av 

materialet, undersöks vilka lärprocesser och olika inriktningar på lärandet som kan urskiljas 

kopplat till valda teoretiska utgångspunkter. 

För att kunna ställa relevanta frågor i intervjun krävs att man besvarar frågan ”vad”, som 

handlar om att skapa sig en förståelse av det som ska undersökas genom att sätta sig in i det 

valda ämnet och den tidigare forskning som gjorts kring detta.
41

 Den tidigare forskning som vi 

finner relevant för undersökningen anges ovan i ett separat kapitel och är utvald av relevans 

till undersökningens syfte och frågeställningar. Den sista frågan i tematiseringen, “hur”, berör 

sättet att genomföra intervjuerna på, vilket vi beskriver i ett separat kapitel. 

 

4.3 Urval 

Det är viktigt att som forskare vara noggrann i urvalet av informanter, inte minst vid 

användning av kvalitativa intervjuer då det i denna typ av studier är ett begränsat antal 

informanter som utgör en stor del av underlaget till resultatet. Därför krävs en avvägning av 

vilka personer som är lämpliga att intervjua, då de valda informanterna utifrån 

undersökningens syfte och frågeställningar ska kunna ge relevant information.
42

 

Informationen som vi vill ta del av i denna studie består av informanternas erfarenheter, 

åsikter och upplevelser kring undersökningsområdet. 

Inför urvalet av informanter delades dessa in i två grupper, Grupp 1 och Grupp 2. Grupp 1 

utgörs av de studenter som börjat på programmet direkt eller i nära anslutning till gymnasiet 

och Grupp 2 av de studenter som kommit in på reserverade platser för sökande med minst 

fyra års arbetslivserfarenhet. I urvalet ville vi att studenterna i respektive grupp ska läsa på 

olika terminer på programmet för att intervjuerna ska ge en så bred och generell bild av 

problemet som möjligt, vilket bättre kan nås genom en spridning av svaren. Dessutom var 

detta ett sätt att ta hänsyn till att de studenter som kommit in på programmet direkt efter 

gymnasiet eventuellt kan ha börjat arbeta vid sidan om utbildningen eller under somrarna, 

vilket skulle kunna innebära att de erhållit arbetslivserfarenhet som de inte haft tidigare. 

Anledningen till att studenter från de senare terminerna valdes ut som informanter var för att 

man eventuellt kan ha lättare att relatera och förhålla sig till sitt eget lärande på programmet 

då, än när man precis har börjat studera.  

För att avgöra hur många informanter som behövs i studien finns det enligt Kvale och 

Brinkmann ett enkelt svar, nämligen att man bör intervjua tillräckligt många för att ta reda på 

det som man behöver veta. Hur många de ska vara avgörs alltså, precis som i valet av vilka 

informanterna ska vara, av studiens syfte och frågeställningar. Vid kvalitativa intervjuer kan 

antalet informanter lätt bli för stort eller för litet, ett onödigt stort antal informanter försvårar 

                                                           
40
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många gånger tolkningen av svaren och förståelsen för det som informanten delger. Vid ett 

för litet antal informanter kan det istället vara svårt att jämföra olika grupper med varandra.
43

 

Beroende på vad som ska studeras kan det vara nödvändigt med fler eller färre informanter för 

att nå en mättnad, vilket innebär att fler intervjuer inte längre tillför någon ny information.
44

 

Inför den här undersökningen var vår ambition att intervjua tio studenter, med utrymme för att 

någon av dessa skulle hoppa av eller att någon intervju inte skulle vara användbar. Med fem 

studenter i varje grupp önskade vi att ungefär hälften av dem skulle läsa på den första eller 

andra terminen på programmet, samt hälften på den femte eller sjätte terminen. Utöver önskan 

om en blandning av studenternas aktuella terminer, strävade vi efter att han en relativt jämn 

uppdelning mellan kvinnor och män bland informanterna för att ta hänsyn till eventuella 

skillnader mellan könen. 

Det finns flera olika urvalsmetoder, varav vissa är mer riktade mot kvalitativ respektive 

kvantitativ metod. I den här undersökningen användes i grunden ett strategiskt urval, vilket 

innebär att informanterna är utvalda utifrån vissa egenskaper eller karakteristika. Det var 

enbart studenter som läser på programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor 

vid Uppsala universitet och som kommit in antingen på kvoten för sökande med tidigare 

arbetslivserfarenhet, alternativt direkt efter, eller i nära anslutning till gymnasiet, som var av 

intresse för vår undersökning. Inledningsvis informerades studenterna som läser den första 

terminen på programmet om undersökningen i samband med en föreläsning och fick 

möjlighet att anmäla sitt intresse om de stämde in på kriterierna för Grupp 1 eller Grupp 2. 

Utav dessa valdes tre för oss obekanta studenter ut som informanter, tillhörande Grupp 2. I 

kombination med det strategiska urvalet användes också snöbollsprincipen, som innebär att en 

informant kan rekommendera forskaren om fler informanter. Eftersom vi känner till flera av 

studenterna på de senare terminerna visste vi att ett par av dessa stämde in på våra kriterier för 

Grupp 1 och Grupp 2 och genom dessa personer blev vi även rekommenderade andra 

studenter som stämde in i de två grupperna. Detta underlättade arbetet med att finna lämpliga 

informanter till Grupp 1, då det framförallt var studenter tillhörande Grupp 2 som själva 

visade sitt intresse för att låta sig intervjuas. Resultatet av urvalet blev att vi lyckades få fem 

kvinnor och fem män som informanter, varav tre kvinnor respektive två män i Grupp 1, samt 

två kvinnor och tre män i Grupp 2.  

 

4.4 Genomförande 

Undersökningen grundas i tidigare bedriven forskning kring ämnet, men där vi dock inte 

kunnat finna att någon tidigare studie inom vårt specifika undersökningsområde har gjorts. 

För att finna de vetenskapliga artiklar som vi valt att presentera sökte vi i databaserna ERIC 

och Educational Research Complete med sökorden “work”, “experience”, “students”, 

“approaches”, “to”, “studying”, “deep”, “surface” och “learning”. För att analysera vårt 

resultat har vi tre teorier som tillsammans utgör vårt teoretiska ramverk. Säljös teori om 

lärande och Kolbs teori om det erfarenhetsbaserade lärandet var vi bekanta med sedan 
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tidigare, och sökte fram de böcker som vi använt oss av i Libris. Martons bok “Hur vi lär” 

blev vi tipsade om när vi introducerade vårt syfte för vår handledare och sökte sedan även 

efter denna i Libris. 

Inför genomförandet av intervjuerna upprättades två semistrukturerade intervjuguider, en för 

Grupp 1 och en för Grupp 2, vilka kan förklaras som manus för den kommande 

intervjuscenen. Intervjuguiden är till för att strukturera intervjun, där graden av strukturering 

kan anpassas efter undersökningen. Den semistrukturerade intervjuguiden låter forskaren vara 

flexibel genom att ange de ämnen som ska tas upp i samtalet samt förslag på frågor som 

forskaren kan använda sig av, alternativt välja att omformulera eller anpassa efter samtalet 

och de svar som informanten ger.
45

 Genom att ha en semistrukturerad intervjuguide finns 

även möjligheten att fylla i med följdfrågor utifrån de svar som ges under intervjun, vilket kan 

få samtalet att kännas mer levande än när man håller sig till förberedda frågor till punkt och 

pricka.
46

 

Efter att ha formulerat två intervjuguider, en för varje grupp, valde vi att testa frågorna på två 

för studien utomstående personer i form av pilotintervjuer. Detta är bra av flera anledningar, 

dels så kan testpersonerna ge direkt feedback på frågornas konstruktion, om de är svåra att 

förstå eller besvara. Vi fick också chansen att träna vår roll som intervjuare, i vårt beteende, 

sättet att ställa frågorna på och hur vi med följdfrågor kan styra samtalet. Pilotintervjuer kan 

även bidra till att ge ett mått på validiteten i frågorna, vilket kan avgöras genom att se i vilken 

utsträckning frågorna ger svar på det som varit avsikten med dem. Ytterligare en viktig del i 

pilotintervjuerna är att säkra den tekniska utrustningen för ljudinspelning, då kvaliteten på 

denna i stor utsträckning påverkar arbetet med att transkribera materialet.
47

 

Under pilotintervjuerna valde vi att använda två inspelningskällor, precis som vi planerat att 

göra i intervjuerna med informanterna, för att försäkra oss mot risken att en av dem inte skulle 

fungera. Efter att ha lyssnat på materialet konstaterades att tekniken fungerade på ett 

tillfredsställande sätt och ljudet höll hög kvalitet. Enligt Repstad är det även viktigt att vara 

kritisk mot sig själv som intervjuare och bedöma hur man låter i samtalet när man lyssnar på 

pilotintervjuer, då det för en oerfaren intervjuare är lätt gjort att man kör över informanten och 

glömmer bort att lyssna ordentligt på dennes svar.
48

 Efter genomförandet av pilotintervjuerna 

valde vi att lägga till tre till fyra frågor per intervjuguide, varav en rörde studentens upplevda 

lärande och de övriga åsikter om programmets upplägg och intaget till det. Detta för att vi inte 

ansåg att frågorna vi hade med från början täckte området tillräckligt väl, utan behövde 

kompletteras för att uppmuntra till mer fullständiga svar. 

När tid och plats bestämts för samtliga intervjuer skickades följebrevet till informanterna via 

e-post och i samband med detta frågade vi även om de kunde tänka sig att låta oss spela in 

intervjuerna. Att informanterna får ta del av följebrevet är viktigt inte minst av etiska 

aspekter, då det förutom en beskrivning av syftet med undersökningen framgår att samtliga 
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uppgifter om informanterna hålls konfidentiella samt att uppsatsen kommer att publiceras. 

Denna information gavs också muntligt innan intervjun påbörjades, och informanten hade då 

även möjlighet att ställa eventuella frågor kring detta eller annat rörande undersökningen 

liksom att välja att utgå ur studien.  

Inför vissa intervjuer kan det vara bra att låta informanterna ta del av även intervjuguiden i 

förhand, för att de på så sätt ska kunna förbereda sig och därmed ge mer utförliga svar i 

intervjun. Man kan dock tänka sig att detta även kan ha en negativ effekt på svaren, beroende 

på frågorna och syftet med studien. I fallet med vår undersökning var det studenternas 

spontana svar kring ämnet som var av intresse och inte det som de eventuellt skulle kunna tro 

att vi ville ha som svar, varför vi valde att inte låta dem ta del av mer än följebrevet i förhand. 

Under intervjuerna valde vi att delta båda två, men turades om med att ställa frågorna. Genom 

att vara två under intervjuerna hade vi möjligheten att dela upp ansvaret så att den som inte 

ställde frågor istället skötte tekniken, såg till att intervjuguiden följdes och observerade och 

antecknade kroppsspråk. Dessutom kunde den av oss om inte intervjuade fylla i med 

följdfrågor, vilka vi upplevde var lättare att formulera genom att sitta bredvid och lyssna, än 

när vi hade intervjuarrollen och lyssnade men samtidigt förberedde oss för att ställa nästa 

fråga. Att vara två anser vi fungerade mycket bra, det gjorde att vi efter intervjuerna kunde 

diskutera de tolkningar och reflektioner som väckts under intervjuns gång. 

Att välja en ostörd och för informanten bekant plats kan vara avgörande för intervjuns 

kvalitet
49

. Vi valde därför att boka grupprum på institutioner i den mån det var möjligt, fyra 

av intervjuerna genomfördes i andra avskilda lokaler på universitetet. Intervjuerna 

genomfördes enligt trattprincipen, vilket innebär att vi inledde intervjuerna med korta 

allmänna frågor om informanten själv, för att sedan mynna ut i mer konkreta frågor kring 

ämnet. Vi uppmuntrade informanterna till att fördjupa vissa av sina svar genom att ställa 

följdfrågor, men ibland räckte det med att avvakta med nästa fråga för att på så sätt ge dem 

utrymme att själva utveckla sitt svar. När intervjuerna genomförts påbörjade vi arbetet med att 

transkribera materialet direkt, främst för att detta är en tidsmässigt mödosam process som vi 

ville undvika att stressas av och därmed påverka dess kvalitet, men också för att göra detta när 

vi fortfarande kunde minnas intervjuerna väl. I transkriberingen har vi valt att ändra vissa ord 

som i talspråk uttalas på ett annat sätt än de skrivs, som till exempel “dom” till “de” eller 

“dem” samt “va” till “var” eller “vara”. 

 

4.5 Etiska överväganden 

I arbetet med undersökningen har vi genomgående tagit hänsyn till etiska aspekter, vilket är 

viktigt i all kvalitativ forskning. Vi har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som 

presenteras nedan: 
50

 

Informationskravet- samtliga deltagare ska av forskaren informeras om studiens syfte 
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            Samtyckeskravet- deltagarna bestämmer själva om de vill medverka i studien 

 

Konfidentialitetskravet- deltagarnas uppgifter ska ges största möjliga konfidentialitet 

och förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem 

 

Nyttjandekravet- deltagarnas uppgifter får enbart användas för forskningsändamål 

 

Vi lät våra informanter ta del av följebrevet
51

 i god tid innan intervjun och i detta anges 

studiens syfte, moment samt att deras medverkan är frivillig och att de när som helst har 

möjlighet att avbryta intervjun. Dessutom framgår det i följebrevet att deras personuppgifter 

behandlas enligt konfidentialitetsprincipen, vilket innebär att informanternas identitet 

behandlas på ett sätt som gör att de inte framkommer i undersökningen, eller på annat sätt 

avslöjas. 

 

4.6 Metoddiskussion 

Det faktum att informanterna i Grupp 1 eventuellt erhållit viss arbetslivserfarenhet under 

programmet kan tänkas påverka tillförlitligheten i undersökningen, eftersom det är skillnaden 

mellan att ha och inte ha denna som ska studeras i förhållande till studentens lärande.               

I intervjuerna framkom att två av studenterna tillhörande denna grupp hade arbetat under fyra 

somrar, medan en av dem arbetat under en sommar samt två av dem inte arbetat alls. Risken 

för att detta ska få en betydande påverkan på resultatet bedömer vi som liten, då studenterna 

tillhörande Grupp 2 har såpass mycket större arbetslivserfarenhet än de i Grupp 1 att det ändå 

bör kunna urskiljas en tydlig skillnad. 

Det finns särskilda aspekter att ta hänsyn till vid intervjuer av sedan tidigare bekanta personer. 

Eventuellt kan en person som forskaren känner sedan tidigare välja att ge de svar som han 

eller hon tror är önskvärda för undersökningen, vilket skulle kunna leda till ett snedvridet 

resultat.
52

 Av de tio personer som vi intervjuade var vi i olika utsträckning bekanta med fem 

personer sedan tidigare. Dock upplever vi inte att detta fick någon negativ påverkan i våra 

intervjuer, utan snarare tvärtom. Repstad beskriver hur han i sin egna kvalitativa 

intervjuundersökning upplevde användningen av bekanta personer som informanter enligt 

följande: 

Kanske var det en fördel att några var bekanta med mig, det kan ha gjort att 

de lättare kunde öppna sig för mig än för en helt främmande person. Det kan 

också ha gjort dem mer precisa i relation till vad som hänt i det förflutna de 

visste ju att jag hade viss kunskap om dem och därmed kunde visa på 

överdrifter och felaktigheter.
53
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Vi kan känna igen mycket av detta i våra intervjuer, då de som vi var bekanta med generellt 

gav uttömmande svar som upplevdes mer genomtänkta än vissa av de andra informanternas 

svar. Dessutom så tror vi att det i samtliga intervjuer fanns en positiv aspekt i att vi som 

studenter intervjuade andra studenter, då stämningen under intervjuerna genomgående var 

avslappnad och naturlig. Detta kan tänkas bero på att vi inte upplevdes som auktoriteter eller 

att det på annat sätt skulle finnas en hierarki i situationen, utan att vi befann oss på samma 

nivå som informanterna. 

Eftersom vi själva läser på programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid 

Uppsala universitet så har vi en viss förförståelse för vårt undersökningsområde. Likaså kan 

det faktum att vi båda hunnit arbeta några år före studierna tänkas påverka vårt 

förhållningssätt undersökningen, då detta eventuellt skulle kunna innebära att vi gått in med 

förväntningar på vilket resultat vi skulle komma att få. Detta är något som vi har varit 

medvetna om under arbetets gång, varför vi har tagit hänsyn till det genom att aktivt behålla 

en objektiv inställning i våra frågeställningar, vårt bemötande under intervjuerna, samt i vår 

analys och tolkning av resultatet. Vi kan inte se att vår förförståelse inneburit några nackdelar 

för studien, vi tror snarare att den givit oss ett ökat personligt intresse och ett skäl till att vi 

valde detta uppsatsämne. Dessutom så kan det tänkas ha bidragit med en förståelse för 

programmets struktur och uppbyggnad, liksom ett intresse av att se huruvida våra egna tankar 

inför studien kom att stämma överens med vårt resultat.  

 

4.6.1 Reliabilitet och validitet 

I vår undersökning, där datainsamlingen skett genom intervjuer, kan reliabilitet både 

diskuteras genom hur forskningsresultaten förhåller sig i tiden, om de är tillförlitliga över en 

längre tid, samt huruvida vi som intervjuare styrt informanternas svar. Styrning kan ske 

genom att intervjuaren mer eller mindre omedvetet, genom kroppsspråk eller ledande frågor, 

avsiktligt eller oavsiktligt inverkar på informanternas svar. Gällande vår möjliga styrning av 

informanterna, har vi strävat efter att eliminera vår påverkan genom att bland annat försöka ha 

ett så naturligt kroppsspråk som möjligt under intervjuerna samt undvika att ställa ledande 

frågor.
54

 Vad gäller studiens tillförlitlighet över tid, anser vi att den är möjlig att upprepa 

metodologiskt. Det är dock svårt att uppskatta graden av reliabilitet i kvalitativa 

intervjustudier, då informationen i vår studie kommer ifrån människor, som beroende på 

dagsform kan ge olika svar.
55

 Skulle en annan forskare göra om intervjuerna med samma 

studenter som i denna undersökning, är det möjligt att svaren skulle bli likvärdiga. Dock är 

denna undersökning tidsbunden eftersom det rör sig om universtitetsstudenter, vilket innebär 

att de kommer ha tagit sin examen inom en snar framtid beroende på vilken termin de läser 

nu. Detta innebär att om en reproducering av studien skulle genomföras med samma 

informanter så skulle det vara nödvändigt att göra denna inom kort. Däremot så skulle en 

reproducering kunna ske med nya svarspersoner, men med bibehållen metod och 
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frågeställningar. 

 

Validitet handlar om i vilken utsträckning den valda metoden mäter och undersöker det den är 

avsedd att göra. Då validiteten oftast presenteras genom siffror kan det vara svårt att styrka 

den i kvalitativa studier, men man menar att validiteten hänger ihop med att en metod 

undersöker det fenomen eller de variabler som man har för avsikt att mäta.
56

 En del i vårt 

arbete bestod i att försöka kontrollera validiteten, då vi kritiskt granskat vår egen analys samt 

jämfört vårt syfte och frågeställningar med vårt resultat. Genom hela studien har vi även ställt 

oss kritiska till våra egna analyser samt frågat oss om vår metod är relevant för våra 

frågeställningar. Detta har vi även gjort i formuleringen av våra intervjuguider, dels genom att 

genomföra pilotintervjuer, vilka gav oss möjlighet att ändra, ta bort eller lägga till frågor för 

att stärka validiteten i dessa. Utifrån vårt resultat anser vi att våra intervjuguider bestått av 

frågor som mätt det som vi ämnade mäta, men vissa av frågorna träffade utanför vårt syfte 

och även det teoretiska ramverk som vi använt oss av för att analysera resultatet. Av den 

anledningen valde vi att inte ta med samtliga frågor i studien, utan enbart de som vi ansåg 

hade relevans för denna. 

 

4.7 Källkritik 

De fyra allmänt vedertagna reglerna för att bedöma trovärdigheten och sanningshalten i ett 

påstående är äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. Tillsammans sätter dessa regler upp 

krav för att det som påstås har skett vid den tidpunkt och i det sammanhang som anges, att 

ytterligare påståenden kan stärka källan samt att primärkällor är att föredra, att så kort tid som 

möjligt gått mellan en händelse och nedtecknandet av den, samt att förtäljaren inte har 

snedvridit berättelsen. Förutom att källkritik kan användas i forskning där man har för avsikt 

att besvara frågor kring vad som hänt, hur det gått till och vem som gjort vad så bör den 

användas i bedömningen av uppgifter som kommer från informanter i en 

intervjuundersökning.
57

 

I denna undersökning har vi tagit hänsyn till dessa källkritiska regler när vi valt våra källor. 

De vetenskapliga artiklar som vi använder oss av har vi sökt fram i databasen ERIC genom 

Uppsala universitetsbibliotek och de är alla peer reviewed, vilket innebär att de är 

vetenskapligt granskade före publicering. Böckerna som vi valt har vi sökt efter i Libris. Våra 

informanters utsagor är svåra att göra en källkritiks bedömning av, men vi utgår från att 

samtliga deltagare har delgivit oss sina personliga upplevelser om ämnet, utan att se någon 

vinning i att snedvrida dessa. 
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 Repstad, Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, 264. 
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 Peter Esaiasson, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad (Stockholm: Norstedts 
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5. RESULTAT 

Här redogör vi först kort hur vi valt att koda våra informanter. Därefter presenterar vi vår 

empiri utifrån våra teoretiska utgångspunkter; lära genom det sociala, erfarenhetsbaserat 

lärande samt lärandets olika inriktningar. 

 

5.1 Information och förtydliganden 

Vi har valt att koda våra informanter utifrån vilken studentgrupp de tillhör, de studenter som 

saknar tidigare arbetslivserfarenhet är Grupp 1 och de som har tidigare arbetslivserfarenhet är 

Grupp 2. Vi har anonymiserat informanterna genom att ge fiktiva namn där könet framgår.     

I Grupp 1 gavs alla namn som börjar på U, detta eftersom de är studenter som är utan 

betydande tidigare arbetslivserfarenhet. Informanterna i denna grupp benämns som Ursula, 

Urban, Ulf, Ulrika och Ulla. I Grupp 2 gavs informanterna istället namn som börjar på M, 

detta eftersom de är de studenter med tidigare arbetslivserfarenhet. Informanterna i denna 

grupp framgår som Maria, Mårten, Mikael, Martin och Monica. Av dessa har Maria, Mårten 

och Mikael arbetat med personalfrågor i någon form men i olika utsträckning. Martin har 

erfarenhet av olika arbeten, dels inom undervisning och vård. Monica har främst arbetat som 

receptionist och andra serviceyrken. Samtliga informanter i Grupp 2 har erfarenhet av att 

arbeta med, och tillsammans med, andra människor. Vi kommer att presentera vårt resultat 

utifrån de frågor som har ställts till informanterna, kategoriserade utifrån den relevans som vi 

anser att de har till våra teoretiska utgångspunkter. Detta innebär att svaren från de två 

grupperna presenteras efter varandra, då vi upplever att detta förtydligar den jämförelse vi vill 

visa på.   

 

5.2 Lära genom det sociala 

5.2.1 Undervisningsform 

I Grupp 1 ger informanterna olika svar på vilken undervisningsform som de anser lär sig bäst 

utav. Ulla finner seminarium som den bäst lämpade undervisningsformen, då hon lär sig 

bättre genom att diskutera med andra än att bara sitta och lyssna på en föreläsning. Ulf 

föredrar däremot föreläsning som undervisningsform, då han har dålig erfarenhet av tidigare 

seminarier. Vidare menar han att upplägget på ett seminarie har stor påverkan hur givande det 

är samt att det kan vara mer lämpat för vissa kurser än andra. Tre av informanterna föredrar 

att ha en blandning mellan seminarium och föreläsningar varav en av dem förklarar detta som: 

 

Oj, jag tror nog att det kan vara en bra kombination, men ska jag välja en så 

är det nog föreläsning, men jag tror ändå att en kombination är det bästa. För 

på föreläsning, alltså det är som att läsa en bok, det är fakta och grunden. 

Men på seminarium kan man sätta det i olika perspektiv och man får 

diskutera om det är något som man inte förstår eller om det är något som är 

krångligt. 

(Ulla) 
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Även i Grupp 2 är svaren väldigt spridda i frågan kring vilken undervisningsform som de 

föredrar. Mårten och Mikael anser att seminarier är den bästa undervisningsformen för att de 

upplever att en diskussion är mer personlig och det är ett sätt att ta del av andras resonemang. 

 

Seminarium tycker jag nog generellt är bäst, eh, för att då kan man lyfta sin 

tanke lite större och man kan få höra andras version och förhoppningsvis så 

kan det även komma upp, lite bredare tänk kring det, eh, men det ska även 

nämnas att när vissa seminarium inte är helt seriösa vilket gör att även jag 

själv och andra inte lägger ner så mycket tid på att studera inför det. 

(Mårten) 

 

Maria föredrar föreläsning för att hon har lättare att ta in kunskap genom att lyssna än att 

diskutera. Då Martin är på sin första termin och inte har någon större erfarenhet av seminarier 

föredrar han föreläsning som undervisningsform. Monica anser att det beror på vilken kurs det 

rör sig om och kan inte välja den ena undervisningsformen framför den andra. 

 

5.2.2 Lärarens betydelse för lärande 

Samtliga informanter i båda grupperna anser att läraren i respektive delkurs har stor påverkan 

på deras lärande. Studenterna menar att en pedagogisk lärare som brinner för sitt ämne och får 

det att bli intressant kan avgöra hur motiverade och engagerade de blir till att lära och ta in ny 

kunskap. Tvärtom kan en lärare som läser innantill från exempelvis en PowerPoint eller som 

håller långa monologer få dem att tappa intresset och viljan att lära. För Mikael är en bra 

lärare den som uppmuntrar till interaktion genom att ge studenterna möjlighet att ställa frågor, 

delge sina egna åsikter samt lämna utrymme för gruppdiskussioner. Vidare förklarar två av de 

andra informanter detta:  

 

Jo men är det en tråkig föreläsare så har jag en väldigt stark tendens att tappa 

intresset för det, jag vet inte, jag tappar koncentrationen om det är en 

föreläsare som är tråkig för det engagemanget som de utstrålar tar man ju till 

sig och har de inget engagemang alls så blir man ju väldigt så här, jaha, då 

vill jag hellre plugga hemma, faktiskt. Då sätter jag mig hemma och läser. 

(Ursula) 

 

Vissa står ju där och föreläser för att de måste föreläsa men har inte de 

pedagogiska utbildningarna, och jag lär såklart bättre om det är en person 

som kan lära ut. Om de har ett mer intressant och pedagogiskt sätt än någon 

som bara står där och rabblar något ointressant bara för att de måste. 

(Monica) 
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5.2.3 Skillnader som studenterna upplever mellan grupperna 

 

Samtliga informanter i Grupp 1 upplever att det finns en tydlig skillnad mellan de studenter 

som har arbetslivserfarenhet och de som inte har det. Detta visar sig främst under 

gruppdiskussioner och seminarium. Ulla märker denna skillnad när hon sitter i sin arbetsgrupp 

och studerar tillsammans med andra. Hon menar då att man märker av vilka som har 

erfarenhet genom att de ofta kan komma med egna exempel från sina verksamheter som de 

har arbetat inom.  

 

 

Ja, jag skulle nog säga att de med arbetslivserfarenhet, på vissa seminarier, 

har liksom lite mer att prata om i vissa ämnen än andra, känns det som. Och 

det märkte man också på det här management till exempel, på de kurserna. 

Då har oftast de med arbetslivserfarenhet, de kan oftast relatera mer. Det var 

samma sak med grupprocessdelkursen. 

(Urban) 

 

Fyra av informanterna i Grupp 2 upplever även de en skillnad mellan de studenter som har 

tidigare arbetslivserfarenhet och de som saknar denna. Martin och Monica upplever att det 

framförallt visar sig genom att de studenter som kommer in på programmet med tidigare 

arbetslivserfarenhet är äldre än de som börjar direkt efter, eller i nära anslutning till 

gymnasiet. Martin menar att de som är äldre vågar ta plats och inte bryr sig lika mycket om 

vad andra tycker och Monica upplever att de studenter som arbetat tidigare kan ha lättare för 

att samarbeta och arbeta i grupp. Mårten finner att de som saknar arbetslivserfarenhet kan ha 

svårt att tillämpa teorier i egna exempel och att de istället får hitta på dessa, till skillnad från 

de som kan utgå från egenupplevda situationer. Mikael vet inte vilka studenter som har arbetat 

tidigare och vilka som inte har det, mer än bland dem han känner väl, men han har under 

grupparbeten anat att vissa av studenterna saknat arbetslivserfarenhet på grund av sättet som 

de använt teorier på. Maria upplever inte någon större skillnad, möjligtvis kan hon tänka sig 

att de som saknar arbetslivserfarenhet och nyligen gått ut gymnasiet kan ha en bättre 

studievana. 

 

Men jag har några upplevelser från olika grupparbeten där jag misstänker att 

man till exempel inte har varit i arbetslivet, just på grund av olika teorier och 

utläggningar, när man glömmer flera aspekter. Alltså, det blir bara taget ur 

sitt sammanhang och då håller det inte. 

(Mikael) 

 

 

5.2.4 Urval 

 

Alla fem informanter i Grupp 1 tycker det är väldigt bra att det finns ett urval med reserverade 

platser för minst fyra års arbetslivserfarenhet vid intagningen till programmet. Ulrika menar 

att det är bra och givande med ett urval som kombinerar studenter som både kommer direkt 
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från gymnasiet samt arbetslivet. Kombinationen av studenter kan leda till att de hjälper och lär 

av varandra. Studenter som kommer direkt från gymnasiet bland annat kan få ta del av mer 

verklighetsförankrade exempel från de studenter som kommer ifrån arbetslivet, än att bara 

lyssna på föreläsaren som står och talar om ett kunskapsämne. 

 

I början tyckte jag att det var förjävligt att det fanns ett urval för dem som 

arbetat innan. För det var lite såhär, lika för alla liksom, eh, varför ska inte vi 

tävla på samma kvotering. Men nu såhär i efterhand så tycker jag att de är en 

behövlig del. De ger en nyanserad bild av personalstudenterna liksom, som 

ger ett behövligt perspektiv på vad som sägs inom utbildningen och vad vi 

får, allt material och all information och all text liksom, eh, så jag tycker att 

trettio procent är en rimlig siffra. För om alla vore som jag skulle det vara ett 

väldigt naivistiskt perspektiv på det hela. Som många andra utbildningar där 

folk går direkt, jag tror det behövs lite realitycheck. Och de med 

arbetslivserfarenhet kan oftast bidra med det, att sätta dem på jorden lite. 

(Urban) 

 

 

Samtliga studenter i Grupp 2 anser även de att det är bara att det finns reserverade platser på 

programmet för sökande med tidigare arbetslivserfarenhet. Mikael menar att det egentligen 

borde vara ett obligatoriskt krav att ha arbetat i två år för att kunna komma in på programmet, 

men att det i dagsläget är bra med en kvot för de som inte har tillräckligt bra betyg eller 

resultat på högskoleprovet. Även Monica är positiv till att det finns en kvot för studenter med 

tidigare arbetslivserfarenhet och hon menar att det nog kan vara svårt för studenter som 

saknar denna att veta att de vill arbeta inom branschen. 

 

5.3 Erfarenhetsbaserat lärande 

5.3.1 Tidigare utbildning eller arbetslivserfarenheter och dess påverkan på lärande 

Fyra av informanterna i Grupp 1 tror att de kan ha användning av sin gymnasieutbildning eller 

andra erfarenheter i sina universitetsstudier medan en av informanterna inte upplever att 

denne kan ha användning av dessa i sina universitetsstudier. Ulf menar att hon inte hade 

kunnat komma till universitetet helt blank, utan att gymnasiet har varit väldigt förberedande 

för henne och givit henne förkunskaper som hon sedan har kunnat bygga vidare på i sina 

universitetsstudier. Urban anser istället att gymnasiet förberett honom ganska dåligt inför 

universitetet rent studiemässigt. Det är snarare hans föräldrar som förberett honom för 

universitetet och framtida studier. 

 

Samtliga studenter i Grupp 2 upplever att de har användning av sin tidigare 

arbetslivserfarenhet i sina universitetsstudier. De menar att de lättare kan relatera till det som 

de läser, men också förankra kunskapen och se hur det som de lär sig på universitetet kan 

användas i arbetslivet. Martin anser att det har varit nyttigt att ha arbetat med många olika 
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sorters människor innan studierna och Mikael kan inte förstå hur man kan börja på 

programmet utan arbetslivserfarenhet, då han menar att det tar längre tid att förstå allting. 

Mårten upplever att teorierna ofta stämmer överens med det som han upplevt i arbetslivet och 

att det ger liv i hans lärande. 

 

Ja, i och med att vi läser PA och jag har jobbat i kanske fyra år som chef 

innan jag kom in, så känner jag att jag kan förankra det vi läser, relatera, ja. 

Och det tror jag är svårare om man inte har det för då kanske man tänker att 

vad ska jag ha det här till, jag kan ändå tänka att det här är bra för då kan jag 

använda det på det och det sättet. 

(Maria) 

 

I Grupp 1 är fyra av informanterna av åsikten att de tror att de skulle kunna tillägna sig sin 

utbildning bättre om de haft tidigare arbetslivserfarenhet, medan informant Ursula inte tror att 

hon skulle kunna tillägna sig den bättre om hon haft det. Detta på grund av att programmet är 

så pass teoretiskt att det inte har någon betydelse att hon inte har tidigare arbetslivserfarenhet, 

såvida inte man har arbetat inom branschen. Vidare menar hon att hon inte kan se något 

samband mellan sitt sätt att lära och tidigare erfarenheter. De andra informanterna tror dock 

att de skulle kunna tillägna utbildningen bättre eftersom de kan tänka sig att de lättare hade 

kunnat relatera det teorietiska till praktiken och verkligheten samt att de kan ha en förståelse 

för de verkliga problem som kan finnas ute på arbetsmarknaden. Dessa informanter ser även 

ett samband mellan sitt sätt att lära och tidigare erfarenheter. 

 

Ja, på vissa sätt tror jag att jag skulle kunna tillägna min utbildning bättre om 

jag haft arbetslivserfarenhet. Detta tror jag för att man då har en mer 

förståelse för vilka problem som kan finnas på arbetsplatser och hur det kan 

se ut i praktiken. Det märks ibland när man pratar med dem som har 

arbetslivserfarenhet att de har frågor som de brinner för, det är jätte 

intressant att snacka med dem. Det märks väl mest i de delkurser som är 

inriktade på arbetslivet, typ organisationslära, ja sådana kurser som är mer 

inriktade. 

(Ulrika) 

 

I frågan kring huruvida studenterna i Grupp 2 bedömer att de kan tillägna sig sin utbildning 

bättre med sin tidigare arbetslivserfarenhet än om de inte haft denna är de eniga om att den 

har en positiv inverkan. Monica förklarar detta som att hon har en annan syn på hur det 

faktiskt fungerar ute i arbetslivet och därmed kan bidra med värdefulla åsikter och 

resonemang i den aktuella kursen. Maria kan dock tänka sig att de studenter som inte har så 

mycket tidigare erfarenhet eventuellt har en fördel i detta då kan hålla sig mer objektiva. 

Mikael anser att det är nödvändigt med tidigare arbetslivserfarenhet i studierna på 

programmet och att de som saknar detta inte har någon grund att utgå ifrån. 

Fyra av informanterna i Grupp 2 är av åsikten att det finns ett samband mellan deras sätt att 

lära och deras tidigare arbetslivserfarenheter. Martin menar att han blir mer motiverad att lära 
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sig saker när han anser sig ha användning av det i arbetslivet, men att det får motsatt effekt 

när han inte kan se att det fyller denna funktion. Även Mikael menar att hans 

arbetslivserfarenhet har en koppling till hans sätt att lära på, framförallt de olika 

organisationsteorier som han har erfarenhet av från sitt tidigare arbete inom 

produktionsindustrin anser han att han kan se när de fungerar och när de inte gör det. Monica 

kan däremot inte se något samband mellan hur hon har gått tillväga i sitt arbete och sättet hon 

lär i sina universitetsstudier då hon anser sig vara mer strukturerad i sina studier än när hon 

arbetar. Mårten upplever att det finns en tydlig koppling mellan hans tidigare 

arbetslivserfarenheter och hans sätt att lära då det han lär sig i sina universitetsstudier kan ge 

honom en förståelse och förklaring av saker som han upplevt i sitt arbete. 

 

[...] jag använder mig ju utav, jag har ju mitt bagage, min erfarenhet och den, 

eh, när jag får höra saker så kan jag, det kan ju vara saker jag upplevt jag 

tänkt på innan under mitt arbetsliv, men som jag inte har reflekterat så 

mycket kring. Men när man då får höra en teori som stämmer ganska bra in 

på det man upplevt man kan sätta ord egentligen på vad som hänt så ger ju 

det mer mening till mig, mer liv, till det jag faktiskt har upplevt. 

Grupprocesser, hur man formas i grupper och ja, viss teori har nästan varit 

som ett textboksuppslag utav mina erfarenheter. 

(Mårten) 

 

 

5.4. Olika inriktningar på lärande  

5.4.1 Studieupplägg 

För att kunna lära sig så bra som möjligt brukar Ulrika lägga upp sina studier genom att hon 

läser böcker ganska ingående. Därefter gör hon sammanfattningar för sig själv, samt punktar 

upp och antecknar när hon läser. För Ulrikas del är det viktigt att gå på föreläsningar, då hon 

lär sig väldigt bra genom att sitta och lyssna. Detta anser även informant Ursula och Ulla 

passar dem bra. Ulla menar att hon inte läser böckerna ingående, men försöker bläddra 

igenom och hitta de relevanta delarna. Inför en tentamen brukar hon även titta igenom gamla 

tentor och sammanfattningar. För Ulfs del är det viktigt att hitta någon annan student som han 

kan sitta och diskutera samt samarbeta med. Urbans studieform har ändrats under studietidens 

gång på universitetet. I början var det mycket att sitta och läsa allt samtidigt som han skrev 

mind-maps. Nu är det mer tvärtom, han har lärt sig att sålla i texten för att hitta det som är 

relevant. Han menar att det är en blandning av att lära sig det universitetet förväntar sig av en, 

samtidigt som det handlar om vad han själv är intresserad av att lära. 

 

Sen att man försöker hitta någon att samarbeta med, istället för att sitta själv och traggla med böcker 

och sådant, diskutera tror jag är bra. (Ulf) 
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[...] Det känns nästan som 70 procent av mitt tentaplugg är när jag sitter i en 

grupp som vi har. Så vi är sju till åtta personer som sitter och pluggar några 

dagar innan liksom. Då lär jag mig jättemycket. (Ulla) 

 

 

Studenterna i Grupp 2 har olika sätt att lägga upp sina studier på för att lära sig. Mikael menar 

att det kan bero på hur kursen är uppdelad, men att han normalt brukar sitta och läsa på egen 

hand under halva dagen och sedan ägna resten av tiden åt att göra instuderingsfrågor och 

diskutera med andra. På det sättet upplever Mikael att han lär sig grunden, men även får 

möjlighet att höra andras resonemang och tolkningar. Monica anser att hon lär sig bäst genom 

att sitta i grupp och diskutera, men även genom att göra mind maps och kort, i kombination 

med att lyssna på föreläsningar. Martin upplever att han lär sig genom att göra om 

informationen från böcker och föreläsningar till egna ord och begrepp, medan Mårten går på 

föreläsningarna och läser det som är relevant men att detta oftast blir strax innan tentamen. 

M1 lägger upp sina studier tydligt och anser att hon lär sig bäst genom att läsa och lyssna. 

 

5.4.2 Examinationsformens och det personliga intressets påverkan på lärande 

Samtliga informanter i Grupp 1 anser att en promemoria, en välutformad hemtentamen eller 

ett grupparbete är den examinationsform de lär sig bäst utav. Detta anser de eftersom de då får 

arbeta tillsammans med andra och bearbeta texterna vilket leder till att de får ett mer 

djupgående lärande.  

 

[...] Det blir ju lite olika inlärning, på en salstenta så lär man sig ganska 

övergripande, på ett PM blir det mer fördjupat i en del. Gud vad svårt. Jag 

skulle nog säga att jag uppskattar mer att skriva typ PM eller grupparbete, 

man får liksom jobba mer med det. 

(Ulrika) 

 

Ja du, eh, grupparbete lär jag mig nog mest av, men det beror lite på hur man 

ser på det. På en hemtenta lär man sig nog mer, eller jag i alla fall, mer 

djupgående. Det blir mycket ytinlärning på en salstenta, det är bara pränta in 

namn och termer och sen kan man det men man får inget bättre, större 

sammanhang, som man får av en hemtenta. 

(Ulf) 

 

Mikael och Monica anser att den examinationsform som de lär sig mest utav är att skriva 

promemorior. Mikael upplever att det känns mer naturligt att skriva dessa och att det innebär 

ett större ansvarstagande än andra examinationsformer, men att det gärna får kombineras med 

seminarier då han får diskutera med andra. Mårten anser att en hemtenta med krav på egna 

exempel och reflektioner är den examinationsform som han lär sig bäst utav, då menar han att 

man får omsätta tråkiga och fyrkantiga teorier till en riktig värld. Då Martin ännu inte har 

provat på någon annan examinationsform än salstentamen menar han att det är svårt att svara 

på, men att det är en form som passar honom då han till sin natur är bekväm. Maria däremot 



28 
 

tror att hon lär sig bäst av en salstentamen, trots att hon egentligen inte gillar 

examinationsformen. Hon menar att det kräver att hon läser på allt eftersom hon inte vet vad 

som ska komma med på tentan och att hon för att få ett bra betyg på en salstentamen måste 

kunna förstå en helhet, till skillnad från en hemtentamen som begränsas till ett visst område 

men som visserligen kan ge en fördjupad kunskap om just detta. 

 

 

Eh, PM tror jag. För det känns, det är ju oftast då, man sitter ju och man 

bearbetar en text väldigt länge och letar själv efter fakta, jag lär mig nog 

mest av det. En mer fristående kunskap, tenta blir mer att man lär sig till 

tentan och sen försvinner mycket efteråt. 

(Monica) 

 

 

De fem informanterna i Grupp 1 är övertygade om att deras eget engagemang och intresse för 

ämne i respektive delkurs påverkas sitt lärande. Urban menar att om han inte skulle vara 

uppmärksam på vad lärarna sa, vad de gör samt vad de försöker förmedla, så kan inte han lära 

sig någonting alls. Ulla menar att hon tror att hon lättare tar till sig saker som hon har ett 

intresse för. Vidare menar hon att hon framförallt tar till sig saker som hon ser att hon kan ha 

användning av i framtiden. 

 

Många av de delkurser där det har gått sämre har nog berott mycket på att jag inte haft något stort 

intresse i det. (Urban) 

 

Självklart är det så, dels hur mycket tid man lägger och hur mycket man 

faktiskt försöker ta till sig. Det sätter sig väl mer på djupet om jag faktiskt 

engagerar mig och kanske kopplar till egna erfarenheter eller verkligen 

förstår så fastnar det ju. 

(Ulrika) 

 

 

Studenterna i Grupp 2 är helt eniga om att deras eget engagemang och intresse för ämnet i den 

aktuella delkursen påverkar deras lärande. Mårten menar att hans eget intresse är det som 

motiverar honom mest och även Maria anser att det handlar om att motiveras och förklarar att 

hon har svårare att lära sig något som hon inte finner intressant. Monica förklarar att om hon 

finner ämnet intressant så lär hon sig mer, och vill lära sig mer, än om det tvärtom saknas ett 

personligt intresse då hon istället bara lär sig det som är nödvändigt för att klara kursen. 

Mikael upplever att det med ett intresse och engagemang från hans egen sida blir ett lärande 

och inte inlärning, då han kan se nyttan med kunskapen genom att resonera kring ämnets 

påverkan för honom. Även Martin anser att hans lärande påverkas av det egna intresset och 

finner det mer intressant när han kan relatera till sin tidigare arbetslivserfarenhet. 

 

Det handlar ju om motivation, blir man inte motiverad av det som de står och 
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föreläser om är det ju jättesvårt att tvinga sig själv, det krävs så mycket mer 

kraft, att man måste läsa det fast man inte tycker det är ett dugg intressant, så 

det har såklart en jättestor påverkan så hade man valt en linje där man känner 

att det här fel, då tror jag det hade varit jättesvårt att slutföra det. 

(Maria) 

 

 

5.4.3 Yt- och djupinriktat lärande bland studenterna 

 

Alla informanter i Grupp 1 upplever att de generellt lär sig det mest nödvändiga för att klara 

examinationen. Samtliga anser även att om ämnet är roligt och intressant så går de in mer 

djupgående och försöker lära sig mer om ämnet. 

 

[...] Men är det något som är roligt, som till exempel arbetsrätten, då försöker 

jag lär mig mer. Men är det något som jag bara vill få klart då blir det att jag 

lär mig det mest nödvändiga. 

(Ursula) 

 

[...] Men ja, det beror lite på innehållet också, vissa saker är ju roligare och 

då blir det liksom, att ja men shit, det här var ju kul och då blir det att jag går 

mer djupt. 

(Ulrika) 

 

 

I frågan kring huruvida informanterna i Grupp 1 själva skulle beskriva att de bara behöver 

förstå något ytligt, eller om de behöver gå in djupt för att finna saker förståeliga och 

intressanta, menar Ursula och Ulrika att de måste få en djupgående förståelse för att finna ett 

ämne intressant. De andra tre informanterna menar att de lätt kan ta in nya teorier och 

perspektiv utan att förankra kunskapen i en djupare förståelse. 

 

Nej, jag måste förstå saker lite djupare, eh, oftast i alla fall, jo jag tror det. 

För att jag ska lära mig något bra, och komma ihåg det till en tenta, då måste 

jag liksom förstå det själv liksom, jag kan inte bara läsa och ta in, utan jag 

måste förstå det, framförallt nu när det är mycket räkna, jag kan inte räkna 

efter regler utan jag måste förstå varför det finns sådana regler. Det gör att 

det tar mycket längre tid och blir bökigt, för det tar längre tid att lära sig 

något i grunden. 

(Ursula) 

 

 

Två av informanterna i Grupp 1 tror att de i vissa fall skulle klara av att skriva en tentamen 

om teorier som togs upp under tidigare termin utan att få förbereda sig på något särskilt sätt. 

Detta menar dock Ulrika helt beror på vilken delkurs det handlar om, hur fokuserad hon var 
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på studierna när hon läste den, men samtidigt hur intressant hon tyckte att den var. Ulf 

instämmer även han i att det handlar om hur mycket han tyckt om ämnet samt hur djupt han 

själv har satt sig in i det för att förstå teorin eller perspektivet. Ursula, Urban samt Ulla tror 

dock inte att de skulle klara en sådan tentamen. Detta eftersom de många gånger bara lärt sig 

saker ytligt inför en salstentamen. 

   

Det är ju hur jag själv har engagerat mig i utbildningen.. men det märker 

man att, de kurserna jag har använt mig av ytinlärning.. de skulle jag inte 

klara. Man skulle känna igen saker och ting.. man skulle ju få gräva lite mer 

helt enkelt.. och det kanske man inte skulle kunna komma på tentan, utan det 

kanske skulle kunna komma förrän efteråt. 

(Urban). 

 

 

I Grupp 2 är meningarna delade i denna fråga. Maria menar att hon vill förstå helheten och lär 

sig därför djupgående, även om hon på det sättet inte alltid fångar detaljerna. Även Mikael 

och Martin anser att de behöver en djupgående förståelse av teorin för att den ska ge dem 

något och kunna ta den till sig. Monica och Mårten upplever att de lätt kan ta in och lära sig 

nya saker, men att vissa kurser kräver en mer djupgående förståelse och Mårten förklarar 

vidare att han beroende på intresset och relevansen av ämnet kan välja att lära sig mer, men 

att han i en för honom ointressant kurs endast lär sig tillräckligt för att klara av tentamen. 

 

Nej men alltså, det är lite det som vi var inne på förut, teorier måste ju ha en 

djup förankring, en bra källa för att det ska ge någonting. Och när man 

pluggar såhär på eget initiativ efter gymnasial utbildning i form av Uppsala 

universitet. Då blir det att man granskar mera liksom, att varför är det så här? 

Vad finns det för källa och finns det för fakta? Man tränas i det tänket för 

man vet att då har man nytta av att använda det i andra sammanhang.  

(Mikael) 

 

 

Tre av informanterna i Grupp 2 tror inte att de skulle klara av att skriva en tentamen om 

teorier som tagits upp under en tidigare termin. Martin kan inte svara på frågan då han är på 

sin första termin precis som Monica, men eftersom hon före studierna på programmet läst på 

högskola kan hon svara utifrån det, och hon menar att hon inte skulle klara av detta då hennes 

djupgående kunskaper inte längre finns kvar. Möjligtvis skulle hon kunna få godkänt på 

kurser där hon valt att lära sig djupgående, men inte när hon enbart lärt sig för att klara 

tentamen. Inte heller Mårten bedömer att han skulle klara av detta.  Han menar att när han 

pratat med studenter som läser på terminer under honom om det som de läser, så minns han 

inte särskilt mycket av kursens innehåll. Mikael däremot anser att han nog skulle klara av att 

skriva en tentamen med stora och öppna frågor där det ges utrymme för eget resonemang, 

men är inte säker på hur han skulle prestera, dock inte från den första terminen då det var 
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mycket nytt och han ännu inte hade den studieteknik som han upplever att han har idag. Maria 

menar att hon inte skulle klara att skriva en tentamen om teorier som tagits upp under en 

tidigare termin, men att vissa delar av det som hon lärt sig under programmet ändå har 

befästs. 

Nej, jag tror inte det. Kanske. Eh, jag tror att alla de här grejerna vi gör under 

de här åren, allt det vi läser om, teorier och sådant, vissa saker kommer 

fastna men vissa saker komma befästas mer i våra personliga egenskaper, 

alltså vi kommer växa i det som person, hur vi hanterar saker, mer än vad vi 

kommer att komma ihåg vad en speciell gubbe hette som hade en teori. 

(Maria) 

 

 

6. ANALYS 

I det här kapitlet kommer det insamlade intervjumaterialet att analyseras utifrån våra 

frågeställningar samt vår teoretiska referensram. Syftet är att diskutera och presentera de 

samband som vi kan se mellan studenters eventuella arbetslivserfarenhet och deras syn på sitt 

lärande, samt mellan eventuell tidigare arbetslivserfarenhet och deras upplevda val av 

lärinriktning. 

 

6.1 Frågeställningar 

 

I vårt resultat framgår det att våra intervjufrågor har givit svar på de frågeställningar som 

formulerats för undersökningen. Vi fann svaren på våra intervjufrågor intressanta och 

informanterna kunde besvara samtliga av dem på ett utförligt sätt. Dock visade sig det i 

arbetet med resultatet att några av dem låg utanför våra frågeställningars område, så som till 

exempel frågor rörande informanternas familjs eventuella påverkan på deras lärande. Detta 

varför vi valt att inte använda dessa i vare sig resultat eller analys. Undersökningens 

frågeställningar kommer att ligga till grund för analysen av våra resultat, och de är: 

1) Hur ser ett eventuellt samband ut mellan studenters arbetslivserfarenhet eller brist på sådan 

och deras syn på sitt eget lärande, det vill säga hur upplever de sitt lärande utifrån tidigare 

erfarenheter och social interaktion? samt 2) Hur ser ett eventuellt samband ut mellan 

studenters arbetslivserfarenhet och deras val av yt- respektive djupinriktat lärande som de 

studerande ger uttryck för? 

 

 

6.2 Den sociala aspekten för studenternas lärande 

 

Flera av studenterna i båda grupperna framhäver den sociala aspekten av sitt lärande som en 

viktig del som visar på deras syn på sitt eget lärande. Detta framkommer bland annat i att 

många av dem upplever att de lär sig genom att diskutera i grupp, vilket ger dem möjligheten 

att ta del av varandras åsikter, perspektiv och syn på ämnet. I interaktion med varandra 

upplever flera av studenterna i Grupp 1 att de kan lära av den verklighetsförankring som 
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studenterna i Grupp 2 bidrar med, då de tar del av exempel på hur teorier kan utspela sig i det 

verkliga arbetslivet. Detta visar sig även i svaren på frågan om vad studenterna tycker om att 

det finns reserverade platser för studenter med minst fyra års tidigare arbetslivserfarenhet. De 

flesta i båda grupperna anser att urvalsformen är bra som den ser ut idag, och att det är bra 

med en blandning av mer och mindre erfarna studenter. Flera av studenterna med tidigare 

arbetslivserfarenhet menar att mycket av det som de lär sig och som de upplever att de får en 

djupare förståelse för, är det som de antingen har upplevt i sitt yrkesliv, eller det som de tror 

att de kan ha nytta av i sitt arbete i framtiden. Vi kan se en tydlig likhet med det som Säljö 

beskriver, att kunskap börjar som ett samspel mellan människor och blir sedan en del av 

individens handlande och tänkande. Att Grupp 2 väljer att dela med sig av sina erfarenheter 

till andra studenter, men också använder dessa i sitt eget lärande, stöds också av Säljös 

resonemang om att människan som art vill lära och nyttja sina tidigare erfarenheter i framtida 

kontexter.
58

  

 

Vidare visar resultatet att flera av studenterna väljer att studera tillsammans med andra, vilket 

de menar bidrar till att kunskapen befästs på ett bättre sätt då de kan dela med sig sin egen, 

liksom ta del av varandras, kunskap om ämnet. Även detta visar på vikten av den sociala 

interaktionen mellan studenterna och stöder Säljös förklaring om kultur, vilket betyder att 

studenterna genom interaktion kan mediera varandras värderingar, idéer och kunskaper till 

varandra.
59

 Samtliga informanter i Grupp 1 upplever att det finns en skillnad mellan 

studenterna i Grupp 1 och Grupp 2, vilket främst framkommer i gruppdiskussioner och 

seminarium. De menar att studenterna i Grupp 2 ofta kan prata mer om vissa ämnen som de 

har erfarenhet ifrån, men de kan även ge exempel på sådant de upplevt i sitt arbetsliv. Detta 

bidrar till en ökad förståelse och ett mer djupinriktat lärande för studenterna i Grupp 1, då de 

genom denna interaktion kan ta del av det som Grupp 2 relaterar till. Säljö förklarar att 

språket är en viktig del i det sociala lärandet, då det fungerar som ett verktyg för att lagra 

kunskap och förståelse hos individen och kan användas för att dela med sig av sina 

erfarenheter till andra.
60

 Säljös beskrivning av språkets betydelse kan vi tydligt se i 

studenternas interaktion med varandra. Mårten i Grupp 2 förklarar att han har lättast att förstå 

genom exempel på situationer där en teori kan komma till användning, och menar att han kan 

tillföra detta till studenterna i Grupp 1 genom att berätta om upplevelser som han har varit 

med om i sitt arbetsliv. Språkets betydelse för det sociala lärandet kan vi även se i hur våra 

informanter anser att läraren har en påverkan på deras lärande.
61

 Studenterna i 

undersökningen är överens om att läraren i den aktuella delkursen påverkar deras lärande, 

framförallt betonar våra informanter att skillnaden mellan en bra och en dålig lärare kan vara 

avgörande för om det väcks ett intresse och en motivation för att lära.  
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6.3  Studenternas erfarenhetsbaserade lärande 

 

I Grupp 2 upplever samtliga informanter att de lättare kan relatera till det som de läser, men 

även förankra kunskapen och se hur det som de lär sig på universitetet kan användas i 

arbetslivet. Utifrån detta kan vi se det som Kolb beskriver i sin lärcykel, att erfarenhet bygger 

på att en erfarenhet först tas in och begrips utifrån våra tidigare erfarenheter, för att sedan 

ombildas och föras in i våra kognitiva strukturer.
62

 Vi kopplar detta till att studenterna som 

skaffar ny kunskap utgår från det som de vet eller upplever, därefter reflekterar de över detta 

utifrån sina tidigare erfarenheter eller arbetslivserfarenheter. I nästa steg kan studenternas 

tidigare kunskap omvandlas i samstämmighet med den nya, för att studenten slutligen ska 

kunna använda sig av och experimentera med den nya kunskapen. Precis som Kolb beskriver 

lärande som en process och ett individuellt fenomen hos individen, finner även vi detta i vår 

undersökning, då vi sett att informanterna använder sig av olika sätt för att lära.  

 

Mårten i Grupp 2 anser att det är nödvändigt med tidigare arbetslivserfarenhet i studierna på 

programmet, samt att de studenter som saknar denna inte har någon grund att utgå ifrån. I 

relation till Kolbs lärcirkel ser vi då att han menar på att de studenter som inte har 

arbetslivserfarenhet inte heller kan tillägna sig och experimentera den nya kunskapen lika bra 

som de med arbetslivserfarenhet. Det blir därför ett bättre “flöde” i lärcirkeln för de studenter 

med arbetslivserfarenhet, än för de studenter som saknar det. Majoriteten av informanterna i 

båda grupperna är av åsikten att det finns ett samband mellan deras sätt att lära och deras 

tidigare erfarenheter eller arbetslivskontakter. Mårten förklarar detta vidare på följande sätt: 

 

[...] jag använder mig ju utav, jag har ju mitt bagage, min erfarenhet och den, 

eh, när jag får höra saker så kan jag, det kan ju vara saker jag upplevt jag 

tänkt på innan under mitt arbetsliv, men som jag inte har reflekterat så 

mycket kring. Men när man då får höra en teori som stämmer ganska bra in 

på det man upplevt man kan sätta ord egentligen på vad som hänt så ger ju 

det mer mening till mig, mer liv, till det jag faktiskt har upplevt. 

Grupprocesser, hur man formas i grupper och ja, viss teori har nästan varit 

som ett textboksuppslag utav mina erfarenheter. 

(Mårten) 

 

Mårten visar här på hur han genom sina tidigare erfarenheter begriper vad han varseblir för att 

sedan kunna infoga detta i sina psykiska kognitiva och strukturella kartor.
63

  

 

 

6.4 Yt- och djupinriktat lärande bland studenterna  

 

I flertalet av de frågor som har riktats till våra informanter kan vi se ett förhållande till 
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Martons, Hounsells och Entwistles teori om yt- och djupinriktat lärande. Enligt denna teori 

tolkar varje grupp och varje individ verkligheten på sitt unika sätt. Vidare innebär teorin att en 

student kan använda sig av både yt- och djupinlärning vid olika tillfällen.
64

 Studenterna i både 

Grupp 1 och Grupp 2 har olika sätt att lägga upp sina studier för att lära, vissa av dem föredrar 

att gå på föreläsningar och sedan läsa kurslitteratur och anteckningar, medan andra menar att 

de lär bättre av att studera tillsammans med andra där de kan diskutera ämnet i kursen. Ett 

exempel är att informanten Mikael i Grupp 2 anser att han lär sig bäst av att först läsa på egen 

hand, för att få en förståelse för ämnet och sedan ta in nya perspektiv och synsätt genom att 

göra instuderingsfrågor och diskutera med andra studenter. Detta är ett sätt att nå ett 

djupinriktat lärande, vilket innebär att studenten först vill nå en djupgående förståelse för ett 

fenomen och dess kontext, för att sedan relatera detta till både tidigare och ny kunskap. Med 

ett holistiskt synsätt, där studenten söker förståelse för helheten i sammanhanget och 

strukturen, kan denne nå ett djupinriktat lärande.
65

 Detta betyder att studenten förstår det 

budskap som finns i “texten”, i detta fall i olika teorier, begrepp och perspektiv som tas upp 

under studierna på programmet. Genom att förstå helheten kan studenten sedan applicera 

teorier i olika kontexter och sammanhang, vilket studenten kan visa genom att bidra med egna 

reflektioner och perspektiv i en tentamensfråga. 

 

Vårt resultat visar även att examinationsformen har en påverkan på olika studenters 

inriktningar på sitt lärande. Enligt Marton, Hounsell och Entwistle kan individen aktivt välja 

att använda ett yt- eller djupinriktat lärande vid olika tillfällen.
66

 Beroende på uppgiften och 

läraren som ska bedöma examinationen kan studenten påverkas i sitt val, dock kan vi 

konstatera att de skilda examinationsformerna kan uppmuntra till den ena eller den andra av 

de två lärinriktningarna. Vi fann även att studentens eget intresse och engagemang för ämnet i 

kursen i stor utsträckning påverkar detta val. Utifrån våra svar ser vi att en inre motivation och 

ett personligt intresse för ett ämne ofta kan leda till en djupinriktning bland studenterna, samt 

att yttre krav ofta kan leda till en ytinriktning, och bristen på motivation och intresse för att 

läsa “texten” verkar leda till en ytinriktning. Detta framgår tydligt när studenterna förklarar att 

de ibland, när intresse och engagemang saknas, enbart lär sig tillräckligt för att bli godkända 

på examinationen. Det här är något som stöds av Marton, Hounsells och Entwistles teori, då 

de menar på att inre motivation och intresse för ett visst ämne ofta leder till en djupinriktning 

medan yttre motivation, eller en känsla av krav, ofta leder till en ytinriktning.
67

 

 

Våra svar på frågan om huruvida studenterna tror att de skulle klara av att skriva en tentamen 

om teorier och perspektiv som tagits upp under en tidigare termin stöds även här av Martons, 

Hounsells och Entwistles teori om yt- och djupinriktat lärande, då de menar på att en 

djupinriktning inte bara är den bästa i alla lägen, utan att den är den enda vägen till en riktig 

förståelse av innehållet.
68

Majoriteten av informanterna menar att de utan särskilda 

förberedelser inte skulle klara av att skriva en tentamen från en tidigare termin, vilket tre av 
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studenterna menar beror på att de har haft ett ytinriktat lärande inför den ordinarie 

salstentamen. Dock menar några av informanterna att de möjligtvis skulle klara av att skriva 

en sådan tentamen om den ursprungligen skrevs i kurser som de fann intressanta och om de 

vid den tidpunkten hade ett djupinriktat lärande.  

Sammanfattningsvis anser vi att våra teoretiska utgångspunkter har givit stöd för vårt resultat. 

Dessutom upplever vi att våra frågeställningar har besvarats i analysen av resultatet. Vi finner 

ett tydligt stöd av Säljös teori om det sociala lärandet, genom att studenterna i flera 

hänseenden påpekat vikten av interagera med varandra, för att på så vis få ny kunskap samt 

etablera denna i ett djupare perspektiv. Trots att många svar är av blandad karaktär, kan vi se 

tecken på att studenterna i Grupp 2 i större utsträckning når ett djupinriktat lärande genom sin 

tidigare arbetslivserfarenhet som gör att de kan relatera och förvalta den nya kunskapen till 

arbetslivet. I informanternas svar ser vi även att den inriktning på lärande som studenterna 

väljer är individuell, då det finns representanter av både yt- och djupinriktat lärande i båda 

grupperna. 

 

 

7. SLUTSATSER 

I denna del för vi fram de slutsatser som vi kan dra av analysen. Dessa jämför vi sedan med 

våra frågeställningar för att visa i vilken utsträckning de har besvarats. 

 
 

Utifrån vår första frågeställning, hur ser ett eventuellt samband ut mellan studenters 

arbetslivserfarenhet eller brist på sådan och deras syn på sitt eget lärande, det vill säga hur 

upplever de sitt lärande utifrån tidigare erfarenheter och social interaktion? kan vi dra 

slutsatsen att majoriteten av studenterna anser att deras lärande i stor utsträckning påverkas av 

social interaktion, examinationsform samt av läraren i respektive delkurs. Informanterna i 

båda grupperna finner att interaktion med andra studenter ger dem ett vidgat perspektiv av 

ämnet. Grupp 2 kan ge exempel utifrån sina tidigare arbetslivserfarenheter, vilket vissa av 

informanterna i Grupp 1 upplever ger dem ett mer djupinriktat lärande. Informanterna menar 

att de vill lära sig mer och väljer ett djupinriktat lärande när de har ett intresse för ämnet. 

Ytterligare en slutsats som vi kan dra av vår första frågeställning är att majoriteten av 

studenterna, i båda studentgrupperna, bedömer att de skulle kunna tillägna sig sin utbildning 

bättre med tidigare arbetslivserfarenhet, än utan denna. Detta eftersom det ger dem möjlighet 

till att kunna relatera det teoretiska till praktiken. 

 

Utifrån vår andra frågeställning, hur ser ett eventuellt samband ut mellan studenters 

arbetslivserfarenhet och deras val av yt- respektive djupinriktat lärande som de studerande ger 

uttryck för? kan vi även här dra slutsatsen att den sociala interaktionen har en stor betydelse 

för studenternas val av inriktning på lärande. I många fall är det genom denna aspekt som 

informanterna i Grupp 1 kan nå ett djupinriktat lärande, detta genom att diskutera med 

informanterna i Grupp 2 och ta del av deras åsikter, perspektiv och tidigare 

arbetslivserfarenhet. Ytterligare en slutsats som vi kan dra av vår analys är att valet av 
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inriktning på lärandet är individuellt, och det kan påverkas av både studenternas motivation 

till ämnet, liksom av examinationsformen i den aktuella kursen. De två inriktningarna finns 

representerade i båda grupperna och trots att många av våra informanter ibland väljer den ena 

och ibland den andra inriktningen, verkar samtliga vara mer benägna att hålla sig till en av 

dessa lärinriktningar mer frekvent. Vi ser en tydligare tendens till ett djupinriktat lärande i 

Grupp 2. Detta kan förklaras med att de har en möjlighet att relatera till arbetslivet och 

självupplevda situationer, men även att de har en förmåga att se relevansen av det som lärs ut 

på utbildningen och hur de kan nyttja detta i arbetslivet, beroende på vad de arbetat med före 

studierna.  

 

 

8. DISKUSSION 

I detta avslutande kapitel för vi en diskussion om våra resultat. Därefter presenterar vi vår 

egen kritik av och de insikter som vi fått om undersökningen, för att avsluta med att ge förslag 

på vidare forskning inom området. 

 

8.1 Diskussion kring undersökningen 

 

Syftet med denna studie var att belysa vilken betydelse studenters arbetslivserfarenhet har för 

deras lärande. Detta avsåg vi att göra genom att jämföra hur lärandet kan ske inom två olika 

studentgrupper utifrån studenternas uppfattningar om sitt eget lärande. 

I vår undersökning framgår det att de studenter som har tidigare arbetslivserfarenhet lättare 

kan tillägna sig utbildningen, än de studenter som saknar denna. Samtliga studenter i Grupp 2 

är övertygade om detta, men även majoriteten av studenterna i Grupp 1. Informanterna i 

Grupp 1 menar att de hade kunnat ta till sig det som lärs ut på ett bättre sätt om de hade 

arbetat innan de påbörjade sina studier. I det urval som råder vid intaget till programmet med 

inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet ser vi tecken på att 

studenterna i Grupp 2 har lättare för att nå ett djupinriktat lärande än studenterna i Grupp 1. 

Detta anser vi att de till visst del erhåller gratis tack vare sin tidigare arbetslivserfarenhet. 

Dessutom så menar vi att studenterna i Grupp 1 istället får hjälp av studenterna i Grupp 2 att 

nå ett djupinriktat lärande, tack vare att de i Grupp 2 finns representerade på programmet.  

 

Som urvalet ser ut i dagsläget så gynnas de som har tidigare arbetslivserfarenhet genom att de 

slipper konkurrera med samtliga sökande, då de kan komma in på platser som har reserverats 

för denna grupp. Studenter som saknar arbetslivserfarenhet gynnas istället av att den andra 

studentgruppen läser på programmet, då de tillför en arbetslivsrelaterad del i en annars 

teoretisk utbildning. Vi tror dock att fler skulle vinna på att urvalet var utformat som vid flera 

andra svenska universitet och högskolor, där man valt att kräva minst ett års 

arbetslivserfarenhet för samtliga sökande. Detta skulle innebära att samtliga studenter kan ha 

något att relatera sin utbildning till, vilket vi anser är viktigt för ett program av det här slaget 

där många av de examinerade studenterna kommer att arbeta med personalfrågor, varför det 

kan anses vara rimligt att studenten själv någon gång utgjort en del av en personalstyrka. 
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Dessutom tror vi att denna variant av urval skulle kunna bidra till att en större del av 

studenterna når ett djupinriktat lärande, eftersom det i denna undersökning har framkommit 

ett samband mellan djupinriktat lärandet och tidigare arbetslivserfarenhet. 

  

Anledningen till att vi anser att ett års tidigare arbetslivserfarenhet är rimligt att ha som krav 

för sökande till programmet grundas i att allt fler väljer att studera vidare i nära anslutning till 

avslutad gymnasieutbildning. Detta beror många gånger på att det är svårt för unga att ta sig 

in på den svenska arbetsmarknaden och att man därför ser en möjlighet i att studera vidare på 

universitet eller högskola. Ett års arbetslivserfarenhet, utan krav på att detta är hos samma 

arbetsgivare, menar vi skulle vara uppnåeligt för dagens ungdomar, medan fyra års 

arbetslivserfarenhet kan vara svårt att få ihop och skulle därför i sin tur kunna innebära att inte 

lika många längre skulle söka till programmet. För sökande med en längre 

arbetslivserfarenhet än ett år skulle detta betyda att de konkurrerar med samtliga sökande.  

 

 

8.2 Kritik och insikter om undersökningen 

 

Inför denna studie, som till stor del grundas i ett personligt intresse, hade vi många 

förväntningar på vad vi skulle finna. Vi ville framförallt undersöka om det går att se ett 

samband mellan tidigare arbetslivserfarenhet och lärande hos studenter som läser på 

programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet.      

Efter att ha analyserat våra resultat anser vi att dessa givit svar på många av de frågor som vi 

ställt oss både inför undersökningen, men också de frågor som har väckts under arbetets gång. 

Även i detta avslutande skede har nya frågor väckts, i form hur undersökningsområdet skulle 

kunna utvecklas vidare i en större studie där forskaren eventuellt ser till flera olika 

personalutbildningar och använder sig av ett större antal informanter.  

 

Om vi hade använt en annan metod för vår undersökning så hade vi med stor sannolikhet fått 

ett något avvikande resultat från det nu erhållna, men utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar så tror vi att det hade varit svårt att få svar på det vi önskade med ett annat 

metodval. Däremot hade vi kunnat välja våra informanter annorlunda, både till antalet och i 

urvalet av dem. Med tanke på att vi hade begränsat med tid för vårt arbete tvingades vi 

avgränsa både antalet informanter och längden på intervjuerna. Då vi strävade efter att fånga 

en så generaliserbar bild av vårt undersökningsområde som möjligt, utan att ta oss vatten över 

huvudet, ansåg vi att en blandning av informanter som bestod av tio personer totalt var 

rimligt. Dessa utgjordes av en jämn uppdelning mellan kvinnor och män, samt av studenter 

som befinner sig i början och i slutet av sina studier på programmet. Viktigast för oss var 

förstås att hälften av studenterna har tidigare arbetslivserfarenhet, medan den andra hälften 

saknar denna. Valet av studenter känner vi oss väldigt nöjda med, de gav dels en individuell 

bild utifrån sina egna personliga förhållanden, samtidigt som vi lyckades urskilja vissa 

mönster bland de informanter som hade gemensamt att de tillhörde den ena eller andra 

gruppen.  
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Ett större antal informanter skulle kunna visa åsikter och upplevelser bland studenterna som vi 

inte lyckats få fram i vår undersökning. Det skulle även kunna förstärka det som vi funnit i 

undersökningen och därmed öka möjligheten att dra slutsatser och generaliseringar från 

resultatet. Vi tror att våra slutsatser skulle kvarstå även med fler informanter, då framförallt 

några av dessa var så pass tydliga i denna relativt småskaliga undersökning. Detta är givetvis 

något vi inte kan veta säkert, liksom vi inte kan veta om något utöver det som vi funnit skulle 

kunna urskiljas genom fler intervjuer, eller genom att utöka undersökningen på annat sätt.    

Då vi använde oss av en kombination av ett strategiskt urval och ett snöbollsurval ledde detta 

till att vissa av våra informanter var för oss bekanta sedan tidigare. Detta kan ha snedvridigt 

vårt urval och därmed påverkat vårt resultat. Vid en analys av hur detta kan ha påverkat 

studien har vi kommit fram till att det sannolikt inte har haft någon betydelse, då de kretsar 

som rekryteringen av informanter skett ifrån inte är sammansatta som en följd av 

antagningsgrund till programmet eller åsiktsskillnader kring de frågeställningar vi haft i 

studien. Om vi i framtiden skulle reproducera undersökningen så skulle vi välja att enbart 

använda oss av informanter som vi inte är bekanta med sedan tidigare. Detta för att eliminera 

risken för att urvalet av informanterna skulle få en påverkan för resultatet. Vi hade även 

önskat att det i en sådan studie skulle finnas tid för att intervjua fler studenter, för att 

eventuellt ytterligare stärka de slutsatser som vi dragit. 

 

Att använda sig av kvalitativa intervjuer som metod är inte helt okomplicerat. En risk med 

metoden är att vi, genom vårt beteende eller sättet som vi ställer frågorna på, kan påverka våra 

informanter och deras svar både positivt och negativt. I samtliga intervjuerna upplevde vi en 

avslappnad och naturlig stämning, vilket vi tror kan bero på att vi som studenter intervjuade 

andra likasinnade studenter som dessutom läser på samma program som oss, vilket eventuellt 

kan bidra till en känsla av gemenskap. Några av våra intervjufrågor upplevde vi i arbetet med 

resultatet som överflödiga och att de träffade utanför vårt avsedda område, därför valde vi att 

inte ta med svaren från dessa i resultatdelen. Trots detta anser vi att de frågor som återstod 

täckte vårt behov väl, men ett par av dem valde vi att förtydliga efter pilotintervjuerna, då de 

visade sig vara svåra att förstå. För att fånga studenternas upplevelse av sitt lärande menar vi 

att vårt metodval var lämpligt, då det hade varit svårt för studenterna att uttrycka detta i till 

exempel enkäter eller genom att vi observerade dem.  

 

En intervjuundersökning av det här slaget kan innebära att våra informanter ger oss 

subjektiva, och kanske rent av partiska, svar i form av att de tillhör en av studentgrupperna 

som kommit in på programmet utifrån vissa premisser. Därför kan de tänkas ha svårt att kliva 

tillbaka i en mer objektiv roll i hur de ser på urvalet av sökande till programmet, vilket är 

något som vi har varit medvetna om under arbetet med undersökningen. Risken för detta är 

något som vi inte lyckats finna ett sätt för att undvika, men vi anser att det är något som bör 

beaktas i samband med metodvalet. Möjligen får detta ses som en eventuell konsekvens av 

kvalitativa intervjuundersökningar, vilken vägs upp av metodens så många andra fördelar.    

Vi upplevde dock inte att våra informanter visade tendenser till partiskhet, utan de gav vad vi 

upplevde var uppriktiga beskrivningar av vilka för- och nackdelar som de ser med 

blandningen av studenter med och utan arbetslivserfarenhet på programmet, samt vad de anser 

att detta innebär för den grupp som de tillhör. 
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Vi anser att vårt resultat visar på att vi har åstadkommit det vi hade för avsikt att göra. Detta 

var att studera eventuella samband mellan arbetslivserfarenhet och lärande, samt vilka 

inriktningar på lärande som studenterna väljer att använda sig utav, men även att lägga en 

grund för fortsatt forskning att bygga vidare på.  

 

 

8.3  Studiens bidrag till framtida forskning 

 

Efter att ha genomfört vår undersökning, samt analyserat våra resultat, har vi kommit fram till 

vad vi anser vore intressant och nödvändigt att undersöka vidare inom området. 

Anledningarna till att vi menar att det finns ett behov av detta är att urvalet till programmet 

kan tänkas ha en stor påverkan för den enskilda studenten, då våra resultat tyder på att det är 

lättare att tillägna sig utbildningen om man har tidigare arbetslivserfarenhet. Om detta 

stämmer så innebär det, att för att ge samtliga studenter som läser på programmet samma 

möjlighet till lärande samt att erhålla nya kunskaper, så behöver man antingen göra om 

urvalet, alternativt förändra programmets innehåll. Därför vore det eventuellt nödvändigt att 

kräva tidigare arbetslivserfarenhet av samtliga sökande, eller att programmets upplägg 

förändras så att även studenter utan tidigare arbetslivserfarenhet kan få ut lika mycket av 

utbildningen som de studenter som har tidigare arbetslivserfarenhet.  

 

Utifrån detta så vill vi påstå att det finns ett stort behov av att undersöka området vidare, dels 

på programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet, 

men möjligen även vid andra universitet och högskolor som har liknande program. Finns det 

en fördel med att ha ett års arbetslivserfarenhet som krav för samtliga sökande, vilket finns 

vid urvalet till andra personalinriktade program? Detta skulle kunna studeras genom att göra 

en jämförelse av programmet vid Uppsala universitet och ett liknande program vid ett 

universitet eller en högskola som har krav på tidigare arbetslivserfarenhet. Vilka studenter 

tillägnar sig mest av utbildningen? Finns det någon skillnad i förekomsten av yt- och 

djupinlärning mellan de olika programmen? 

 

Ytterligare skäl till varför vi menar att en fortsatt forskning kring ämnet vore önskvärd är för 

att se på vilken kunskap som en student för med sig ut i arbetslivet efter en examen från 

programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. Om det även i en större 

undersökning framgår att studenter som inte arbetat något särskilt före studierna på 

programmet har ett ytinriktat lärande, som en följd av att de inte kan relatera det som lärs ut 

under utbildningen till arbetslivet, får detta då några konsekvenser i deras framtida yrke? 

Skulle detta i så fall ge utbildningen vid Uppsala universitet ett sämre rykte, och få som följd 

att arbetsgivare hellre anställer de som studerat på liknande program med krav på tidigare 

arbetslivserfarenhet? Vi hoppas att denna undersökning har öppnat en lucka till ett stort 

framtida forskningsområde. Kvaliteten på våra svenska universitetsutbildningar fyller en 

viktig funktion, då de utgör en del av flera i utvecklingen av både individ och samhälle, varför 
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vi anser att dessa bör ligga som underlag för forskning med avsikt att kritiskt granska, men 

även för att finna möjliga förbättringsåtgärder. 
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Bilaga 1 

Följebrev till informant 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser på programmet med inriktning mot personal- och 

arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet och som just nu befinner oss vid en tidpunkt då vi ska 

skriva vår C- uppsats i pedagogik med inriktning mot personal och arbetsliv. Vi vill vi göra en 

jämförelse mellan studenter på programmet med inriktning personal- och arbetslivsfrågor som 

kommit in på reserverade platser för sökande med minst fyra års arbetslivserfarenhet och 

studenter som kommit in på programmet direkt, eller upp till ett år efter gymnasiet.  

 

Utgångspunkten för studien är att belysa studentens upplevelse av sitt lärande, samt om 

tidigare arbetslivserfarenhet kan ha en påverkan på lärandet. Därför undrar vi 

om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju kring din upplevelse av ditt lärande 

som student på programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. Intervjun 

beräknas ta mellan 30- 60 minuter och kommer att ljudinspelas för att senare transkriberas 

vilket underlättar hanteringen av resultaten samt minskar risken för att något misstolkas. 

Tid och plats för när intervjun kommer att genomföras bestämmer vi tillsammans med dig. 

 

Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och endast i forskningssyfte för vår 

undersökning. Du har också rätt att när som helst avbryta intervjun samt att avstå från att 

besvara specifika frågor. Insamlingen av empiriskt material sker i enlighet med 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vill du läsa mer om de forskningsetiska 

principerna i sin helhet se: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 

 

Ditt deltagande är mycket värdefullt för vår undersökning. 

Om du önskar ta del av rapporten med resultatet, vill ställa frågor eller komplettera med 

information även efter intervjun så kan du kontakta oss. 

 

Tack på förhand, 

 

 

Josefin Schützer                                                               Katarina Berg 

070-XXX, XXX@student.uu.se     070-XXX, XXX@student.uu.se 

  

Handledare: Sara Levander, XXX@edu.uu.se 

      

 

mailto:XXX@edu.uu.se
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide- student utan tidigare arbetslivserfarenhet 

1.1 Intervjuperson 

1) Vilken termin läser du nu? 

   a) Hur kom det sig att du sökte det här programmet? 

   b) Vad var anledningen till att du sökte programmet vid just Uppsala universitet? 

2) Vilken bakgrund har du? Till exempel utbildning eller annan erfarenhet? 

 

1.2 Lärande 

1) Ungefär hur mycket tid ägnar du åt dina studier per vecka?  

2) Hur lägger du upp dina studier för att lära dig? 

3) Anser du att du lär dig bäst genom en föreläsning eller ett seminarium?  

   a) Varför då? Utveckla! 

4) Vilken typ av examinationsform upplever du att du lär dig mest av? 

   a) Varför anser du detta? 

5) Väljer du att lära dig det mest nödvändiga för att klara examinationen, eller eftersträvar du 

en mer djupgående kunskap om ämnet som berörs i respektive delkurs? 

6) Tror du att ditt eget engagemang och intresse för ämnet i respektive delkurs påverkar ditt 

lärande? 

   a) På vilket sätt tror du att det kan ha en påverkan? 

7) Tror du att ditt lärande påverkas av vilken lärare du har i respektive delkurs? 

   a) På vilket sätt? 

8) Skulle du beskriva dig som en person som behöver förstå en sak mer djupgående för att 

finna det intressant och förståeligt, eller kan du lätt ta in nya teorier och perspektiv utan att 

förankra kunskapen i en djupare förståelse? 

    a) Hur visar sig detta?  

9) Tror du att du skulle klara av att skriva en tentamen om teorier som togs upp under tidigare 

termin utan att få förbereda dig något särskilt? 

    a) Vad kan detta bero på? 

 

1.3 Tidigare erfarenheter 

1) Tror du att din, eller din familjs bakgrund kan påverka ditt sätt eller din förmåga att lära? 

   a) Hur? 

2) Upplever du att du kan ha användning av din tidigare utbildning eller andra erfarenheter i 

dina universitetsstudier? 

   a) På vilket sätt? 

3) Tror du att du skulle kunna tillägna din utbildning bättre om du hade mer 

arbetslivserfarenhet? 

   a) Varför? 

   b) Finns det några särskilda situationer då du har upplevt detta mer påtagligt än i andra? 

4) Kan du se något samband mellan ditt sätt att lära och dina tidigare erfarenheter? 
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  a) På vilket sätt? 

5) Tror du att ditt sätt att lära hade varit annorlunda om du haft tidigare arbetslivserfarenhet? 

  a) På vilket sätt? 

6) Upplever du några nackdelar/begränsningar i dina universitetsstudier som följd av att du 

saknar arbetslivserfarenhet? 

  a) På vilket sätt? 

7) Upplever du några fördelar/möjligheter i dina universitetsstudier som följd av att du saknar 

arbetslivserfarenhet? 

  a) På vilket sätt? 

 

Om programmet och dess upplägg 

1) Upplever du att det finns någon skillnad mellan de studenter som har tidigare 

arbetslivserfarenhet och de som inte har det, rörande till exempel seminarium eller 

grupparbeten? 

  a) På vilket sätt visar sig detta? 

2) Vad anser du om att det finns reserverade platser för sökande med minst fyra års 

arbetslivserfarenhet vid intagningen till programmet? 

  a) Tycker du att det vore bättre om man enbart tog in studenter med arbetslivserfarenhet, 

alternativt gjorde om intaget till ett utan reserverade platser för dessa studenter? 

  b) Varför? 

3) Tidigare har man valt att ha praktik på programmet, men detta är numera borttaget. Anser 

du att det hade varit positivt eller negativt med praktik? 

  a) Varför? 

  b) Om ja, anser du att det i så fall hade varit mest främjande för de studenter som har 

arbetslivserfarenhet eller de studenter som saknar det? 

 

Avslutning 

1) Är det något du vill tillägga eller som du funderar över? 

2) Om vi upplever att vi i efterhand behöver ställa någon kompletterande fråga, går det då bra 

att vi kontaktar dig?
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide- student med tidigare arbetslivserfarenhet 

1.1 Intervjuperson 

1) Vilken termin läser du nu? 

   a) Hur kom det sig att du sökte det här programmet? 

   b) Vad var anledningen till att du sökte programmet vid just Uppsala universitet? 

2) Vilken bakgrund har du? Till exempel arbetslivserfarenhet eller tidigare utbildning? 

 

1.2 Lärande 

1) Ungefär hur mycket tid ägnar du åt dina studier totalt per vecka?  

2) Hur lägger du upp dina studier för att lära dig? 

3) Anser du att du lär dig bäst genom en föreläsning eller ett seminarium?  

   a) Varför då? Utveckla! 

4) Vilken typ av examinationsform upplever du att du lär dig mest av? 

   a) Varför anser du detta? 

5) Väljer du att lära dig det mest nödvändiga för att klara examinationen, eller eftersträvar du 

en mer djupgående kunskap om ämnet som berörs i respektive delkurs? 

6) Tror du att ditt eget engagemang och intresse för ämnet i respektive delkurs påverkar ditt 

lärande? 

   a) På vilket sätt tror du att det kan ha en påverkan? 

7) Tror du att ditt lärande påverkas av vilken lärare du har i respektive delkurs? 

   a) På vilket sätt? 

8) Skulle du beskriva dig som en person som behöver förstå en sak mer djupgående för att 

finna det intressant och förståeligt, eller kan du lätt ta in nya teorier och perspektiv utan att 

förankra kunskapen i en djupare förståelse? 

    a) Hur visar sig detta?  

9) Tror du att du skulle klara av att skriva en tentamen om teorier som togs upp under tidigare 

termin utan att få förbereda dig något särskilt? 

    a) Vad kan detta bero på? 

 

1.3 Tidigare arbetslivserfarenheter 

1) Tror du att din, eller din familjs bakgrund kan påverka ditt sätt eller din förmåga att lära? 

   a) Hur? 

2) Upplever du att du kan ha användning av dina tidigare arbetslivserfarenheter i dina 

universitetsstudier? 

   a) Om ja, på vilket sätt? 

3) Tror du att du kan tillägna din utbildning bättre med hjälp av din tidigare 

arbetslivserfarenhet än om du inte skulle ha någon? 

   a) Varför/ varför inte? 

   b) Finns det några särskilda situationer då du har upplevt detta mer påtagligt än i andra? 

4) Kan du se något samband mellan ditt sätt att lära och din tidigare arbetslivserfarenhet? 
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  a) På vilket sätt? 

5) Upplever du att dina tidigare arbetslivserfarenheter innebär några nackdelar/begränsningar 

i dina universitetsstudier? 

  a) På vilket sätt? 

6) Upplever du att dina tidigare arbetslivserfarenheter innebär några fördelar/möjligheter i 

dina universitetsstudier? 

  a) På vilket sätt? 

 

1.4 Om programmet och dess upplägg 

1) Upplever du att det finns någon skillnad mellan de studenter på programmet som har 

tidigare arbetslivserfarenhet och de som inte har det, rörande till exempel seminarium eller 

grupparbeten? 

  a) Hur visar sig detta? 

2) Vad anser du om att det finns reserverade platser för sökande med minst fyra års 

arbetslivserfarenhet vid intagningen till programmet? 

  a) Tycker du att det vore bättre om man enbart tog in studenter med tidigare 

arbetslivserfarenhet, alternativt gjorde om intaget till ett utan reserverade platser för dessa 

studenter? 

  b) Varför? 

3) Tidigare har man valt att ha praktik på programmet, men detta är numera borttaget. Anser 

du att det hade varit positivt eller negativt med praktik? 

  a) Varför? 

  b) Om ja, anser du att det i så fall hade varit mest främjande för de studenter som har 

arbetslivserfarenhet eller de som saknar denna? 

 

Avslutning 

1) Är det något du vill tillägga eller som du funderar över? 

2) Om vi upplever att vi i efterhand behöver ställa någon kompletterande fråga, går det då bra 

att vi kontaktar dig? 


