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Sammanfattning/Abstract 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur yrkesverksamma relaterar utbildning till yrkeskunskap, 

samt utifrån denna relation, hur de tror att deras högre utbildning kunde ha förberett dem bättre för 

yrkeslivet. Det empiriska materialet i uppsatsen är kvalitativa intervjuer med sex yrkesverksamma 

personer från skilda yrkesfällt. Bakgrunden till uppsatsens syfte är ett gap mellan utbildning och 

arbetsliv globalt sett som tidigare forskning pekat på. Det teoretiska ramverket för uppsatsen är 

framförallt Donald Schöns teoribildning om hur yrkesverksamma lär sig och utvecklar kunskap i 

sitt arbete.1 

Uppsatsen är inte främst intresserad av skillnader utan gemensamma nämnare som förekommer 

hos intervjupersoner från olika yrken. En viktig slutsats av uppsatsens resultat är att elever bättre 

skulle förberedas för sitt framtida yrkesliv om de redan i utbildningen, oavsett dess ämnesinnehåll, 

fick förutsättningar för ett lärande som liknar sättet på vilket yrkeskunskapen tillägnas och 

utvecklas i yrkeslivet. 

Ett område som skulle behöva undersökas vidare är hur utbildning konkret skulle kunna utformas 

för att skapa sådana önskvärda förutsättningar för lärande. 

Nyckelord: utbildning, kunskap, yrkeskunskap, arbetsliv, lärande. 

Abstract 

This essay aims to inquire how professionals from various fields relate education to professional 

knowledge, and on the basis of this, how they think their higher education better could have 

prepared them for working life. 

The background to this purpose is a gap between education and working life globally which 

previous research has described. The empiric material in this essay is qualitative intervenes with 

six professionals from various fields of occupations. The theoretical framework for the essay is 

                                                             
1 Mer om detta under teoridelen. 
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primary Donald Schön´s work on how professionals learn and develop knowledge in their 

professional life.2 

A notable conclusion from this essays results is that students would be better prepared for their 

future working life if they already in their higher education, regardless of its content, gain 

opportunities for a learning which resembles the way professional knowledge is developed in the 

professional life.  

An area for further research is how educations could be modelled to create the opportunities for 

this kind of learning. 

Keywords: education, knowledge, professional knowledge, working life, learning. 
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Förord 

Här vill jag framföra mitt tack till alla med anledningen av uppsatsen berörda personer. Jag vill 

även ge en personlig motivering till att jag valt att skriva min uppsats. Inledningsvis vill jag tacka 

alla respondenter som ställt upp på intervjuerna. Tack för genomtänkta svar och uppriktigt 

engagemang i frågorna, utan er hade denna uppsats inte varit möjlig! Jag vill även tacka min 

handledare Lizbeth Engström för goda råd och tålmodig handledning samt min vän Ivan Lund som 

varit ett bergfast moraliskt stöd för mig under arbetet. 

Som motivation till denna uppsats, och det valda forskningsområdet, ligger ett genuint intresse för 

lärande och utbildning. Under min egen utbildning har jag länge funderat över hur man kan skapa 

ett framgångsrikt lärande som leder till önskvärd kunskap. Teorier och forskare som ligger bakom 

dessa tankar och som särskilt fångat mitt intresse är Dewey, Schön, Ellström och Bloom. Jag har 

även stannat upp inför tanken om ett livslångt lärande och teoribildningen kring skillnaden mellan 

yt- och djupinlärning. Givetvis hinner jag inte redogöra för all denna teori här i förordet, Schön och 

Ellström kommer behandlas under teoridelen då deras forskning får fungera som teoretiskt ramverk 

för den här uppsatsen. Eftersom flertalet elever går en utbildning för att förbereda sig inför 

yrkeslivet har jag vidare funderat på lärande och kunskap i kontexten högre utbildning-yrkesliv. 

Förmågan att effektivt kunna bearbeta och hantera information på ett dynamiskt och konstruktivt 

sätt, samt färdigheten att tillämpa den för att lösa relevanta problem är båda egenskaper som jag av 

egen erfarenhet upplevt som nödvändiga i arbetslivet, men som ej högre utbildning hjälpt en 

utveckla särskilt väl. Detta är en upplevelse som motsvaras av fynd i tidigare forskning. Mitt 

intresse för pedagogikämnet och mina erfarenheter har motiverat mig att skriva denna uppsats. 
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Inledande 

Bakgrund 

Betydande internationella rapporter3 har visat på ett ”gap” mellan högre utbildning och 

efterföljande arbetsliv globalt sett.4 Fenomenet innebär bland annat att nyutexaminerade inte anser 

att deras utbildning förbättrat deras möjligheter att hitta rätt jobb, samt att arbetsgivare inte vill 

anställa pga. kompetensbrist.5 Detta gap förekommer i varierande grad över samtliga - i rapporterna 

- undersökta branscher.6 Liknande problematik berör även svenska förhållanden.7 Josh Bersin, HR- 

och ”talent management” -expert, har med anledning av situationen uttalat sig på ett kärnfullt sätt 

med orden: ”Students don’t perceive that traditional education methods drive job skills.”8 Detta 

påstående illustrerar bakgrunden men min uppsats. Jag vill undersöka hur fenomenet, gapet mellan 

utbildning och yrkesliv, kan förklaras utbildningsvetenskapligt9 med fokus på 

lärandedimensionen.10  

 

                                                             
3  European Comission “Student as journeymen Between Communities of Higher Education and Work.” Publikation. 

European Communities, 2007, tillgänglig http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/82608291EN6.pdf 

(hämtad 150522) McKinsey&Company ”Education to Employment: Designing a System that Works” Publikation. 

McKinsey Center for Government, 2012, tillgänglig 

http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf (hämtad 

150522) 
4 Angående högre utbildning, se rubriken ”Utbildning” 
5 http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf (hämtad 

160223) (s. 16) 
6 ”Financial intermediation, Real estate, renting and business activities, Wholesale and retail trade, Health and social 

work, Manufacturing, Education, Transport, storage, and communications, Constructions.” 
7 Arena för tillväxt, ”Näringslivets kompetensförsörjning – dags att agera”, tillgänglig 

http://www.arenafortillvaxt.se/files/PDF/Naringslivets%20kompetensforsorjning.pdf (hämtad 2016-02-28) 
 
8 Josh Bersin ”Growing Gap Between What Business Needs and What Education Provides”, Tillgänglig:  

http://www.forbes.com/sites/joshbersin/2012/12/10/growing-gap-between-what-business-needs-and-what-education-

provides/ (hämtad 150522) 
9 För en definition av utbildningsvetenskap, se rubriken: ”Anknytning till pedagogikämnet”.  
10 Se rubriken ”Lärande” 

http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/82608291EN6.pdf
http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/82608291EN6.pdf
http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/82608291EN6.pdf
http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/82608291EN6.pdf
http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/82608291EN6.pdf
http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/82608291EN6.pdf
http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/82608291EN6.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://www.arenafortillvaxt.se/files/PDF/Naringslivets%20kompetensforsorjning.pdf
http://www.arenafortillvaxt.se/files/PDF/Naringslivets%20kompetensforsorjning.pdf
http://www.arenafortillvaxt.se/files/PDF/Naringslivets%20kompetensforsorjning.pdf
http://www.forbes.com/sites/joshbersin/2012/12/10/growing-gap-between-what-business-needs-and-what-education-provides/
http://www.forbes.com/sites/joshbersin/2012/12/10/growing-gap-between-what-business-needs-and-what-education-provides/
http://www.forbes.com/sites/joshbersin/2012/12/10/growing-gap-between-what-business-needs-and-what-education-provides/
http://www.forbes.com/sites/joshbersin/2012/12/10/growing-gap-between-what-business-needs-and-what-education-provides/
http://www.forbes.com/sites/joshbersin/2012/12/10/growing-gap-between-what-business-needs-and-what-education-provides/
http://www.forbes.com/sites/joshbersin/2012/12/10/growing-gap-between-what-business-needs-and-what-education-provides/
http://www.forbes.com/sites/joshbersin/2012/12/10/growing-gap-between-what-business-needs-and-what-education-provides/
http://www.forbes.com/sites/joshbersin/2012/12/10/growing-gap-between-what-business-needs-and-what-education-provides/
http://www.forbes.com/sites/joshbersin/2012/12/10/growing-gap-between-what-business-needs-and-what-education-provides/
http://www.forbes.com/sites/joshbersin/2012/12/10/growing-gap-between-what-business-needs-and-what-education-provides/
http://www.forbes.com/sites/joshbersin/2012/12/10/growing-gap-between-what-business-needs-and-what-education-provides/
http://www.forbes.com/sites/joshbersin/2012/12/10/growing-gap-between-what-business-needs-and-what-education-provides/
http://www.forbes.com/sites/joshbersin/2012/12/10/growing-gap-between-what-business-needs-and-what-education-provides/
http://www.forbes.com/sites/joshbersin/2012/12/10/growing-gap-between-what-business-needs-and-what-education-provides/
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är alltså att utbildningsvetenskapligt undersöka hur sex yrkesverksamma 

utifrån sina erfarenheter av studier och arbete relaterar utbildning11 till yrkeskunskap12. Den 

huvudsakliga frågeställningen i uppsatsen är: ”Hur kunde utbildningen varit mer förberedande 

inför yrkeslivet?” Två andra kompletterande frågeställningar som fungerar som inramning till den 

första är: ”Vilka aspekter i utbildning upplevs ha bidragit mest till yrkeskunskap?” respektive ”Hur 

jämförs utbildningens innehåll och karaktär med yrkeskunskapens?” Förhoppningen är att finna 

svar på den första frågeställningen med hjälp av svaren från de två övriga. Den andra frågan är mer 

specifik, medan den tredje vill lyfta fram lärandedimensionen13 i fenomenen.  

Avgränsning 

Det är inte en enskild utbildning eller yrkeskategori jag vill undersöka, utan ambitionen är att hitta 

generella samband och mönster. Därför har intervjuer gjorts med yrkesverksamma från en bred 

uppsättning branscher. Detta borde medföra en bättre generaliserbarhet än om enbart en 

yrkeskategori hade valts, i den mån resultatet kan visa på sådana gemensamma samband. Jag tar 

inte ett politiskt eller institutionellt perspektiv i denna uppsats. Jag ämnar inte heller uppehålla mig 

i en längre diskussion kring olika definitioner av begreppet lärande, eller utförligt behandla 

pedagogikämnet som sådant. Vidare ämnar jag inte behandla utbildningspolicy för olika länder 

eller universitet, eller diskutera vilka utbildningar som är bra för vilka yrken. Vidare kommer jag 

inte avhandla begreppet anställningsbarhet eller föra en längre diskussion kring kompetens 

begreppet, mer än inom mitt teoretiska ramverk. 

Anknytning till pedagogikämnet 

Den utbildningsvetenskapliga forskningen vill bland annat skapa förståelse för hur samhällets 

utbildningsystem fungerar i verkligheten samt bidra till utveckling av metoder och verktyg för 

undervisning och utbildning.14 I linje med detta vill denna uppsats skapa förståelse för ett relevant 

samhällsfenomen utifrån ett utbildningsvetenskapligt perspektiv. Dahlgren beskriver att forskning 

                                                             
11 Se rubriken: ”Utbildning”. 
12 Se rubriken: ”Yrkeskunskap”. 
13 Se rubriken: ”Lärande”. 
14 Uppsala universitet institutionen för pedagogik ”Forskning”, tillgänglig http://www.edu.uu.se/forskning/ (hämtad 

16-02-28) 

http://www.edu.uu.se/forskning/
http://www.edu.uu.se/forskning/
http://www.edu.uu.se/forskning/
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om hur väl högre utbildning förbereder eleverna för yrkeslivet har blivit ett viktigt forskningsfält i 

en globaliserad och föränderlig omvärld.15 Denna uppsats vill lägga ett särskilt fokus på 

lärandedimensionen; hur lärde sig eleverna i sin utbildning, respektive hur de lär sig och utvecklar 

sin yrkeskunskap i sitt yrkesliv, samt vilken förståelse denna dimension kan ge för fenomenet 

relationen mellan utbildning och yrkeskunskap. Därmed täcker uppsatsen in en av 

utbildningsvetenskapens huvudsyfte, nämligen att skapa förståelse för förutsättningar och villkor 

för lärande.16 

Tidigare forskning och rapporter 

 

Här kommer jag presentera tidigare forskning och sammanfatta den och knyta an till uppsatsens 

syfte. Jag kommer börja med att presentera rapporter och publikationer som behandlar övergången 

mellan högre utbildning och arbetsliv utifrån en rad perspektiv, såsom sociala, institutionella, 

ekonomiska men även pedagogiska, vilket är av störst intresse för denna uppsats. Därefter kommer 

jag gå in på forskning som knyter an till fynden från dessa rapporter men anlägger ett mer renodlat 

utbildningsvetenskapligt perspektiv och med tydligare teoretiska referensramar. Jag ämnar 

presentera forskningen på ett kritiskt och reflekterande sätt och utkristallisera områden i fältet som 

är relevanta för syftet i min uppsats och vilka uppsatsen i sin tur ämnar försöka utvidga.  

Tidskrifter17 och rapporter från stora politiska organisationer och globala näringslivsorganisationer 

har uppmärksammat ett samhällsfenomen som kan beskrivas som ett ”gap” mellan högre utbildning 

och arbetsliv globalt sätt. Situationen har framförallt beskrivits som ett stort samhällsproblem som 

väcker utbildningsvetenskapligt intressanta frågor kring relationen mellan utbildning och arbetsliv.   

Innan jag mer går in på enskilda rapporter, vill jag kort stanna upp inför vad detta samhällsfenomen 

mer konkret består i, då det placerar forskningsfältet i en intressant och högst relevant samhällelig 

kontext. Det råder kompetensbrist i näringslivet idag. Särskilt i västvärlden upplever företagsledare 

                                                             
15 Springer,”From Expert Student to Novice Professional” tillgänglig, http://www.ub.uu.se/ (hämtat 31/4 -16) från 
http://www.ub.uu.se/ s.11 
16 Uppsala universitet institutionen för pedagogik ”Forskning”, tillgänglig http://www.edu.uu.se/forskning/ (hämtad 

16-02-28) 
17 http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20140204171742828 (hämtad 7/4 -15) 

http://www.ub.uu.se/
http://www.edu.uu.se/forskning/
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20140204171742828
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20140204171742828
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20140204171742828
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detta som en av de största utmaningarna för sina företag företagen. Återkommande rapporter från 

Price Waterhouse Coopers & Lybrand (PWC)18 har lyft fram detta. Varje år genomför firman en 

så kallad CEO-survey19 där man intervjuar företagsledare om vad de upplever som de största 

utmaningarna inför framtiden. De senaste åren har faktorer som ”availability of key skills” stadigt 

legat på tio i topp listorna. För att förse arbetsmarknaden med ”humant kapital” har flertalet 

regeringar i europa fört en politik för att utöka antalet högskoleplatser, i syfte att genom utbildning 

ge arbetskraften kvalifikationer och färdigheter som krävs för ett allt mer komplext och 

teknikintensivt arbetsliv. Enligt rapporter från politiska och näringslivsorganisationer har detta 

dock lyckats dåligt. Universitetens roll i samhället, särskilt dess dubbla roll som både producenter 

och förmedlare har ifrågasatts i forskarvärlden och debatten har till stor del just handlat om hur väl 

den högre utbildningen förbereder studenterna för arbetslivet. Från så kallade 

”managementexperter” i det privata näringslivet brukar man t.om uttala sig om att skolorna utbildar 

fel typ av kompetens som inte riktigt är användningsbar i näringslivet.20 Brist på kompetens, även 

bland nyutexaminerade har alltså företagsledare under flera år upplevt som en huvudutmaning. 

Bilden bekräftas även av svenska PWC som nyligen skrev i sin rapport Kompetensbrist i 

tillväxtmotorn: Åtgärder för att övervinna kompetensutmaningarna: ”En av de största 

utmaningarna som uppges är dock att skapa en arbetskraft med rätt kompetens. Det finns ett tydligt 

gap mellan arbetsgivarnas behov och marknadens utbud…”21 I linje med detta har även 

organisationen Arena för tillväxt, lyft fram att högre utbildning behöver anpassa sig bättre till 

arbetsmarknadens behov. Man nämner att utbildningen behöver innehålla mer praktiska inslag och 

utformas med tätare koppling till näringslivet.22 Universitetskanslersämbetet23 har på liknande sätt 

beskrivit ”matchningsproblemet” d.v.s. att personer inte finner ett arbete som motsvarar deras 

                                                             
18 Price Waterhouse Coopers & Lybrand, Tillgänglig: www.pwc.com, (hämtad 2015-03-20) 
19 14th Annual Global CEO Survey, “Growth reimagined Prospects in emerging markets drive CEO confidence”, 

tillgänglig https://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/pdf/14th-annual-global-ceo-survey.pdf, 2011, (hämtad 2015-03-

20) 
20 Johan Skoglöf, “En effetiv lärande organisation”, [Video], tillgänglig: 

https://www.youtube.com/watch?v=UyWkH2CoBQA, 2012, (hämtad 2015-03-20) 
21 Price Waterhouse Coopers & Lybrand, “Kompetensbrist i tillväxtmotorn Åtgärder för att övervinna 

kompetensutmaningarna”, tillgänglig:   http://www.pwc.se/sv_SE/se/verksamhetsutveckling/assets/kompetensbrist-i-

tillvaxtmotorn-2015.pdf, 2015, (hämtad 2015-03-20) 
22 Arena för tillväxt, ”Näringslivets kompetensförsörjning – dags att agera!”, tillgänglig 

http://www.arenafortillvaxt.se/files/PDF/Naringslivets%20kompetensforsorjning.pdf, 2012,  (hämtad 2015-03-20) 
23 Universitetskanslersämbetet, ”Hur många behövs på arbetsmarknaden?”, tillgänglig  http://www.uk-

ambetet.se/nyheter/hurmangahogskoleutbildadebehovspaarbetsmarknaden.5.1c251de913ecebc40e7800077.html, 

2013, (hämtad 2015-03-20) 

http://www.pwc.com/
https://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/pdf/14th-annual-global-ceo-survey.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UyWkH2CoBQA
http://www.pwc.se/sv_SE/se/verksamhetsutveckling/assets/kompetensbrist-i-tillvaxtmotorn-2015.pdf
http://www.pwc.se/sv_SE/se/verksamhetsutveckling/assets/kompetensbrist-i-tillvaxtmotorn-2015.pdf
http://www.arenafortillvaxt.se/files/PDF/Naringslivets%20kompetensforsorjning.pdf
http://www.arenafortillvaxt.se/files/PDF/Naringslivets%20kompetensforsorjning.pdf
http://www.arenafortillvaxt.se/files/PDF/Naringslivets%20kompetensforsorjning.pdf
http://www.uk-ambetet.se/nyheter/hurmangahogskoleutbildadebehovspaarbetsmarknaden.5.1c251de913ecebc40e7800077.html
http://www.uk-ambetet.se/nyheter/hurmangahogskoleutbildadebehovspaarbetsmarknaden.5.1c251de913ecebc40e7800077.html
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utbildning. En konsekvens av detta kan bli att de med lägre utbildningsnivå blir utkonkurrerade av 

de med en högre även i icke kvalificerade arbeten. Även i tillväxtländer som Indien är gapet mellan 

utbildning och arbetsliv ett stort problem, något som uppmärksammats i pedagogiska tidskrifter.24 

Särskilt i vissa branscher är statistiken slående, 55 % av högskoleexaminerade inom tillverkning 

och omvårdnad och 50 % inom bank och försäkring bedöms som icke anställningsbara enligt en 

rapport25 från Indiens största företagsorganisation utförd av internationella rådgivare från 

konsultfirman Ernst and Young.26 En annan omfattande studie gjord av Indiska myndigheter visade 

att trots ökade utbildningsnivåer bedömdes en av tre högskoleexaminerade som icke 

anställningsbara.27 

Fynden från dessa rapporter och publikationer knyter an till mitt syfte och mina forskningsfrågor 

kring relationen mellan utbildning och yrkeskunskap, särskilt aktualiseras frågan hur den högre 

utbildningen bättre kan förbereda studenterna för yrkeslivet.  

Dock har mycket av den tidigare forskningen i fältet beskrivit övergången mellan utbildning till 

arbetsliv relativt generellt och det har inte finns mycket kunskap om hur studenter som blivit 

yrkesverksamma identifierar sig själva som yrkeskunniga eller hur de personligen upplever 

övergången från studier till arbete.28 Bland annat saknas forskning som beskriver hur studenterna 

upplever och gen svarar på den högre utbildningens sätt att paketera och definiera vad som är 

kunskap.29 Enligt en större EU-studie30  behövs mer kvalitativ forskning kring just hur studenterna 

själva upplever övergången mellan utbildning och yrkesliv. Flertalet tidigare studier har även varit 

kvantitativa och jämför enstaka utbildningar med motsvarande yrken. Det har alltså varit brist om 

                                                             
24 University World News, ”Growing mismatch between graduate skills and market needs.” Tillgänglig: 

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20140204171742828, 2014, (hämtad 2015-03-20) 
25 FICCI Higher Education Summit 2013, “Higher Education in India: Vision 2030.” Tillgänglig: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Higher-education-in-India-Vision-2030/$FILE/EY-Higher-education-

in-India-Vision-2030.pdf, 2013, (hämtad 2015-03-20) 
26 EY building a better working world. www.ey.com (hämtad 20/3 -15) 
27 http://labourbureau.nic.in/Youth%20Report%20Final.pdf (hämtad 20/3 -15) 
28 Srivalli, Vilapakkam, Nagarajan & Jenny Edwards. The relevance of university degrees for developing work-ready 

Information Technology graduates, Higher Education Research and Development Society of Australasia, Inc, 

tillgänglig http://www.herdsa.org.au/wp-content/uploads/conference/2009/papers/HERDSA2009_Nagarajan_S.pdf 

(hämtad 2015-05-22) 
29 Springer,”From Expert Student to Novice Professional” tillgänglig, http://www.ub.uu.se/ (hämtat 31/4 -16) från 
http://www.ub.uu.se/ s.4 
30 EU-komissionen, ”Students as Journeymen Between Communities of Higher Education and Work” tillgänglig: 

http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/82608291EN6.pdf, 2005, (hämtad 2015-03-20) 
 

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20140204171742828
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Higher-education-in-India-Vision-2030/$FILE/EY-Higher-education-in-India-Vision-2030.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Higher-education-in-India-Vision-2030/$FILE/EY-Higher-education-in-India-Vision-2030.pdf
http://www.ey.com/
http://labourbureau.nic.in/Youth%20Report%20Final.pdf
http://www.herdsa.org.au/wp-content/uploads/conference/2009/papers/HERDSA2009_Nagarajan_S.pdf
http://www.ub.uu.se/
http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/82608291EN6.pdf
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av kvalitativa studier som spänner över flera branscher och utbildningar. Med anledning av detta 

skriver författarna till en omfattande rapport som nyligen publicerats av näringslivsorganisationen 

Mc:Kinsey&Comany31: ”This deficiency makes it difficult to even begin to understand which skills 

are required for employment, what practices are the most promising in training youth to become 

productive citizens and employees, and how to identify the programs that do this best. The state of 

the world’s knowledge about education-to-employment is akin to that regarding school-system 

reform a dozen years ago….” 32  

Ett annat problem är att det tidigare helt enkelt saknats kategorier för att beskriva relationen mellan 

den högre utbildningen och yrkeslivet.33 De studier som jag presenterar under tidigare forskning 

kan alltså betraktas som relativt unika eftersom forskningsfältet är relativt nytt. Med anledning av 

det ovan sagda är förhoppningen är att min uppsats därför har möjlighet att faktiskt utgöra ett bidrag 

till fältet.      

Den nämnda rapporten från EU är värd att stanna upp inför eftersom den på ett särskilt sätt knyter 

an till lärandedimensionen. Det underliggande syftet i rapporten var att bättre förstå vilka 

lärandestrategier studenter och yrkesverksamma tillämpade i och över olika lärandemiljöer.34 En 

huvudpunkt i rapporten behandlar efterfrågan av en alternativ utformning av utbildningen som en 

viktig faktor i att göra övergången mellan utbildning och arbetsliv.35 Rapporten visar att 

nyutexaminerade från likvärdiga utbildningsprogram relaterar sin utbildning till sitt yrkesliv på 

förvånansvärt olika sätt, beroende på utformningen av utbildningen.  Det som under avsnittet 

”Definitioner” kallas för ”Undervisningskaraktär.”  Nyutexaminerade studenter från 

psykologprogrammet i Gdansk upplevde att universitetsutbildning gett dem en teoretisk distans 

till verkligheten. Det verkade som att kunskapsinhämtningen vid universitetet av de 

arbetssökande upplevdes som relativt irrelevant för det efterföljande yrkeslivet. Många hade 

                                                             
31 http://mckinseyonsociety.com/ 
32 McKinsey&Company, ”Education to Employment: Designing a System that Works” tillgänglig, 

http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf, 2012, (hämtat 

12/4 -15) s.13 
33 EU-komissionen, ”Students as Journeymen Between Communities of Higher Education and Work” tillgänglig: 

http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/82608291EN6.pdf, 2005, (hämtad 2015-03-20) s.15-16. 
34 EU-komissionen, ”Students as Journeymen Between Communities of Higher Education and Work” tillgänglig: 

http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/82608291EN6.pdf, 2005, (hämtad 2015-03-20) s.12. 
 
35 EU-komissionen, ”Students as Journeymen Between Communities of Higher Education and Work” tillgänglig: 

http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/82608291EN6.pdf, 2005, (hämtad 2015-03-20) s.37. 

http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/82608291EN6.pdf
http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/82608291EN6.pdf
http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/82608291EN6.pdf
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också omvärderat sin bild av vad det innebär att vara psykolog eller helt slutat att betrakta sig 

själva som psykologer. Istället för att arbeta med klinisk psykologi betraktade dem sig som lärare 

i psykologiämnet, ”coacher” och arbetade inom vitt skilda fällt, exempelvis med olika typer av 

”management activities”.36  

Till skillnad från detta jobbade däremot nyexaminerade från psykologprogrammet i Linköping 

som regel inom klinisk psykologi efter examen och började även forma sin yrkestillhörighet som 

psykologer som redan under utbildningen.37 Läroplanen i Gdansk marginaliserade istället 

generellt sätt praktisk tillämpning i utbildningen. Undervisningen betonades av att studera 

teoretisk litteratur på egen hand. Psykologiska frågor och problem behandlades utifrån ren 

teoretisk reflektion utan inslag av praktisk erfarenhet eller samspel mellan teori och praktik. Som 

kontrast till detta har programmet i Linköping en undervisning som är uttalat problembaserad och 

praktiskt inriktad. Programmet har ett starkt fokus på att låta eleverna få konfrontera 

verklighetstrogna problem som en viktig del för sitt lärande. Denna design ska åstadkomma ett 

samspel mellan praktisk erfarenhet och teoretisk reflektion i elevernas lärande.38 

I den tidigare nämnda rapporten från McKinsey föreslås att den högre utbildningen behöver 

utformas i nära anslutning till näringslivet för att kunna utveckla en läroplan som förbereder 

studenterna för sitt yrkesliv39 och visar att framgångsrika utbildningsprogram just har detta 

gemensamt.40  Rapporten tar avstamp i paradoxen med den höga ungdomsarbetslösheten, ökade 

högskoleplatser och den stora kompetensbristen i det globala näringslivet och grundar sig på 

intervjuer med sammanlagt över 8000 utbildare, studenter och arbetsgivare i nio länder. 

                                                             
36 EU-komissionen, ”Students as Journeymen Between Communities of Higher Education and Work” tillgänglig: 

http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/82608291EN6.pdf, 2005, (hämtad 2015-03-20) s.18-20. 
37 EU-komissionen, ”Students as Journeymen Between Communities of Higher Education and Work” tillgänglig: 

http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/82608291EN6.pdf, 2005, (hämtad 2015-03-20) s.17. 
 
38 EU-komissionen, ”Students as Journeymen Between Communities of Higher Education and Work” tillgänglig: 

http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/82608291EN6.pdf, 2005, (hämtad 2015-03-20) s.17. 
 
39 McKinsey&Company, ”Education to Employment: Designing a System that Works” tillgänglig, 

http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf, 2012, (hämtat 

12/4 -15) s.66 
40 McKinsey&Company, ”Education to Employment: Designing a System that Works” tillgänglig, 

http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf, 2012, (hämtat 

12/4 -15) s.27 

http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/82608291EN6.pdf
http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/82608291EN6.pdf
http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/82608291EN6.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
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Forskningen från politiska och näringslivsorganisation som hittills redovisats och har till stor del 

fokuserat på vad man uppfattar som ett problem i samhället. Detta skulle kort kunna sammanfattas 

med att ungdomar inte hittar rätt arbete samtidigt som arbetsgivare inte hittar rätt kompetens, eller 

att studenters övergång mellan den högre utbildningen brister. Detta fenomen, och försök till en 

lösning av detsamma, har beskrivits utifrån en rad samhälleliga, institutionella och ekonomiska 

utgångspunkter. Av intresse för min uppsats är dock de fynden med anknytning till 

pedagogikämnet. Ett exempel på detta är att studenter bedömer nyttan av sin utbildning inför 

arbetslivet utifrån vilka förutsättningar för lärande som utbildningen ger. Forskningen beskriver 

också att utbildningar med nära anknytning till arbetslivet och med ett lärandeformat präglat av 

erfarenhets- och problembaserat lärande som mer framgångsrika. Detta knyter an till mitt syfte och 

forskningsfrågorna genom lärandedimensionens betydelse för relation mellan utbildning yrkesliv.  

Dahlgren41 använder begreppet ”pedagogiec for prodesionells” när han beskriver hur en 

utbildning kan utformas för att låta studenterna utveckla kunskap och färdigheter som behövs och 

efterfrågas i det föränderliga arbetslivet. Ett exempel på en sådan ansatts är problembaserat 

lärande, gärna där studenterna får använda all sin kunskap och sina begränsning för att lösa 

realistiska problem. Dahlgren hänvisar han till Sydneys tekniska universitet som exempel på en 

utbildning med ett lyckat utbildningsformat. Studenterna får som en del av undervisningen på 

programmet lösa intressanta och verklighetsnära designproblem och sedan diskutera varandras 

lösningar med varandra. Genom detta uppstår en situation som Dahlgren beskriver i följande 

ordalag: ”In this way, the drama, accuracy, tension and communication between designers and 

clients is simulated, providing an authentic learning activity combined with a developing picture 

of professional work as a designer.”42 Det han beskriver som ett autentiskt lärande sker då 

studenterna upplever mening med sitt lärande, bland annat genom att utveckla en yrkesidentitet 

redan i utbildning, samt att denna utformas med en klar koppling till detta.43 Utbildningen ska så 

placeras i ett relevant sammanhang så en meningsfull helhet skapas för studenten. Uppgifterna i 

                                                             
41Springer,”From Expert Student to Novice Professional” tillgänglig, http://www.ub.uu.se/ (hämtat 31/4 -16) från 
http://www.ub.uu.se/ 
42 Springer,”From Expert Student to Novice Professional” tillgänglig, http://www.ub.uu.se/ (hämtat 31/4 -16) från 
http://www.ub.uu.se/ s.105. 
43 Springer,”From Expert Student to Novice Professional” tillgänglig, http://www.ub.uu.se/ (hämtat 31/4 -16) från 
http://www.ub.uu.se/ s.85. 

http://www.ub.uu.se/
http://www.ub.uu.se/
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lärandet behöver vidare kännas meningsfulla, realistiska och ”arbetslika”.44 Vid ett grupparbete 

ska detta då exempelvis helst likna hur ett arbetsteam jobbar. Tyvärr menar Dahlgren att stora 

delar av den akademiska världen inte skapar förutsättningar för ett autentiskt lärande för 

studenterna. Dahlgrens verk är ett omfattande verk som sammanfattar och utvidgar den senaste 

forskningen i fältet. Hans fynd knyter an till syftet med den här uppsatsen genom att beskriva 

vilken roll pedagogiken har för hur studenter och yrkesverksamma relaterar sin utbildning till sitt 

yrkesliv.   

Teori 

Här kommer jag redogöra för de teorier som jag utgår ifrån och som utgör ett ramverk för analys 

av uppsatsens resultat. Jag kommer särskilt att använda mig av Donald Schöns45 teori för reflekterat 

handlande (reflection-in-action),46 samt Elströms arbete om yrkeskunskap då jag anser att den 

kompletterar och utvidgar Schöns teoretiska ramverk och även är ett moderna försök till 

teoribildningen inom området. Ellströms arbete bygger på ansenlig forskning gjord vid den 

vuxenpedagogiska forskningsgruppen vid institutionen för pedagogik och psykolog, 

Linköpingsuniversitet och boken har som syfte att skissera en teoretisk referensram för studier 

inom yrkeskunnande, studier, och lärande. Som avslutning i detta avsnitt finns rubriken 

”Definitioner”, där jag definierar viktiga nyckelbegrepp som används i uppsatsen. 

Schön 

”En huvudtes i denna studie är att professionellt arbete inte skall ses som ett uttryck för teknisk-

rationell problemlösning baserad på explicit kunskap (”knowing that”) om fenomen och samband 

mellan fenomen inom ett visst område. Istället argumenterar Schön för att professionellt arbete 

                                                             
44 Springer,”From Expert Student to Novice Professional” tillgänglig, http://www.ub.uu.se/ (hämtat 31/4 -16) från 
http://www.ub.uu.se/ s-104-105 
45 Tidigare professor vid Urban Studies and Education vid Massachuetts Institute of Technology. 

46 Larsson, S. Vuxendidaktik: Fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande. Stockholm: Natur & kultur. 2013 

Sid 88 
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bedrivs utifrån en kontinuerlig, praktikergrundad reflektion (”reflection in action”) och ett implicit 

yrkeskunnande (”knowing how”)”.47 

Orsaken till valet av Schön är att hans teori om lärande i arbete definierar och polariserar 

yrkeskunskap och yrkesutövning mot vetenskaplig kunskap och formell utbildning. Formell 

vetenskaplig kunskap beskrivs t.om som en bristfällig grund för yrkesutövning av Schön. 48 Detta 

eftersom kompetent yrkesutövning och lärande sker genom ett reflekterande i handling vilket 

skapar en förtrogenhetskunskap som inte lätt låter sig utryckas i teoretiska termer. Istället kommer 

den till uttryck i den yrkesverksammes kunnande och vana handlande, ett ”knowing in action”, och 

den yrkesverksamme lär sig inte sin yrkeskunskap genom att ta del av teoretiskt stoff utan genom 

att reflektera över nya problem han möter i sitt yrke vilket leder till mer kunskap som i sin tur 

används för att lösa nya problem. På detta sätt utvecklas ständigt yrkeskunskapen genom att den 

tillämpas. Kunnande i handling och lärande i handling växelverkar fortlöpande då den 

yrkesverksamma reflekterat utövar sitt yrke. Fenomenet kan illustrera i en lärocirkelmodell.49 

Modell är hämtat från Kolb, som i likhet med Schön utvecklade en snarlik teoribildning kring 

fenomenet. Vi kommer inte behandla Kolb i detalj här, men jag använder hans modell ändå då den 

till sitt innehåll motsvarar Schöns teoribildning i tillräcklig utsträckning för att tjäna som en 

illustration. 

 

                                                             

47 Ellström, P., 1947. (1992). Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet: Problem, begrepp och teoretiska 

perspektiv. Stockholm: Publica. Sid 52. 

48 Larsson, S., 1947. (2013). Vuxendidaktik: Fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande. Stockholm: Natur 

& kultur. 

 
49 http://en.wikipedia.org/wiki/Reflective_practice (hämtad 20150522) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Reflective_practice
http://en.wikipedia.org/wiki/Reflective_practice
http://en.wikipedia.org/wiki/Reflective_practice
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Ellström 

Ellströms teoribildning kompletterar Schöns teori. Bland annat beskriver han ”transferproblemet”, 

vilket innebär att kunskap från formell utbildning svårligen kan överföras och utnyttjas i 

arbetslivet.50 Vad gäller just begreppet kunskap anger Ellström skillnaden mellan explicit och 

implicit kunskap som en viktig distinktion.51 Begrepp med samma innebörd är ”teoretisk kunskap” 

och ”påstående kunskap” respektive ”tyst kunskap” samt ”förtrogenhetskunskap”. Den senare 

typen av kunskap förvärvas genom att man konfronteras med problem och gör bedömningar, och 

är svåra att förmedla till andra.52 Detta ger ökade förklaringsmöjligheter för relationen mellan 

utbildning och yrkeskunskap.  

Ellström har även i sitt arbete om kompetens och lärande i arbetslivet utförligt behandlat och 

definierat begreppet yrkeskunskunnande och även illustrerat detta i en modell.53 

 

För att sätta denna modell i sammanhanget för den här uppsatsen kan analogt med Ellströms egen 

beskrivning av sin modell tänka oss att den formella kompetensen fås en student när han 

nyutexamineras. Detta gäller för yrken som traditionellt kräver en högre utbildning, vilket är fallet 

                                                             
50 Ellström, P. Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet: Problem, begrepp och teoretiska perspektiv. 

Stockholm: Publica. 1992. S.83 
51 Ellström, P. Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet: Problem, begrepp och teoretiska perspektiv. 

Stockholm: Publica. 1992. S.51 
52 Ellström, P. Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet: Problem, begrepp och teoretiska perspektiv. 

Stockholm: Publica. 1992. S.57 
53  Ellström, P. Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet: Problem, begrepp och teoretiska perspektiv. 

Stockholm: Publica. 1992. S.37-44  
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här. Den faktiska kompetensen är däremot vad student faktiskt har med sig för kunskap och 

färdigheter från sin utbildning.  Den kompetens som arbetet kräver är enkelt utryckt färdigheter 

och kunskaper som en anställd måste ha för att kunna utföra arbetet.  

Vi kan också se att modellen är uppdelad i begreppet kvalifikation och kompetens. Båda två är vad 

Ellström kallar för relationsbegrepp, och hänger ihop.54 Kvalifikation fokuserar på de krav som 

ställs på individen, antingen på grund av arbetes karaktär, eller med anledning av krav från 

arbetsgivare, medan kompetens avser individens potentiella handlingsförmåga för en uppgift. 

Denna förmåga kan sedan delas upp i en rad faktorer såsom, kognitiva, sociala, och psykomoriska. 

55 Vi ska dock inte fördjupa oss i de många nyanserna av kompetens begreppet utan nöjer oss med 

den sammanfattande definitionen.  

I centrum av modellen hittar vi den utnyttjade kompetensen, vilket är den som individen objektivt 

använder i sitt arbete. Poängen med Ellströms modell är att de olika aspekterna på ett dynamiskt 

sätt hänger ihop med varandra. Problem kan därför uppstå om det blir inkongruens mellan 

delarna.56 Det kanske tydligaste exemplet på ett scenario är om den efterfrågade kompetensen är 

högre än den faktiska. Detta skulle kunna leda till insatser från arbetsgivares sida i form av t-ex. 

vidareutbildning.  

Definitioner 

Begreppet lärande samt tillhörande uttryck  

I uppsatsen används en rad begrepp som ”lärandeformat” och ”utbildningskaraktär” Dessa 

motsvaras av engelskans ”education methods” samt ” educational practices” och saknar en given 

svensk översättning. Vad det konkret handlar om är vilka objektiva betingelserna utbildningen 

skapar och tillhandahåller med elevernas lärande som syfte. Enklare utryckt, hur det konkret går 

till i utbildningen. Exempel på detta är föreläsningar, seminarier, läsning av studentlitteratur, 

case-övningar etc. Begreppen är knyter an till den utbildningsvetenskapliga ansatsen att studera 

olika förutsättningar och vilkor för lärande. Frågan om vad lärande till sin natur egentligen ”är” 

                                                             
54 Ellström, P. Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet: Problem, begrepp och teoretiska perspektiv. 

Stockholm: Publica. 1992. S.29 
55 Ellström, P. Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet: Problem, begrepp och teoretiska perspektiv. 

Stockholm: Publica. 1992. S.21 
56 Ellström, P. Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet: Problem, begrepp och teoretiska perspektiv. 

Stockholm: Publica. 1992. S.41 
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eller hur det teoretiskt kan definieras kommer jag däremot inte fördjupa mig i inom ramarna för 

denna uppsats med undantag för hur begreppet används i min tidigare forskning och definieras i 

min teori. I mina intervjuer kommer jag låta informanterna själva få berätta hur de lärde sig på sin 

utbildning respektive sin yrkeskunskap.  

Högre utbildning 

Med begreppet utbildning avses en högre utbildning som universitets- eller högskoleexamen, 

denna begränsning är gjord med hänsyn till tidigare forskning samt att för att någorlunda smalna 

av det undersökta området som redan är relativt brett. 

Kunskap 

Begreppet kunskap är liksom lärande otroligt omfattande, och jag kommer inte utförligt avhandla 

det utöver för vad som tjänar uppsatsens syfte. Detta har redan beskrivits teoriavsnittet.   

Yrkeskunskap 

Även detta begrepp har behandlats under teoridelen, dock behöver poängteras i denna uppsats 

syftar begreppet framförallt på den kompetens och kunskap som den yrkesverksamme objektivt 

använder i sitt arbete, samt i tillämpliga delar av uppsatsen den kompetens som arbetsgivaren 

efterfrågar. 

Metod 

Val av metod 

Inför arbetet använde jag mig av olika databaser då jag har sökte efter tidigare forskning, artiklar 

och rapporter inom de område jag valt att titta på. Till stor del använde jag Google Scholar. 

Exempel på sökord jag använde är: ”education”, ”education for professionals”, ”knowledge”, 

”professionals”, ”employee education”. Jag använde även databasen EBSCO samt mindre 

kommersiella databaser som DeepDyve. På grund uppsatsens explorativa ansats valde jag som 

metod för min datainsamling semistrukturerade intervjuer. Enligt Justesen och Mik-
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Meyer57definieras denna metod av att intervjuaren arbetar med en intervjuguide med fasta teman 

och en rad huvudfrågor, och metoden lämpar sig för undersökningar där man arbetar explorativt 

för att få fram ny kunskap genom att låta respondenterna reflektera över ett på förhand bestämt 

tema. Om intervjupersonen sen skulle ta upp oväntade intressanta ämnen finns däremot utrymme 

för avvikelser från den på förhand definierade guiden. Därför passa metoden för vår undersökning 

eftersom fenomenet är relativt outforskat. Egentligen kan jag få fram helt oväntade svar från 

respondenterna och därför har jag försökt få en sådan struktur så att intervjupersonerna lättare ska 

kunna svara på senare frågor med de tidigare i minnet. Jag börjar t.ex. med att fråga om innehållet 

i utbildningen, innehållet i yrkeskunskapen för att sedan be dem jämföra dessa två. Jag ställde 

samma öppna frågor till alla intervjupersoner som var med även om de anpassades till personernas 

specifika position i förhållande till undersökningens syfte. Jag har konturerat fyra frågeområden 

med fyra till fem delfrågor under varje område. Frågorna har alltså varit relativt få och konstruerat 

för att kunna utvecklas efter respondentens svar för att hitta intressanta fakta. 

Urval och intervjupersoner 

Jag har intervjuat sex personer med varierande utbildning och yrkesbakgrund, och som också är 

relativt olika varandra vad gäller ålder och socioekonomisk status. Det som förenar personerna är 

att de varit yrkesverksamma under några år. Detta för att det ska finnas en utvecklad yrkeskunskap 

att relatera utbildningen till. Personen ska också ha en formell utbildning inom det område där 

denne är yrkesverksam. Detta för att det ska gå att göra en jämförelse mellan yrkeskunskap och 

utbildning eller åtminstone finnas en given ram för en sådan. Högst fem år bör ha gått sen personen 

tog examen, detta för att ha utbildningen relativt väl kvar i minnet. Intervjupersonerna benäms efter 

sin titel. Närmare bestämt handlar det om en jurist, en ekonom, en personalvetare, en barnskötare, 

en grundskolelärare, och en egen företagare. 

Genomförande 

Alla intervjupersoner har fått ett mail med en inbjudan att genomföra en intervju och även en kort 

beskrivning av mig som forskare. Ett missivbrev bifogades med information om studiens syfte samt 

                                                             

1. 57 Justesen, L, och Mik-Meyer, N, och Andersson, S. Kvalitativa metoder: Från vetenskapsteori till 

praktik, s. 46, 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2011. 
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de forskningsetiska riktlinjer och samtyckeskrav (se bilaga 1). Intervjuerna genomfördes utifrån en 

semistruktrerad intervjuguide (se bilaga 2). För inspelningen använde jag mig av min Smart Phone. 

För att behålla den röda tråden följde frågeområdena uppsatsens frågeställningar. Jag konstruerade 

frågorna så att innehållet i svaren från tidigare frågor kunde hjälpa intervjupersonen att svara på 

nästföljande. Först frågade jag t.ex. ”kan du beskriva innehållet i din utbildning” följt av ”kan du 

beskriva innehållet i din yrkeskunskap?” Dessa följdes i nästa frågeområde av ”hur skulle du 

jämföra innehållet i din yrkeskunskap med innehållet i din utbildning”?   

Jag har träffat några av mina intervjupersoner medan andra har blivit intervjuade via telefon då 

dessa har befunnit sig i andra städer. Innan jag påbörjade intervjuerna bestämde jag mig för hur de 

skulle dokumenteras. Jag tog upp intervjuerna elektroniskt för att inte behöva stressa med 

anteckningar under själva intervjun. Sedan transkriberade jag intervjuerna. När jag gjorde detta tog 

jag hänsyn till syftet med intervjuerna, delar där intervjupersonen talade om oväsentligheter valde 

jag att inte skriva med, utan nöjde mig med en markering i den löpande texten. På detta sätt sparade 

jag mycket tid då en timmes intervju tar sju till nio timmar transkribering.58 

Databearbetning 

Vid bearbetningen av det empiriska materialet har jag utgått från olika steg. Intervjuerna spelades 

in på min smartphone. Kort efter intervjun lyssnade den igenom och transkriberades. Mitt syfte 

inbegriper inte en språklig analys och därför har oväsentliga uttryck och ljud, som exempelvis ”eh” 

inte tagits med. Efter transkriberade så lyssnades intervjuer igenom ytterligare en gång för att se 

till att texten stämde överens med det inspelade materialet. Därefter lästes intervjuerna. 

Analys och tolkning av data 

Jag har lagt ner mycket arbete på att försöka systematisera intervjusvaren. Till att börja med 

lyssnade jag igenom intervjuerna en gång till för att låta dem ”mogna”  

                                                             
58 Justeen, Lise., Mik-Meyer, Nanna. 2010. Kvalitativa Metoder Från vetenskapsteori till praktik. 1.2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur. Sid. 48.    
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Jag har inte använt en särskild metod när jag systematiserat min data, som att t.ex söka efter 

nyckelord i hela materialet och utveckla kategorier. Istället har jag enkelt kategoriserat 

intervjusvaren efter mina forskningsfrågor.  

 ”Hur jämförs utbildningens innehåll och karaktär med yrkeskunskapens?” 

 ”Vilka aspekter i utbildning upplevs ha bidragit mest till yrkeskunskap?” 

 Hur kunde utbildningen varit mer förberedande inför yrkeslivet?” 

Jag läste alltså igenom intervjuerna och plockade ut citat som till sitt innehåll motsvarades av 

innehållet i forskningsfrågorna, eller som uppenbart svarade på dem. Detta lät sig göras då mina 

intervjufrågor var välkonstruerade och i stort överlappade forskningsfrågorna Med väl 

formulerade intervjufrågor behöver man inte använda en särskild metod av analysen av 

materialet.59 

Etiska överväganden 

Jag har via ett missivbrev informerat deltagarna om studiens syfte, genomförande, samt att 

deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Detta i enlighet med Kvale och Brinkmanns 

(2009)60 etiska riktlinjer samt Vetenskapsrådets (2011)61 riktlinjer gällande god forskningssed. 

Konfidentialiteten består i att deltagarna hålls så anonyma som möjligt och det är ingen som förstår 

vilka personerna är i studien, därför nämns inte heller ålder eller bostadsort. I enlighet med 

vetenskapsrådets riktlinjer har jag tagit bort data som skulle kunna identifiera den enskilde 

informanten. Så har jag säkerhetsställt att ingen obehörig får del av materialet från intervjun. Mina 

intervjupersoner benämns efter deras yrkesbeteckningar. 

                                                             
59 Kvale, Steinar och Brinkmann, Svend. 2009. Den kvalitativa forskningsintervjun. 2:1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

AB. Sid. 283. 

60 Kvale, Steinar och Brinkmann, Svend. 2009. Den kvalitativa forskningsintervjun. 2:1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB. Sid. 107. 

 
61 Vetenskapsrådet, ”Etikriktlinjer”, tillgänglig 

http://www.vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/vetenskapsradetsallmannavillkor/etikriktlinjer.4.29b9c5ae1268d

01cd5c8000955.html (hämtad 21/5 -15) 

http://www.vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/vetenskapsradetsallmannavillkor/etikriktlinjer.4.29b9c5ae1268d01cd5c8000955.html
http://www.vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/vetenskapsradetsallmannavillkor/etikriktlinjer.4.29b9c5ae1268d01cd5c8000955.html
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Redovisning av det empiriska materialet 

Det empiriska materialet redovisas i löpande text efter sammanfattningar under Resultat. Jag har 

återgett citaten men alltså inte tagit med ljud som ”hmmm”, ”ehh”, etc. Citaten redovisas med 

citattecken. Vid punkter med parentes betyder det att delar av citatet inte tagit med på grund av 

oväsentlig utfyllnad. 

Metoddiskussion 

Valet av en kvalitativ metod i förhållande till en kvantitativ, exempelvis en enkätstudie, grundar 

sig till stor del på mitt syfte att djupare förstå hur yrkesverksamma relaterar sin yrkeskunskap till 

sin utbildning. Jag vill alltså åt individers personliga upplevelse och erfarenhet. Sådana fenomen 

låter sig inte mätas helt rättvist i siffror.62 Den kvalitativa intervjun låter mig också fördjupa mig i 

informanters beskrivningar och fånga upp deras uppfattning ”mellan raderna”. Valet av ett 

bekvämlighetsurval, ibland kallad för den minst önskvärda urvalsmetoden63 behöver här 

diskuteras. Inledningsvis räknade jag med att få tillträde att intervjua yrkesverksamma vid ett 

större svenskt företag. När detta inte gick att genomföra bestämde jag mig för att göra ett 

bekvämlighetsurval pga. tidsbrist. Jag gick igenom mina personliga kontakter och samlade ihop 

sex stycken yrkesverksamma personer från skilda yrkeskategorier. Trost beskriver 

bekvämlighetsurvalet som en vanlig och praktisk metod för att få fram ett strategiskt urval. 64 Han 

nämner dock risken med att den självselektion man får kan riskera att innehålla personer som är 

säregna. Detta var något jag försökte undvika genom att välja personer från olika bakgrund som 

inte hade någon direkt kontakt med varandra. Mina intervjupersoner har varierande utbildning 

och yrkesbakgrund, och är relativt olika varandra vad gäller yrke, ålder och socioekonomisk 

status, detta för att komma åt bredden i uppfattningar. Jag vill hitta generella mönster och se om 

det finns tendenser som går igen i olika branscher, och behöver därför en bred och noggrann 

undersökning. Tost betonar att det viktiga är att man funnit ett mönster även om 

                                                             

62 Ahrne, G., 1944, & Svensson, P., 1972. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber. 

 
63 SBU ”Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ analysmetodik”tillgänglig 
http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/sbushandbok_kapitel08.pdf (hämtad 21/5 -15) 
64 Trost, J., 1935. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. S. 121. 

 

http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/sbushandbok_kapitel08.pdf
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intervjupersonerna inte nödvändigtvis är statistiskt representativa.65 Tre hade en examina från 

universitet, en ifrån högskola, en från vuxenutbildning. Alla intervjupersonerna hade några års 

arbetslivserfarenhet.  

Jag hade möjlighet att intervjua fler personer, men faktum är att efter dessa intervjuer så kom det 

inte fram några egentligen nya synpunkter. Ett tydligt mönster framkom utifrån intervjuerna. Att 

antalet informanter är så pass få är inte helt ovanligt i kvalitativa studier eftersom man undersöker 

var och en detaljerat och inte nödvändigtvis syftar till statistisk generaliserbarhet. 66  

Jag har velat få informanterna att minnas saker ifrån sin utbildning och sin yrkesutövning som kan 

svara på mina frågeställningar. Jag har valt att använda en semistrukturerad intervju med olika 

frågeområden. Mina frågor varit öppna och tämligen raka. Jag borde också ha avslutat med att 

fråga intervjupersonerna hur personen hade upplevt samtalet för att minska eventuella spänningar 

som uppkommit.  

Mina intervjufrågor är till innehåll och struktur utformade för att få fram ett material som klart kan 

ge svar på mina forskningsfrågor. Exempelvis tillfrågas respondenterna att beskriva innehåll och 

karaktär av sin utbildning respektive sin yrkeskunskap. Se bifogad intervjuguide. I presentationen 

av mitt resultat använder jag också forskningsfrågorna som underrubriker. Eftersom 

forskningsfrågorna uppkommit ur uppsatsens syfte bibehålls därmed genomgående en röd tråd i 

arbetet. Datan har också samlats in, bearbetats och analyserats på ett systematiskt sätt.  

 

Resultatanalys 

Här presenterar jag först mitt resultat. Det presenteras utifrån mina forskningsfrågor som också 

utgjorde kategorier för bearbetningen och analysen av mitt material. Därigenom speglas 

datamaterialets struktur och karaktär i presentationen. Presentationen relaterar därmed också till 

uppsatsens syfte på ett systematiskt sätt då forskningsfrågorna i sin tur är sprungna ur syftet.  I 

                                                             
65 Trost, J., 1935. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. S. 121. 
66 En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju Sammanställd av Anna Hedin, Ht 1996, senast 
reviderat Ht 2011, C Martin 
file:///C:/Users/Paul/Downloads/Liten%20lathund%20om%20kvalitativ%20metod%20med%20tonvikt%20p%C3%A
5%20intervju%2011-08-25%20(1).pdf 
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presentationen kommer jag ge exempel och sammanfattningar utifrån materialet och illustrerar 

detta med enskilda citat. Citaten som tas med representerar och illustrerar framträdande 

uppfattningar som går igen hos flera intervjupersoner. Därefter analyserar jag resultatet utifrån 

tidigare forskning, vidare analyseras resultatet utifrån min teori, och avslutningsvis sammanfattas 

både resultat och analys i relation till uppsatsens syfte. 

”Hur jämförs utbildningens innehåll och karaktär med yrkeskunskapens?” 
Samtliga intervjupersoner beskriver, i olika grad, att innehållet i deras nuvarande yrkeskunskap till 

ringa del motsvaras av innehållet i sin utbildning. Juristen säger att hans nuvarande arbetsområde, 

försäkringsrätt, utgör en försvinnande liten del av innehållet på juristprogrammet. Det övriga 

ämnesinnehållet i programmet hade han rätt snart glömt när han lagt kurserna bakom sig.  

Personalaren uttrycker att förutom juridiken så är mycket av innehållet i utbildningen sådant som 

kan vara bra att ha, men som ändå inte är nödvändigt för att utföra det HR-jobb han har idag. Han 

beskriver innehållet i de andra kurserna som småsaker som kan göra honom lite vassare men som 

inte är nödvändigt för yrket: ”Jag tror man kommer ganska långt med det man lärt sig tidigare, för 

de flesta jobb, egentligen tror jag att gymnasiet hade räckt ganska långt.…man använder inte allt 

man lärt sig, utan bara en liten del av det.” Ekonomen anger dock att han fick ca femtio procent av 

sin yrkeskunskap från sin utbildning. Han säger däremot också att han tror att man egentligen kan 

klara ekonomyrket enbart med gymnasiekompetens inom ekonomi. Psykologen beskrev innehållet 

på psykologprogramet som föråldrat i jämförelse med kunskapen som är aktuell i arbetslivet. 

…”inte bara relevant historik utan gamla metoder som man inte riktigt, som är rätt mossiga liksom, 

med freudianska tolkningsmodeller, som inget alls förutom den generation som håller på att 

pensionera sig håller på med.” 

När det gäller utbildningens karaktär jämfört med yrkeskunskapens framkommer att flertalet 

respondenter uppfattar att kunskapen från utbildningen är betydligt mer teoretisk och abstrakt 

jämfört med deras yrkeskunskap som istället beskrivs som mer praktisk, tillämpningsbar samt 

uppgifts- och problembaserad.  

Den egna företagaren uttrycker sig såhär: ”Yrkeskunskap är hela tiden praktiskt relaterad och 

därmed relevant, universitetskunskapen är teoretiskt tung, men det är i yrkeskunskapen som de får 

praktisk gestaltning och det är där som den både fulländas och blir ändamålsenliga, så det är ju en 

otrolig skillnad på det sättet.” 
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Ekonomen jämför utbildning med yrkeskunskap såhär: ”Yrkeskunskaperna känns bredare och mer 

varierande än utbildningen”…”fast yrkeskunskaperna är nog mer baserade på praktiska 

erfarenheter och på vardagliga händelser, än utbildningen”…”formerna för att lära sig 

yrkeskunskaperna är många fler. Utbildningen har några få bestämda former och upplägg, medan 

förärvningen av yrkeskunskaper sker på så många olika sätt.” 

Läraren beskriver karaktären av hennes yrkeskunskap såhär: ”Yrkeskunskap är att man kan det 

man ska göra, det är praktisk kunskap. Som lärare betyder det att man kan det man ska lära ut, men 

också vet hur det funkar i klassrummet med eleverna. Att man förstår sig på hur det funkar 

pedagogiskt.” 

Barnskötaren uppehåller sig mer vid den personliga inställningen som hon anser utgöra en viktig 

del av hennes yrkeskunskap, nämligen att ”verkligen brinna för det man gör”, att kunna ta egna 

initiativ och vara engagerad. Även hon understryker dock yrkeskunskapens karaktär av tillämpad 

kunskap, då hon tar upp vikten av att kunna använda rätt utbildningsmetod. 

På intervjufrågorna angående på vilket sätt informanterna lärde sig kunskapen från sin utbildning 

samt hur de lär sig sin yrkeskunskap, fokuserar svaren just på hur deras yrkeskunskap, tillskillnad 

från den övervägande teoretiska kunskapen i deras utbildning, tillägnas och utvecklas dynamiskt 

när de använder den i sin yrkesutövning.  

Psykologen beskriver såhär hur hennes yrkeskunskap utvecklas i arbetet: ”Ja det gör den. Jag tycker 

dels formulerar jag det om och om igen. Och slipar på det, och när klienterna och de jag handleder 

frågar saker så får man klura på det, och sen också när man märker hur klienterna svarar på 

interventionerna, ja det där gick bra, det där gick inte alls för mig, ok. Så får man sätta sig in lite 

mer i det och här är en pusselbit som jag inte sett innan.” 

Personalvetaren svarar på frågan: ”Kan man säga att din yrkeskunskap utvecklas när du använder 

den i din yrkesutövning.”: ”Ja, alltså absolut, hela tiden. Man kan alltid bli effektivare och 

bättre…så fort jag kommer på något men också i utbyte med andra människor.” 
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”Vilka aspekter i utbildning upplevs ha bidragit mest till yrkeskunskap?” 

Som framkommit hittills i resultatet uttrycker intervjupersonerna en viss skepticism mot den 

formella utbildningen som en källa till yrkeskunskap. Mot bakgrund av detta blir det av särskilt 

intrese att presentera resultatet under de två återstående punkterna.  

På frågan om vilka aspekter i utbildningen hon upplever ha bidragit mest till hennes yrkeskunskap 

svarade Psykologen: ”Det var ju att ha klienter under utbildning, klienter och handledning. 

Gruppterapier, ja. Gruppterapier jag hade där det var ju på eget initiativ också…det är att man får 

gör själv. Och sen få feedback på det.” 

Statistikern svarar med visst besvär på frågan vad som bidragit mest till hans yrkeskunskap: ”inte 

jättemycket när det gäller min formella utbildning”…”om jag måste välja, så är det nog när jag 

skrev uppsats i statistik. uppsats tvingar en att praktisera väldigt mycket av kunskaper man 

förvärvat, och det lär man sig mycket av.” 

Juristen beskriver att även om han inte har användning av all ämneskunskap från sin utbildning, så 

är den juridiska metoden, hur man tacklar ett juridiskt problem, samt sättet att läsa och skriva, något 

som utgör en betydande del av hans yrkeskunskap som han fått med sig ifrån juristprogrammet. 

Denna tränades han igenom problembaserat lärande med fiktiva fall som studenterna på 

programmet fick lösa tillsammans. 

Grundskoleläraren beskrev att hon hade nytta av att hålla egna lektioner under sin praktik 

Företagsledare upplevde sig till största delen blivit självlärd genom sina olika arbetsplatser och 

genom att själv pröva sig fram i mötet med människor och nya situationer. 

Ekonomen beskriver att han haft stor nytta i sitt yrkesliv av att han fick lära sig att använda Excel 

i sin utbildning. ”Det är en av de bästa sakerna jag lärt mig på universitet, just det här att man, att 

man jobbar praktiskt i det programmet med olika saker, för där finns en väldigt stark koppling 

mellan kunskapen jag har nu och det jag lärde mig där. Just den praktiska biten, att det var uppgifter 

man fick då, och dem uppgifterna gjorde ofta i Excel och det effektiviserar vad man gör nu, för när 

man är van, att använda Excel och kunna använda det till allt möjligt man gör, då underlättar det 

jobbet väldigt mycket så där, jag skulle väg egentligen kunna, just för att vi hade så mycket praktik 

och så, kan jag säga.” 
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”Hur kunde utbildningen varit mer förberedande inför yrkeslivet?” 
Intervjupersonerna uttrycker att deras utbildning kunde varit mer förberedande för yrkeslivet 

genom att innehålla mer praktiska inslag och genom att träna dem i konkreta metoder de behöver 

för yrkeslivet.  

Själva ämneskunskaperna var högstadieläraren mycket nöjd med, men uttrycker samtidigt att hon 

skulle blivit bättre förberett för yrkeslivet genom mer erfarenhetsbaserat lärande och tillämpar 

kunskap i sin utbildningen: ”Jamen själva ämneskunskaperna tycker jag har varit bra, det tycker 

jag har varit jätte bra. Men jag försöker fundera här då, om vi hade fått träna, det hade varit jättebra, 

läraryrket är som ett hantverk, man lär sig genom att göra, ”learning by doing” liksom…och en sak 

som jag verkligen har tänkt på som vi inte fick vägledning i alls, det är hur man tar hand om 

disciplinen i en klass, jag fattar inte att ingen någonsin sa ett ord om det … en gammal 

metodiklärare sa till mig, det var precis när vi skulle börja ha lektion då, han sa såhär att ljudnivån 

i en klass går upp och ner, så när man ska ha en lektion ska man passa på och inleda när ljudnivån 

gått ner, så bra grej, jättebra tips, allt sådant har vi missat, det har dem undanhållit oss. Liksom tips 

från erfarna duktiga lärare…” 

Företagsledaren uttryckte målande att hans gymnasieutbildning hade förberett honom bättre för 

yrkeslivet jämfört med sin universitetsutbildning enbart på grund av en utbildningsmetod som var 

problembaserad, något som inte var fallet för den högre utbildningen 

Analys av resultat  

Mitt resultat visar att yrkesverksamma relaterar sin utbildning till sin yrkeskunskap utifrån en rad 

motsatsförhållande. Ett sådant är innehållet i kunskapen från utbildningen jämfört med innehållet 

i yrkeskunskap. Med viss variation beskriver informanterna övervägande att kunskapen det fått i 

sin utbildning till en påtagligt liten del återfinns i kunskapen de använder i sitt yrke. Vidare skiljer 

sig tydligt kunskapen i utbildningen respektive yrkeslivet med avseende på deras karaktär. Medan 

kunskapen från utbildningen karaktäriseras som övervägande teoretisk och utan tillämpning 

beskrivs yrkeskunskapen som praktiskt orienterad och tillämpningsbar.  

Bland de aspekter av utbildningen som informanterna anser sig haft mest nytta av återfinns tydliga 

likheter. Det handlar alla om moment i utbildningen som tillåter studenterna att ta egna intiativ, 
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och att få tillämpa sin kunskap. Konkreta exempel som informanterna nämnt är att få ta egna 

initiativ, praktik, gruppterapi, och att ha egna klienter. 

Vidare beskriver informanterna hur de tror att utbildningen kunde ha förberett dem bättre för 

yrkeslivet i ordalag som på ett slående sätt liknar dessa moment. Av särskilt intesse är att själva 

ämnesinnehållet inte nämns, istället efterfrågas problembaserat lärande, ”learning by doing” samt 

konkreta färdigheter och metoder att tillämpa i yrkeslivet. 

Om man stannar upp inför dessa fenomen, kan vi beskriva dem som exempel på en rad närliggande 

undervisningskaraktärer med gemensam nämnare att de är inriktade på att studenterna lär sig 

genom att aktivt tillämpa sina kunskaper på konkreta sätt. 

Detta kan i sin tur jämföras med hur informanterna beskriver karaktären av sin yrkeskunskap samt 

hur denna tillägnas. Centrala begrepp i informanternas beskrivning av sin yrkeskunskapen är: 

”praktisk” ”relevant” ”baserad på erfarenheter” samt ”ändamålsenlig” Vidare beskrivs att det 

utvecklas genom försök till lösningar av problem följt av reflektion och insikt.  

Förhållandet mellan utbildning och yrkesliv som resultatet visar kan illustreras med en modell där 

utbildning och yrkesliv representeras av två cirklar som i olika grad kan överlappa varandra. Detta 

ska illustrera att en utbildning mer eller mindre kan skapa samma förutsättningar för lärande som 

finns i yrkeslivet genom att yrkeskunskapen tillämpas. Nyckelbegreppen i cirklarna representerar 

karaktären av kunskap och hur denna kunskap tillägnas. 
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Analys av resultat i relation till tidigare forskning 

De omdömen och förhållanden som beskrivs här motsvarar framträdande uppfattningar hos 

informanterna och utrycks i allmänna termer i syfte göra analysen mer lättläst och överskådligt.   

Mitt resultat visar att kunskapen i utbildningen till ringa del motsvara yrkeskunskapen både till 

innehåll och karaktär. Dimensionen att nyutexaminerade yrkesverksamma använder en avsevärt 

annan kunskap i utövandet av sitt yrke än kunskapen de fått i sin utbildning kan bidra till en ökad 

förståelse av det ”gapet” mellan högre utbildning och arbetsliv som forskningen från 

näringslivsorganisationer visat på.67  

Mitt resultat visar att yrkesverksamma föredrar en viss typ av utbildningskaraktär, särskilt med 

avseende på nyttan för deras framtida yrkesliv. Detta bekräftar tidigare forskning som också visat 

att vissa typer av utbildningsformat föredras av studenter samt underlättar deras övergång från 

utbildning till yrkesliv. Konkret handlat det om erfarenhets- och problembaserat lärande samt 

liknande aspekter av utbildningen karaktäriserade av tillämpning, reflektion och praktik.68 Tidigare 

forskning har vidare sammanfattat fenomenet i termer av ”autentiskt lärande”.69  Mitt resultat 

utvidgar detta genom att metodiskt undersöka yrkeskunskapen respektive utbildningens innehåll, 

karaktär och tillägnelse samt ställa dessa i relation till varandra. Jämförelsen visar på ett klart 

samband mellan yrkeskunskapens karaktäristika och karaktären av aspekter i utbildningen som 

beskrivits ovan.  

Mitt resultat bekräftar tidigare forskning men utvidgar den genom att belysa ett par nya aspekter 

av fenomenet.   

Analys av resultat utifrån teori 

De omdömen och förhållanden som beskrivs här motsvarar framträdande uppfattningar hos 

informanterna och utrycks i allmänna termer i syfte göra analysen mer lättläst och överskådligt.   

Resultatet att innehållet och karaktären av kunskapen i utbildningen respektive i yrkeslivet avsevärt 

skiljer åt kan förstås utifrån Ellströms definitioner av olika kunskapstyper. Beskrivningen av 

                                                             
67 Mc:Kinseys rapport, redovisad under ”Tidigare forskning”. 
68 EU-komissionens rapport, redovisad under ”Tidigare forskning”. 
69 From Expert student to novice professional, redovisad under ”Tidigare forskning”. 
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kunskaperna stämmer väl in på Ellströms definition av explicit respektive implicit kunskap.70 

Utifrån Schöns teori71 om yrkeskunnande kan resultatet förklaras med att kunskap som inhämtats 

i formell utbildning inte helt enkelt låter sig överföras och användas som en kunskapsbas för det 

praktiska handlande som yrkeskunskapen innefattar.   

Schöns teori kan också förklara varför informanternas beskrivning av yrkeskunskapen och hur 

denna tillägnas och utvecklas i yrkeslivet på ett slående sätt liknar deras beskrivning av vilka 

aspekter i utbildningen de anser sig haft mest nytta av och hur de tror att utbildningen kan ha 

förberett dem bättre för yrkeslivet. Närmare bestämt handlar det om en utbildningskaraktär präglat 

av problembaserat lärande, reflektion, tillämpad kunskap, praktisk orientering osv. Utifrån Schöns 

teori kan detta förklaras med att dessa aspekter ger studenterna möjlighet att öva sig i en 

praktikergrundad reflektion redan under utbildningen. Eftersom de i sitt yrkesliv fortsätter att lära 

sig och utöva sitt yrke utifrån på detta sätt minns de och upplever sig ha haft nytta av just dessa 

aspekter från sin utbildning, samt hade även önskat mer av liknande insatser i syfte att förbereda 

dem inför yrkeslivet. 

Mitt resultat knyter vagt an till fynden från tidigare forskning att arbetsgivare inte anser sig hitta 

rätt typ av kompetens, samt att nyutexaminerade inte anser att deras utbildning förberett dem på ett 

adekvat sätt inför arbetslivet. Detta kan förklaras utifrån Ellströms modell för yrkeskunnande.72 

Förhållandet kan utryckas med att den efterfrågade kompetensen motsvaras av den formella 

kompetensen, medans den faktiska kompetensen inte motsvaras av den kompetens som arbetet 

kräver. Därmed uppstår en inkongruens mellan kvalifikation och kompetens, vilket ger en teoretisk 

förståelse för fenomenet. 

Sammanfattning av resultat och analys relaterat till syfte och 

forskningsfrågor 

I inledningen beskrev jag syftet med min uppsats, att utbildningsvetenskapligt undersöka hur sex 

studenter relaterar utbildning till yrkeskunskap utifrån sina erfarenheter. Den huvudsakliga 

                                                             
70 Ellström, P. Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet: Problem, begrepp och teoretiska perspektiv. 

Stockholm: Publica. 1992. S.51 
71 Larsson, S. Vuxendidaktik: Fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande. Stockholm: Natur & kultur. 2013 

Sid 88 
72 Ellström, P. Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet: Problem, begrepp och teoretiska perspektiv. 

Stockholm: Publica. 1992. S.37-44 
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frågeställningen i uppsatsen var: ”Hur kunde utbildningen varit mer förberedande inför 

yrkeslivet?” Mitt resultat visar att informanterna relaterar sin utbildning till sin yrkeskunskap, 

utifrån centrala fenomen som lärande och kunskap. Deras sätt att beskriva och jämföra sin 

utbildning och yrkeskunskap utifrån dessa begrepp skapar ett mönster utifrån vilket uppsatsens 

frågeställningar kan besvaras. Sammanfattande kan sägas att en utbildning bättre skulle förbereda 

studenterna för yrkeslivet genom att skapa liknande förutsättningar för ett lärande som yrkeslivet 

erbjuder. Detta kan ske genom att i utbildningen införliva karaktäristika av hur yrkeskunskapen 

tillägnas och utvecklas.  

Diskussion 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

På grund av urvalets metod och framförallt begränsade storlek är uppsatsens resultat inte 

generaliserbart. Den externa validiteten bör därför betraktas som låg. Däremot kan argumenteras 

för att den interna validiteten är god. Utifrån mitt syfte och mina forskningsfrågor tycker jag mig 

ha karakteriserat mitt problem väl i mina intervjufrågor. Intervjufrågorna speglar tydligt syftet 

genom att låta informanterna relatera sin utbildning till sin yrkeskunskap. De är logiskt utformade 

i frågeområden för att kunna ge svar på mina forskningsfrågor. Detta genom att metodiskt fokusera 

på innehållet såväl som karaktären av utbildning respektive yrkeskunskap samt sätta dessa i relation 

till varandra.  

Datan har samlats in, bearbetats och analyserats på ett systematiskt enligt semistrukturerad intervju. 

Frågorna var öppna, vilket är bra, dock så förekom det att intervjupersoner inte riktigt kunde svara 

på frågorna direkt utan att hamna på sidospår, vilket kan anses som negativt för den yttre 

validiteten. Här kan jag också känna att i min strävan efter koherens kan frågorna har blivit lite väl 

fyrkantiga. Ibland framstod informanterna som lite ställda, man fick prata runt omkring lite för att 

få igång dem och få dem att börja reflektera. Enligt Justen och Mik-Meyer finns det i litteraturen 

en viss spridning i avvägningen mellan standardisering och individanpassning. 

Värt att reflektera över är också forskareffekten, även om jag inte själv upplevde den som stor var 

det ju så att alla informanter mer eller mindre kände mig personligen. En informant motsade sitt 
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tidigare svar på en fråga, till synes i syfte att provocera. Resultaten stämmer väl överens med 

tidigare studier, även de med annan metod som ex. enkätstudier.  

 

Uppsatsens bidrag och begränsningar 
 

Min uppsats utgår från ett individperspektiv och har en kvalitativ metod, den intresserar sig inte 

för institutionella frågor eller syftar till att kvantifiera ett fenomen, något som varit dominerande 

perspektiv i mycket av den tidigare forskningen. Istället syftar den att djupare förstå hur 

nyutexaminerade reflekterar och upplever sin utbildning i relation till deras nuvarande 

yrkeskunskap. Uppsats bidrar till tidigare forskning genom att på ett unikt sätt undersöka relationen 

mellan utbildning och yrkesliv utifrån centrala pedagogiska begrepp som lärande och kunskap. I 

analysen av uppsatsens resultat fungerar dessa begrepp sedan som förklarande faktorer i svaren på 

uppsatsens forskningsfrågor. Därigenom behandlar uppsatsen ett aktuellt samhällsfenomen utifrån 

ett av utbildningsvetenskapens huvudsakliga syfte, nämligen att skapa förståelse för förutsättningar 

och villkor för lärande. Utifrån sitt teoretiska ramverk söker sedan uppsatsen skapa en förståelse 

av fenomenet och förklara det principiellt. Just denna höga ambition blir tyvärr uppsatsens främsta 

begräsning på grund av dess begränsade format. Även om validiteten delvis är god i uppsatsen och 

jag lyckats med operationaliseringen så går det likväl inte att generalisera resultatet på grund av 

urvalets metod och oerhört begränsade storlek.  

Slutliga reflektioner och vidare forskning 

Även om denna uppsats till största del bekräftat tidigare forskning finns ändå utrymme för 

reflektion kring vad resultateten betyder. Att själva utbildningsformatet har en påtaglig betydelse 

för hur väl en utbildning förbereder eleven för yrkeslivet borde innebära flera implikationer, särskilt 

om detta förhållande är principiellt betingat, som kan bli föremål för tillämpad forskning.  

Särskilt tänker jag på hållbara lösningar i syfte att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt 

lärande i olika utbildningsinsatser. Hur kan man i utbildningen låta studenterna utveckla en 

praktikergrundad reflektion? Hur ska man utforma en lärobok som möjliggör ett autentiskt lärande 

hos läsaren? Vidare forskning kring borde vara relevant för alla berörda intressenter. Arbetsgivarna 

vill ju anställa nyutexaminerade som redan direkt från utbildningen har färdigheter för yrkeslivet, 
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studenterna vill naturligtvis att deras utbildning på bästa sätt förbereder dem för yrkeslivet, och 

utbildningsinstitutionerna vill rimligtvis erbjuda attraktiva utbildningar som är eftertraktade på 

marknaden, oavsett om programmet är uttalat yrkesförberedande eller mer ämnar ge studenterna 

kompetens inom ett givet fält.  
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arbete kommer alla ljudfiler att tas bort. Resultaten från intervjuerna kommer att publiceras i 

uppsatsen och finnas tillgängliga i databasen DIVA. 

Tack på förhand för din medverkan! 

Med vänlig hälsning 

Paul Hult 

Vid frågor nås jag på mobil; 0730778777, 

alternativt mail; hult101@gmail.com 

Uppsala Universitet, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier                                            

Handledare; lektor Lizbeth Engström. Tel: 018-4711648, mail; Lizbeth.engstrom@edu.uu.se 

Intervjuguide 

Intervjuguide 

 

Frågeområde 1, intro och bakgrund. 

 Kan du berätta kort om din utbildningsbakgrund. 

 Kan du berätta kort om din yrkesbakgrund. 

 Kan du berätta kort om ditt nuvarande arbete. 

Frågeområde 2. Yrkeskunskap. 

 Hur skulle du beskriva din yrkeskunskap? 

 Kan du beskriva innehållet i din yrkeskunskap? 

 Kan du beskriva hur du lärde dig din yrkeskunskap? 

 Kan du beskriva om din yrkeskunskap växer när du använder den i din yrkesutövning? 

Frågeområde 3. Utbildning 
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 Kan du beskriva innehållet i din utbildning? 

 Kan du beskriva didaktiken i din utbildning? (Hur gick undervisningen till?) 

Frågeområde 4. Förhållandet mellan utbildning och yrkeskunskap. 

 Hur skulle du jämföra innehållet i din yrkeskunskap med innehållet i din utbildning? 

 Vilka aspekter i din utbildning tror du har bidragit mer eller mindre till din yrkeskunskap? 

 Vilka aspekter i din utbildning upplever du har förberett dig bäst för ditt yrkesliv? 

 Kan du jämföra hur du lär dig i arbetet med hur du lärde dig på universitet? 

 

Är det något ytterligare du vill tillägga? 

TACK FÖR SVAR! 

 

 


