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Abstrakt 
 

Författare: Monika Caesar 

Titel: Från utbildning till arbetsliv – en studie om studenters 
upplevelser av sin första praktikperiod  

Antal sidor: 33 

 
 
 

 

Utbildning är för många grunden till vidare utveckling och studier men också en 
inträdesbiljett till arbetsmarknaden. YH-utbildning är en kvalificerad yrkesutbildning 
som har en teoretisk del och en praktisk del förlagd till arbetslivet. Genom samverkan 
med olika företag är målet att utbildningen ska leda till anställning för den studerande. 
Syftet med undersökningen är att ge ökade kunskaper och förståelse för hur enskilda 
individer har upplevt sin första praktikperiod där de för första gången har provat på 
sitt framtida yrke. 

Sex personer som genomgår en KY, respektive YH-utbildning har intervjuats för att 
ta reda på deras upplevelser av sina praktikperioder. Resultatet visar att majoriteten 
kände sig väl integrerad och tyckte att de hade den kunskap som krävdes att utföra 
yrket i fråga. Alla ansåg att deras yrkeskunnande har utvecklats under 
praktikperioden. De flesta ansåg att de haft en bra relation till sin handledare och att 
denna har hjälpt dem att utvecklas och att knyta ihop teori och praktik.  

Studien visar att många studenter väljer att genomgå alla sina (två till tre) 
praktikperioder på samma arbetsplats med förhoppning om en anställning efter 
avslutad utbildning. Utifrån ett lärandeperspektiv kan det leda till väldigt specifika 
och ensidiga yrkeskunskaper jämfört med möjlighet till lärande på flera olika 
arbetsplatser. Studien visar också att utbildningens båda delar, teori och praktik, av 
många uppfattas ge möjlighet till såväl lärande som erfarenheter samt en möjlighet att 
knyta värdefulla kontakter som kan resultera i anställning. Det kan därför finnas 
anledning att vidare undersöka praktikplatsens betydelse för att anpassa utbildningen i 
framtiden. 
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1. Inledning 
I rapportens första avsnitt introduceras läsaren i ämnet, därefter presenteras studiens 
syfte och dess frågeställningar samt avgränsningar och definitioner av begrepp. 
Avsnittet avslutas med att problemområdet beskrivs mer utförligt i form av bakgrund 
om ämnet, teorier och tidigare forskning inom området. 

1.1 Introduktion 
Utbildning är för många grunden till vidare utveckling och studier men också vid 
gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar en inträdesbiljett till arbetsmarknaden. I 
en del fall är utbildningen mer generell och teoretiskt inriktad medan annan utbildning 
är specifik och praktiskt inriktad mot ett yrke.  

YH-utbildning, yrkeshögskola-utbildning, är en konkret samverkan mellan staten och 
arbetslivet (KY i korthet, 2007:2). Arbetsmarknadens roll i en YH-utbildning är att 
definiera behovet och att efterfråga den kompetens som ska utbildas. Arbetslivet ska 
även medverka i utbildningen och vara med och påverka under resans gång. Syftet 
med utbildningen är att den ska leda till en anställning inom yrkesområdet för den 
studerande.  

För att få tillträde till ett yrke eller ett yrkesområde blir det allt vanligare att man idag 
kräver någon form av högre examen från högskola eller universitet. I en 
yrkesanpassad utbildning ingår teoretiska ämnen och viss praktik som ska ge den 
kunskap som fordras för ett visst yrkesområde. Fransson (2003, s. 7) menar att idag är 
kopplingen mellan högre utbildning och en mera direkt tillämpning av kunskaperna 
mera efterfrågad än tidigare. Enligt honom framstod tidigare den högre utbildningens 
bildningsideal som mera central – nästan god nog i sig själv.  

I min studie ska jag försöka ta reda hur studenterna har upplevt sin första 
praktikperiod där de träffade på sitt framtida yrke. Har de kommit till en arbetsplats 
där de fick använda sin nya kunskap? Eller saknade de den kompetens som arbetslivet 
efterfrågade? De begrepp som ska belysas närmare i undersökningen är kompetens 
och yrkeskunnande. Även om utbildning och kunskap kan väga tungt kan det finnas 
en osäkerhet när personen möter arbetslivet. I min studie önska jag också belysa hur 
innehållet i yrkesinriktad utbildning motsvarar de krav och behov arbetsmarknaden 
ställer.  

I min yrkesverksamhet arbetar jag med utbildningsformen Yrkeshögskoleutbildning 
(YH). Utifrån egna erfarenheter har jag reflekterat över hur studenterna upplever sitt 
inträde i yrket när de kommer ut till praktikplatsen som anses vara en viktig och 
betydelsefull del av utbildningen. I samtal med utbildningsanordnaren har frågan 
också kommit upp om studenternas förväntningar på yrket verkligen överens stämmer 
med verkligheten på en arbetsplats och om de känner att de har den kompetens som 
arbetet kräver. Kurskamrater som under seminariedagen tar del av rapporten kan även 
ha ett intresse ur det arbetslivspedagogiska perspektivet. Förhoppningsvis blir det ett 
intressant lärotillfälle för kunskapsspridning. 
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1.2 Syfte och problemformulering 
Syftet med studien är ta reda på hur studenterna har upplevt sina första 
praktikperioder för det tänkta framtida yrket, samt hur studenterna anser att deras 
yrkeskunnande har utvecklats och vilken roll handledaren på arbetsplatsen haft för 
denna utveckling. 

Undersökningen utgår från tre huvudsakliga frågeställningar; 

I vilka avseenden kände sig studenterna integrerade och kompetenta att utföra sitt 
yrke under den första praktikperioden? 

Hur upplever studenterna att deras yrkeskunnande har utvecklats under LIA-
perioden? 

I vilka avseenden upplever studenterna att handledaren på LIA-platsen har bidragit 
till studenternas utveckling? 

Genom att vända sig till studerande som har genomgått en första praktikperiod och ta 
del av deras upplevelser, erfarenheter och åsikter kan problemet förstås ur ett 
individuellt perspektiv. Fransson (2003, s. 7) menar att det kan vara svårt för en 
student som går en viss utbildning att förstå varför just dessa kunskaper är viktiga i 
det framtida yrket. Detta formulerar han som ett ”glapp” mellan teori och praktik, där 
teorin förstås som utbildningsmoment på en institution och praktik som det konkreta 
yrkesutövandet. I flera andra yrken pratas det om en så kallad ”reality-chock” som en 
nyutexaminerad individ kan uppleva när denne gör sitt yrkesinträde. Det beskrivs som 
en kulturkrock mellan skolmiljön och kraven i arbetet. En stor del av forskning inom 
området är inriktad på sjuksköterske- och läraryrket. Genom att vända sig till 
studerande, som har genomgått en praktikperiod, och ta del av deras erfarenheter och 
åsikter kan problemet analyseras ur ett individuellt perspektiv om hur fenomenen 
upplevs i ett tekniskt, respektive administrativt yrke. 

Eftersom studiens tid och resurser är begränsade valde jag att vända mig till sex 
studenter som befinner sig i andra året av sin YH eller KY utbildningen och har 
genomgått en eller två LIA-perioder. LIA används som förkortning för Lärande I 
Arbete. Det vill säga att personerna som ingår i undersökningen inte utgör ett 
slumpmässigt urval utan är handplockade för att de förväntas ha kännedom om det 
problemområde som skall undersökas. Det innebär en medveten avgränsning till 
personer som utbildar sig i Växjö eller Ljungby och som under vårterminen och 
höstterminen 2011 har genomgått en praktikperiod. 

 

1.3 Bakgrund 

1.3.1 YH-utbildning och KY-utbildning– vad är det egentligen? 
YH-myndigheten (YH Myndigheten, 2011) ansvarar för Yrkeshögskolan som 
omfattar två eftergymnasiala utbildningsformer som kombinerar teori med 
arbetslivsanknutet lärande: Yrkeshögskoleutbildning (YH) och Kvalificerad 
yrkesutbildning (KY). KY-utbildningarna har funnits i snart 15 år medan YH-
utbildningarna startade hösten 2009. Från 2013 kommer alla utbildningarna att vara 
YH-utbildningar. YH syftar till anpassade utbildningar inom branscher där det finns 
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ett uttalat behov av arbetskraft. Skiftande rekryteringsbehov innebär att innehåll och 
inriktning på utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid. 
Obalanser uppstår när utbildning och efterfrågan på kompetens inte möter varandra 
och där har YH-utbildningen en fördel. YH-utbildning är ett resultat av nära 
samarbete mellan utbildningsanordnare och företrädare för arbetslivet.  

Innehållet i utbildningen är till skillnad från många andra utbildningar både teoretisk 
och praktisk och båda delar omfattar ungefär lika många poäng. Lärandet i arbete 
präglas av samma pedagogiska idé som lärandet i den skolförlagda delen. Det innebär 
att de studerande har en aktiv relation till gruppen de kommer att arbeta med, såväl 
arbetskamrater som externa kontakter och känner sig delaktiga i sina praktikföretag. 
Under den arbetsplatsförlagda delen som också kallas för LIA, lärande i arbete, finns 
det en handledare tillgänglig. LIA består av två eller tre perioder där den enskilde 
själv kan välja att genomföra praktiken i samma verksamhet under alla perioderna 
eller vid olika verksamheter. Under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen 
integreras kurser och projekt från den skolförlagda delen varvid kunskapssökandet 
sker både på företaget och i skolan. Detta leder förhoppningsvis till en kontinuerlig 
växelverkan mellan praktik och teori där teoretiska delar problematiseras och ger 
förståelse för verklighetens villkor. Enligt utbildningsanordnaren är det viktigt att 
kunskap hämtas från båda håll och att kunskap inte bara är hårdvara utan ofta av 
ganska informell natur. Genom denna växelverkan förväntas studenterna tillföra 
företagen kunskap genom projektredovisningar som återförs till företaget och blir då 
successivt både kunskapstagare och kunskapsgivare. De studerande får enligt 
utbildningsanordnaren ett växande ansvar inte bara genom arbetsuppgifternas art utan 
också genom att kunna bidra med självständigt producerat material som kan vara till 
nytta för företaget. De studerande ges under LIA perioden utrymme att delta i 
helheten på arbetsplatsen för att få en så komplett bild som möjligt av verksamheten – 
att kunna se hur företaget styrs, förstå bakomliggande faktorer och få delta i den 
sociala interaktionen. (NBI, 2011) 

Inom yrkeshögskolan drivs utbildningarna av olika anordnare som måste ansöka om 
att få starta utbildningar inom olika områden. Efter ansökningen är det myndighetens 
uppgift att bedöma dessa och besluta om vilka utbildningar som ska ingå i 
yrkeshögskolan. Utifrån fastställda krav och kvalitetskriterier görs ett urval som 
främst tar hänsyn till arbetsmarknadsrelevans, arbetslivsanknytning och samverkan 
med arbetslivet i utbildningen. Hälften av anordnarna är kommuner och landsting. 
Drygt en tredjedel är privata företag och resten består av bland annat stiftelser och 
högskolor (Myndigheten för Yrkeshögskolan, 2010, s. 9) 

Statistik från myndigheten för yrkeshögskolan (YH Myndigheten, 2011) visar att de 
flesta studerande, 85 %, 2010 var födda i Sverige. Därefter följer gruppen födda i 
länder utanför norden med cirka 11 %. Däremot har var fjärde student bland de 
studerande som är över 30 år utländsk bakgrund. (Myndigheten för kvalificerad 
yrkesutbildning, 2007) Någon skillnad mellan könen avseende födelseland fanns inte. 
YH myndighetens statistik anger en medelålder av studerande som ligger på 29,5 år. 
Medelåldern har enligt ovan ökat marginellt sedan 2007. Totalt var det nästan 44 000 
studerande inom en KY/YH-utbildning under 2010, varav den största gruppen, cirka 
13 000, läste en utbildning i området ekonomi, försäljning och administration. Inom 
detta område var andelen kvinnor så högt som 70%. I det näst största 
utbildningsområdet, teknik och tillverkning, läste däremot 80 % män. (Myndigheten 
för Yrkeshögskolan, 2010, s. 33-37) 
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1.3.2 Tidigare forskning  
I denna del presenteras tidigare forskning inom området då det utgör en 
tolkningsgrund vid diskussion av resultatet. 

1.3.2.1 Om anslutning till professionell kunskap 

Smeby (2007) har genomfört en enkätstudie i Norge från 2000 till 2003 där han vände 
sig till studenter i början och i slutet av deras utbildning. Han undersökte tre olika 
studentgrupper; sjuksköterskor, lärare och ekonomistudenter. I början tillfrågades 
studenterna om deras förväntningar på utbildningens båda delar, den teoretiska och 
praktiska. Under den sista terminen som studenterna läste blev de tillfrågade genom 
en enkät om hur de uppskattade sina studieresultat, sitt lärande och sin kompetens och 
vad de förväntar sig av sitt framtida yrke. Smebys (2007) studie kom fram till att 
studenterna som inte var säkra i början på om de valt rätt utbildning hade mindre 
förväntningar på praktikperioden och det de skulle lära sig i praktiken jämfört med de 
studenter som var säkra på att de hade valt rätt utbildning. Det visade sig också att 
sjuksköterskestudenter hade de högsta förväntningar på praktiken och trodde att de 
skulle lära sig mest under den perioden. Dessutom var det framförallt sjuksköterskor 
som ansåg att de kunde koppla ihop vad de hade lärt sig i teorin med praktiken. Det 
visade sig i studien över alla tre studentgrupper att kvinnor i slutet av utbildningen var 
mer osäkra om de skulle klara sitt framtida yrke än män. Äldre studenter var mindre 
rädda för att inte vara tillräcklig kompetenta än vad de yngre var. Däremot var de 
yngre studenterna mera inställda på att de skulle få ett intressant arbete än de äldre. 
Studenter med annan etnisk bakgrund än norsk var mer tveksamma om de skulle 
kunna få ett intressant arbete än vad norska studenter var.  

1.3.2.2 Relation mellan teori och praktik 

Fransson (2003) har undersökt frågan om relationen mellan teori och praktik i fyra 
olika yrkesgrupper. Han tittade på arkitekter, sjuksköterskor, ingenjörer och 
officerare. Där har han kommit fram till att sjuksköterskorna anser att de befinner sig i 
ett spänningsfält mellan omvårdnad, medicinisk yrkesutövning och profession-
alisering. Spänningsfältet inramas av arbetsförhållanden präglade av hög 
arbetsbelastning och låg status. Drivkraften till att arkitekter är intresserade i frågan 
om teori och praktik anser Fransson (2003, s. 67) vara att deras arbete har befunnit sig 
i ett spänningsfält mellan konst, teknik, estetik och samhälle. I strävan efter legitimitet 
prövas arkitekters yrkeskunnande exempelvis i uppdelning av deras arbete som 
antingen tekniskt eller konstnärligt. Han kom fram till att de två yrkesgrupperna, 
ingenjörer och officerare inte i samma utsträckning resonerade om frågor kring teori 
och praktik. Det förklaras med att i de naturvetenskapliga och tekniska disciplinerna 
har frågan om teori och praktik handlat om teorier i termer av hypoteser och 
förklaringsmodeller, medan praktiken närmast har setts som tillämpning. Den 
epistemologiska frågan om vad teori och praktik är eller kan förstås som, har inte varit 
i förgrunden på samma sätt som den har varit inom de discipliner inom samhälls- eller 
humanvetenskap.  

1.3.2.3 Varför studenten väljer en YH-utbildning 

Encell, kompetenscentrum vid Högskolan i Jönköping för livslångt lärande, har 
genom Chaib (2007) undersökt tretton tvååriga KY-utbildningar fördelade på sex 
branscher. Underlaget som utgörs av intervjuer och enkäter, har genomförts med nio 
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utbildningsanordnare och 12 branschföreträdare samt 206 studerande (Chaib. 2007, s. 
16-20)  

Studien visade att skälen för att välja en YH-utbildning är att de studerande förväntar 
sig att utbildningen leder till ett intressant arbete med utvecklingsmöjligheter, att 
utbildningslängden upplevs som kort samt att den berättigar till studiemedel. Däremot 
har det visat sig att de studerande inte förväntar sig att få en hög lön. I Chaibs (2007) 
studie säger 41 % av de 206 tillfrågade studenterna att de förväntar sig ett intressant 
arbete efter avslutade studier. Vidare är de flesta positivt inställda till att del av 
utbildningen är förlagd till arbetslivet men anser att kvaliteten på LIA är mycket 
skiftande. Den kritik som framförs mot utbildningarna gäller att kravnivån generellt 
på utbildningen kan vara högre. Branschföreträdarna anser att teori och praktik varvas 
på ett bra sätt i utbildningarna. Flera av studenterna menar att handledarna borde 
erbjudas pedagogisk utbildning. Samtidigt uppger flera av dem att de inte känner till 
ämnesteorin väl och att den i vissa fall upplevs som diffus och inaktuell (Chaib, 2007 
s. 33). 

1.3.3 Teoretisk förankring 
I denna del presenteras teorier inom ämnesområdet för att öka förståelsen och 
förtydliga studien då de utgör en tolkningsgrund vid analys och diskussion av 
resultatet. 

1.3.3.1 Kompetens och Kvalifikation 

Lundmark (1998) skriver att mänskligt lärande sker i en ständigt pågående process, 
under hela livet och utifrån en rad skiftande omständigheter. Enligt henne kan lärande 
vara både kognitiv såsom kontextuell. Det kognitiva lärandet förknippas ofta med 
formell undervisning, medan det kontextuella lärandet beskrivs utifrån sin sociala 
karaktär. Det vill alltså säga att den kontextuella lärandeprocessen bygger på aktivt 
deltagande och på erfarenhet. Hon menar också att lärandet alltid är situerat, det vill 
säga relaterat till den kontext där lärandet äger rum.  

Ellström (1992) beskriver det utvecklingsinriktade lärandet som utgår ifrån att 
individen har ett ifrågasättande och prövande förhållningssätt till de förutsättningar 
som finns. Individen ska främst lära sig att identifiera och definiera en situation, 
uppgift eller problem, inte att handla på givna grunder. I det utvecklingsinriktade 
lärandet analyserar individen kritiskt sin omgivning och förändrar sina förutsättningar 
vid behov menar Ellström (1992). Han menar även att lärandet sker inte längre bara i 
en utbildning, utan människor vidareutbildar sig hela tiden. Livslångt lärande är en 
oändlig lärandeprocess som handlar om att det är individen som ska utvecklas och det 
är inte särskilda böcker som ska läsas in. Enligt Ellström (1996) samlar människor på 
sig fler och fler kunskaper i livets alla tidsperioder och miljöer. För att kunskaper ska 
bli meningsfulla och långvariga krävs att de verkligen får fäste i en individ, vilket sker 
om de sätts i ett meningsfullt och relevant sammanhang  

Keen (2003, s. 4) beskriver handen som en symbol för begreppet kompetens, då det är 
med våra händer vi människor skapar. Som handen är varje människans kompetens 
unik; kompetens är ett sammansatt begrepp, som består av olika delar. Enligt Keen 
(2003, s. 4) innebär att vara kompetent att kunna klara en situation, att handla, att 
använda sina händer och sin förmåga. Hon symboliserar varje finger som en del av 
förmågan, från tummen till lillfingret: 
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• Färdigheter 
• Kunskaper 
• Erfarenheter 
• Kontakter, nätverk 
• Värderingar 

 
Lika viktig som de olika förmågorna anser Keen (2003, s. 12) att energin är, som 
symboliseras i handflatan. Det krävs såväl fysisk som psykisk energi för att 
genomföra en uppgift, det krävs kraft och ork för att klara stress och motstridiga krav. 
Hon menar alltså sammanfattningsvis att individuell kompetens är individens förmåga 
att klara en situation, att handla och att se framåt och ana vad framtiden kommer att 
kräva.  
 
Granberg (2009, s. 99) menar om kompetensbegreppen att de inte går att helt särskilja 
från benämningarna kvalifikation och yrkeskunnande. Han menar att de tre begreppen 
har en gemensam innebörd men att man alltid kan vara kompetent, kvalificerad eller 
yrkeskunnig för en viss uppgift, situation eller kontext. Granberg (2009, s. 101) skiljer 
mellan formell och faktisk kompetens. Formell kompetens är ofta knuten till en viss 
utbildning hos individen, ofta med ett behörighetsbevis. Den faktiska kompetensen 
utgör oftast att man är obehörig till ett visst yrke, även om man faktiskt hade utmärkt 
kompetens.   
 
Relationen mellan begreppen kompetens och kvalifikation kan beskrivas som där 
kvalifikationen är knuten till arbetsuppgiften i form av den efterfrågade kompetensen 
som arbetet kräver. Kvalifikationen innebär ett innehav av formell kompetens. 
Kompetensen i sin tur är individrelaterad.  Individen bär på en formell och faktisk 
kompetens som när den utnyttjas blir till en reell kompetens (Andersson & Fejes, 
2010. s. 61). De menar att en formell kompetens, ofta dokumenterad, sällan är 
förenlig med den faktiska eller reella kompetensen. Ett informellt lärande kan som 
exempel bidra till en högre kompetens än den formella kompetensen. Omvänt kan 
arbetsförhållande medföra att den reella kompetensen minskar jämfört mot den 
formella om den inte tillämpas. Vidare menar de också att det rör sig om vilken 
kunskap som räknas och om acceptansen för kunskap som utvecklas i ett visst 
sammanhang. Därmed refererar de till Ellström som säger att den reella kompetensen 
skall betraktas, inte som högre eller lägre än den formella, utbildningsrelaterade 
kompetensen utan snarare som kvalitativt skild från denna kompetens. (Andersson & 
Fejes, 2010, s. 62) 

1.3.3.2 Från Pil till blomma – aktivt konstruerande av kunskap 

I antologin av Tedenljung (2008, s. 77-79) beskriver Marianne Döös kunskap som en 
aktiv konstruktion. Hon menar att pedagogikens uppmärksamhet av lärande i 
vardagliga arbetsuppgifter har lett till ett perspektivskifte. Övergången från ett 
konventionellt till ett mer miljöpedagogisk synsätt illustrerar hon med en metafor som 
hon kallar ”från pil till blomma”. Enligt henne står pilen för det traditionella sättet att 
förmedla ”små kunskapspaket” där det ligger mycket fokus på hur skickligt 
pedagogen kan förpacka ”paketen”. Om han på ett tydligt och pedagogisk sätt kan 
förmedla kunskap, lära ut eller ge instruktioner. 
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Figur 1: Från förmedlande kunskapspaket till aktivt konstruerande av kunskap (Tedenljung, 2008, s. 
78) 

Med hennes illustration av blomman riktas nu fokus bort från den som förmedlar 
kunskap mot den lärande individen. Individen som står i mitten, omgiven av 
blommans kronblad, som genom eget aktivt agerande använder sig av miljö, 
situationer och sammanhang. När individen utför sina uppgifter så fångar han eller 
hon in och använder sig av det som hans eller hennes omgivning erbjuder. Det är 
individens avsikter och intentioner som styr vilka erbjudanden av sin omgivning han 
vill fånga in och använda. Hon menar också att hur omgivningens tillhandahållanden 
uppfattas är beroende på vad individen är sysselsatt med. På det sättet skapar 
individen sin omgivnings erbjudanden likaväl som omgivningen tillhandahåller eller 
erbjuder vissa förutsättningar. Med metaforen från pil till blomma har Döös (2008) 
skiftat perspektiv till att betrakta människor som ständigt aktiva konstruktörer av eget 
kunnande. 

1.3.3.3 Yrkeskunnande 

Per-Erik Ellström (1992, s. 38) anser att vara kvalificerad och kompetent måste 
relateras till en specifik situation, uppgift och kontext. Han menar att yrkeskunnande 
är ett flerdimensionellt begrepp i en begreppsfamilj. Denna begreppsfamilj har en 
gemensam innebörd, men samtidigt med en egen speciell innebörd för varje begrepp. 
Dessa begrepp är formell kompetens, reell kompetens, utnyttjad kompetens, 
kompetens för att nå framgång samt formell eller informell kompetens för ett specifikt 
arbete, där såväl den explicita kunskapen som den tysta kunskapen och den tysta 
kunskapsöverföringen har betydelse. För att förklara den tysta kunskapen i 
yrkeskunnandet använder sig Ellström av de två begreppen färdighetskunskap och 
förtrogenhetskunskap. De begreppen har ursprungligen hämtats från Wittgensteins 
forskning om tyst kunskap. Färdighetskunskap, som han också kallar för praktisk 
kunskap delar han in i två olika fack av tyst kunskap, ett filosofiskt- respektive 
psykologiskt. Den filosofiska innebörden innefattar då kunskap som man av logiska 
eller principiella skäl inte kan sätta ord på. Det handlar om kunskap som exempelvis 
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används för att utföra arbetsuppgifter som man inte kan förklara eller berätta för 
andra. Den psykologiska innebörden av tyst kunskap innefattar kunskap som man av 
psykologiska skäl inte kan, eller vill, sätta ord på. Det kan vara på grund av bristande 
motivation. I detta fack ingår också kunskap som man använder i sitt arbete och är 
medveten om, men att denna kunskap inte efterfrågas av ledningen och därför inte 
överförs till nya medarbetare. Ellström (1992, s. 24) beskriver förtrogenhetskunskap 
som den kunskap där man känner igen något, kan bedöma något eller kan se mönster i 
ett arbete. Det är enligt honom en kunskap som erhålls genom att ta del av exempel 
som andra inom samma yrke kan förmedla, i kombination med egen yrkeserfarenhet. 
Han menar att när det har inträffat har ett yrkeskunnande uppnåtts. 

Andersson och Fejes (2010) menar att den kompetens som efterfrågas från 
arbetsgivarhåll sällan fullt ut motsvarar den kompetens som faktiskt krävs för att 
utföra arbetsuppgifter 

En formell behörighet är ingen garanti för att man klarar uppgiften – i själva verket 
är det den reella (faktiska) kompetensen som är avgörande (Andersson & Fejes, 
2010, s. 62). 

I nedanstående modell som även Andersson och Fejes (2010) använder visas hur 
formell kompetens och faktisk kompetens sällan speglar varandra utan växlar 
inbördes värde bland annat beroende på tid, praktik och erfarenhet. Modellen 
tydliggör hur olika faktorer och krav påverkar hur en specifik arbetssituation ser ut. 
Ellström (1992) kommenterar de fem olika innebörden av yrkeskunnande i modellen 
som följande: 

1. Yrkeskunnande som formell kompetens, som kan dokumenteras med ett 
diplom, examensbevis, etc.  

2. Yrkeskunnande som reell kompetens eller faktisk kompetens som en individ 
har för att utföra ett arbete 

3. Yrkeskunnande som utnyttjad kompetens: en kompetens som en individ har 
med sig och dessutom använder 

4. Yrkeskunnande som den kompetens som reellt krävs för att kunna utföra ett 
visst arbete 

5. Yrkeskunnande som den kompetens som formellt eller informellt föreskrivs 
för att utföra ett visst arbete (t.ex. läkare eller lärare) 

 
Figur 2 Relationer mellan olika innebörder av yrkeskunnande (Ellström, 1992, s. 38) 

Att synliggöra även det icke-formella och informella lärandet kan vara betydelsefullt 
för att kunna göra en rättvis bedömning av individens förutsättningar att lyckas i 

Utnyttjad kompetens 

KOMPETENS) KVALIFIKATION)

Formell kompetens Efterfrågad kompetens 

Faktisk kompetens Den kompetens som arbetet kräver 
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arbetet. Vid jämförelser av olika individers kompetenser för en anställning krävs att 
bedömningen är tillförlitlig och här menar Andersson & Fejes (2010) att det finns en 
svårighet att hitta metoder som ger rättvisa åt det specifika och individuella. 

1.3.3.4 Kunskap i teori och praktik 

Det har under lång tid tillbaka funnits en föreställning att viss kunskap är teoretisk och 
viss kunskap är praktisk. En indelning av teori och praktik som redan Aristoteles 
presenterade är att olika sorter av verksamheter kräver olika slags kunskaper används 
ännu idag. Gustavsson (2002, s. 79) menar den första verksamheten består av de 
teoretiska, vetenskapliga kunskaperna (vetande) och den andra verksamheten består 
av kunskapen att kunna producera eller tillverka något (kunnande). Medan den tredje 
verksamheten inte är direkt kopplad till någon nytta utan har ett värde i sig genom att 
de är goda för människan (klokhet). 

Skillnaden mellan praktisk och teoretisk kunskap definieras som att teoretisk kunskap 
är det vi lär oss genom att läsa och reflektera medan praktisk kunskap handlar om det 
vi gör. Två centrala begrepp som används när man reder ut skillnaden mellan de båda 
kunskapsbegreppen är ”knowing how” och ”knowning that”. Knowing how beskriver 
den praktiska kunskapen och består i färdigheter och kunskap om hur man gör/utför 
något. Medan knowing that handlar om teoretiska kunskaperna och vad man vet om 
något. De begreppen anses ha betydelse för kunskaps överföring och utveckling hos 
studenten i samspel med respektive handledare. Det Enligt Gustavsson (2002, s. 85) 
är praktisk och teoretisk kunskap inte separerat från varandra utan de samspelar hela 
tiden. Den teoretiska kunskapen hämtas från en praktik och utgår från det vi gör och 
ser och den praktiska kunskapen bygger på tidigare teoretiskt kunskap.  

Gustavsson (2002, s. 78) menar att i många utbildningar läser man teoretiskt om olika 
verksamheter och ska sedan ut och praktisera för att se vad och hur man gör. Han 
menar att det finns olika uppfattningar om vad kunskapen tar sin utgångspunkt i.  

• En uppfattning menar han är att kunskapen börjar med erfarenheten, det som 
vi iakttar och observerar. Men enligt honom räcker inte det. 

• En annan uppfattning säger oss att kunskapen börjar i hur vi tänker. Men 
enligt honom räcker inte det heller.  

Enligt Gustavsson (2002, s.78) behöver de två uppfattningar förenas för att det på ett 
meningsfullt sätt ska bildas kunskap. Han jämför det med relationen mellan teori och 
praktik som både är beroende av varandra.  

Molander (1997, s. 34) visar också detta beroende av den teoretiska och den praktiska 
aspekten och hur de kompletterar varandra med en enkel och tydligt illustration.  

 
Figur 3 Relation mellan utbildning och arbete (Molander, 1997, s. 34) 

UTBILDNING ARBETE   

ställer	  (objektiva)	  krav	  på	  kvalifikation 

ger	  kompetens	  som	  kvalifikation	  för 



 {PAGE  } 

Med tanke på både, Gustavssons (2002) och Molanders (1997) åsikter om det 
beroende mellan teori och praktik och vad individen ser, hör och hämtar i praktiken 
får problematiken med den tysta kunskapen inte bortglömmas. Molander (1996, s. 35) 
refererar till Polanyi som säger ”we can more than we can tell” – alltså vi kan mer än 
vi kan uttrycka i ord. Vidare refererar Molander (1996, s. 46) till Dreyfus som har 
utarbetat en teori om fem olika kunskapsstadier där han kallar det högsta stadiet, för 
Expertstadiet. Hans uppfattning är att Experten inte resonerar och inte behöver tänka 
för att utföra sitt arbete. Enligt honom är det bara den som inte är expert som måste 
analysera och tänka. Det kan leda till att inte ord sätts på kunskap som är 
betydelsefullt för nybörjaren men inte ens kommer i åtanke hos expereten. 

 

2. Metod 
I avsnittet redovisas om hur undersökningen planerades och genomfördes. Ett 
resonemang om val av metod samt om metodens validitet och reliabilitet förs också. 

2.1 Hermeneutisk ansats 
Arbetets problemområde, syftet med de tillhörande frågeställningarna och tanken på 
att jag ville använda mig av den förförståelse jag har för problemet hjälpte mig att 
orientera och välja bland vetenskapsteorier. Eftersom syftet av studien är att förstå 
eller tolka studenternas upplevelser när de träffar på sitt framtida yrke används en 
hermeneutisk ansats då den enligt Patel & Davidsson (2010) anses stå för kvalitativa 
former för att förstå och tolka den mänskliga existensen och tillåter forskaren att vara 
både öppen, subjektiv och engagerad. Genom att tolka hur människor uttrycker sig i 
tal och skrift och se till människors handlingar anser sig hermeneutikern kunna förstå 
innebörden av de olika intentioner och avsikter som människor har. (Patel & 
Davidsson, 2010) 

Som hermeneutiker startar forskningsprocessen enligt Ödman (2007) ganska planlöst 
och utan någon total helhetsbild. Det finns en uppfattning om olika delar som 
förväntas ingå i det som är den totala helheten vilken ännu inte går att tyda eller utläsa 
klart och tydligt. Dock finns det en aning om helheten utifrån de föreställningar och 
den kontext som forskaren befinner sig i.  

Hermeneutikern har en holistisk syn på sitt problemområde och strävar hela tiden 
efter att förstå helheten vilket kan vara ganska svårt till en början när bara delarna 
finns där. Forskaren förändrar och flyttar efterhand sin förståelsehorisont för 
problemet genom att tolka delar och helheten vilket betecknas som den så kallade 
hermeneutiska spiralen. Det slutgiltiga resultatet, helheten och förklaringen till 
delarna, avtecknar sig efterhand och forskaren måste själv bestämma sig för när 
tillräcklig förståelse är uppnådd och när helheten syns tillräckligt klart och tydligt för 
att kunna formulera en teori (Ödman, 2007). 

Då jag genom mitt arbete hos en utbildningsanordnare förstått att studenterna inte 
alltid hade förväntningar som överensstämde med verkligheten när de kom ut på 
praktik ville jag gärna skapa mig en uppfattning om vad det kan bero på. Utifrån detta 
har jag, som Patel & Davidson (2010) utrycker det, följt upptäckandets väg och 
arbetat induktivt. Jag har inte utgått ifrån någon tidigare specifik teori utan lutat mig 
mot delar av den tidigare forskning som finns inom och i närheten av 
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problemområdet. Mot bakgrund av denna, ganska tunna, tidigare forskning och min 
förförståelse har jag sedan försökt att förstå och tolka empirin så objektivt som 
möjligt. 

2.1.1 Kvalitativ metod 
Då mitt arbete är kvalitativt inriktat har jag även valt kvalitativa forskningsmetoder 
vilka enligt Denscombe (2010) syftar till att få ett holistiskt perspektiv på 
problemområdet och ger en förståelse för hur saker och ting hänger ihop i sin helhet. 
Det empiriska materialet har därför samlats in genom kvalitativa intervjuer med 
studenterna som har genomgått en eller två praktikperioder. Intervju ansågs i enlighet 
med Denscombe (2009) vara den mest lämpliga metoden att använda när man vill 
undersöka människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter.  

Målet med denna kvalitativa undersökning är att nå ökad förståelse kring studenternas 
syn på sin första tid i yrkeslivet.  

2.2 Litteratursökning 
Det finns en omfattande litteratur i ämnesområdet som undersökningen avser att 
granska. Sökprocessen kommer att utgå ifrån de ovan nämnda nyckelorden, 
kompetens, yrkeskunnande, teori och praktik och yrkesutbildning. De sökorden 
användes delvis i kombination med ordet yrkesutbildning för att avgränsa sökningen. 
Olika databaser, som ERIC, SwePub, DIVA och Libris har används för att söka 
källmaterial. De flesta böcker som har används under arbetets gång har tidigare 
förekommit som kursreferens under kursen i arbetslivspedagogik. Formalia i arbetet 
utgår ifrån de skrivregler som har författats av Joelsdotter Hallbäck (2008). 

2.3 Planering och genomförande 
Genom kontakt med utbildningsanordnaren av kvalificerad yrkesutbildning i Växjö 
och Ljungby fick jag tillgång till studenter som deltar i en utbildning som är antingen 
av administrativ eller teknisk karaktär. De olika utbildningarna som studenterna som 
intervjuades genomgår var: 

• Inköp- och Supply Management, YH-utbildning på 425 YH-poäng, 
studenterna har gått en LIA-period på 13 veckor under vårterminen 2011 

• Industriell försäljning, YH-utbildning på 425 YH-poäng, studenterna har gått 
en LIA-period på 12 veckor under vårterminen 2011 

• Servicetekniker, KY-utbildning på 80 KY-poäng, studenterna har gått 2 LIA-
perioder, 1 under vårterminen på 6 veckor och en som de precis avslutats på 7 
veckor 

Alla studenter i de tre grupperna har därmed aktuell yrkeserfarenhet och kan anses 
vara relevanta för att besvara studiens frågeställningar. 

2.3.1 Urval 
Genom en kontakt med utbildningsanordnaren av kvalificerad yrkesutbildning i Växjö 
och Ljungby valdes studenter från tre olika utbildningar. De tre utbildningarna är alla 
av antingen administrativ eller tekniskt karaktär. Utbildningsanordnaren i Växjö tillät 
mig att presentera studiens upplägg i klassen och fråga studenterna om deras 
eventuella medverkan i en intervju. Denna presentation skedde under vecka 44 och 
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planerade intervjutider tänktes under vecka 44 och 45. I klassen fanns 32 studenter 
och det förväntades att tillräcklig många skulle ställa upp för en intervju utifrån denna 
grupp. Tyvärr var det bara 2 studenter som ville delta i en intervju. Genom 
utbildningsanordnaren fick jag tillgång till en e-post lista och tillåtelse att skicka en 
liten påminnelse och fråga om inte någon mer kunde tänka sig att delta i en intervju. 
Det blev bara ytterligare en person som kunde ställa upp, men hon ångrade sig dagen 
efter och skickade ett meddelande att hon inte skulle hinna med.  Efter detta dystra 
besked togs omedelbart kontakt med en annan utbildningsanordnare av YH/KY-
utbildning i Ljungby som direkt lovade att ställa upp med 4 studenter som går två 
olika utbildningar. Det var utbildningsanordnaren som valde ut de 4 studenterna och 
jag fick tider när jag kunde träffa dem. 

Antalet personer i urvalet uppgick alltså till sex personer. När det gäller urvalet av 
intervjupersoner så finns det olika tillvägagångssätt man som forskare kan använda 
sig av. Ett av dem är vad Denscombe (2010, s. 39) beskriver som bekvämlighetsurval 
som bygger på forskarens bekvämlighet att välja respondenter som finns till hands. 
Jag ansåg att detta var det mest lämpliga sättet att använda i min studie.  

2.3.2 Instrument 
Som Denscombe (2010, s. 234) beskriver har i detta arbete används semistrukturerade 
intervjuer för att få den önskade informationen. Forskaren har då en lista med ämnen 
som ska behandlas och frågor som ska besvaras. Men samtidigt är intervjuaren 
inställd på att vara flexibel och kanske anpassar ämnenas följd och låta den 
intervjuande utveckla sina idéer. Frågorna ska vara öppna och utforskande så att den 
intervjuade verkligen reflekterar vilket ger möjlighet att få fram så djup information 
som möjligt.  

Intervju-mallen konstruerades i en ordningsföljd som skulle ge möjlighet att besvara 
frågeställningarna. (bilaga 1) Intervjuguiden inledde med några frågor om 
respondentens bakgrund och tidigare erfarenheter. Det har sedan utvecklats några 
huvudfrågor som var tänkt att besvara forskningsfrågorna. Under de huvudfrågorna 
fanns det följdfrågor som skulle hjälpa forskaren under själva intervjun att få så 
mycket information som möjligt för att besvara sitt forskningssyfte. 

2.3.4 Insamling av data 
Patel & Davidson (2010, s. 69) menar att det vid intervjuer är viktig att värna om 
intervjupersonernas integritet och behandla alla erhållna uppgifter konfidentiellt. 
Därmed menas att uppgifterna inte får lämnas ut till utomstående, samt att det vid 
resultatredovisningen inte ska vara möjligt att identifiera en enskild individ.  

Intervjuerna har genomförts på de olika studenternas skolor där vi fick tillträde till 
avskilda konferensrum eller någon gång fick låna ett kontor. Innan intervjutillfällen 
hade det redan delats ut en missivbrev (bilaga 2) som informerade om studiens syfte, 
frivillighet att medverka och att data skulle behandlas konfidentiellt. Detta upprepades 
i samband med intervjun där de också fick veta att de när som helst kunde avbryta om 
de så önskade. Jag bad även om tillstånd att spela in intervjun för att inte gå miste 
någon viktig information. Med hänsyn till intervjupersonerna har tiderna lagts i direkt 
anslutning till undervisning. Ingen var emot att intervjun skulle spelas in. 
Intervjutillfällena tog mellan en halv timme och 45 minuter vardera.  
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2.3.5 Etiska överväganden 
Vid första kontakten med studenterna presenterades syftet med studien kortfattat och 
ett missivbrev delades ut (bilaga 2). Missivbrevets ändamål var dels att upplysa 
deltagarna om syftet med undersökningen, dels att upplysa om deras frivillighet att 
delta enligt de forskningsetiska principer som råder inom humanistisk- och 
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2011). Vetenskapsrådet (2011) har 
nedtecknat forskningsetiska principer och presenterar fyra grundkrav som ska vara 
vägledande inom den vetenskapliga forskningen. Informationskravet innebär att de 
inblandade ska informeras om forskningsuppgiftens syfte och villkoren för sitt 
deltagande som är frivilligt och som kan avbrytas när som helst. Deltagaren ska lämna 
sitt samtycke angående deltagande enligt samtyckeskravet. Med konfidentialitets-
kravet menas att deltagarnas personuppgifter skyddas och att deras utsagor ska 
presenteras på ett sådant sätt att individen inte kan identifieras.  

Det framgick också av brevet att deras uppgifter behandlades konfidentiellt både vid 
bearbetning av resultatet och vid resultatets presentation. För att uppfylla de nämnda 
kraven utformades missivbrevet relativt enkelt och kortfattat för att inga missförstånd 
om deras frivillighet att delta eller anonymitet skulle uppstå. Intervjupersonen gavs 
också möjlighet till kontakt vid eventuella frågor i form av kontaktuppgifter i 
missivbrevet. Utbildningsanordnaren fick samma information fast i muntlig form. 

2.3.6 Bearbetning och analys  
Alla intervjuer skrevs ut på ett sätt som Denscombe (2010:261) rekommenderar att 
forskaren skriver sina kommentarer i utskriften och lämnar plats i en bred kolumn för 
kodning och klassificering. Han menar också att detta arbete, även om det är 
mödosamt, är en värdefull del av forskningen eftersom forskaren därigenom kommer i 
”närkontakt” med data. Han menar att utskriftsarbetet väcker samtalet till liv igen, 
samtidigt att det blir enklare att analysera och kategorisera än ljudinspelningen i sitt 
ursprungliga form.  

Den analysmetod som används kallar Kvale & Brinkmann (2009, s. 221) för 
meningskoncentration. Metoden innebär att man drar samman intervjupersonernas 
utsagor till kortare formuleringar. Enligt dem har den metoden fem olika steg som 
börjar med att forskaren läser igenom hela intervjun för att få en helhetsintryck. Ur 
den ursprungliga texten plockar forskaren fram olika ”naturliga enheter” så som de 
uttrycks av intervjupersonen och sorterar dem till olika ”centrala teman”. I det femte 
och sista steget ska forskaren enligt Kvale & Brinkmann (2009, s. 222) knyta ihop 
relevanta teman i en beskrivande resultatdel.  

2.3.7 Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet  
Denscombe (2010, s. 265) menar att validitet i intervjun är en mycket viktig fråga för 
forskaren. När intervjun handlar om faktiska frågor kan forskaren göra vissa 
kontroller för att se om informantens uppgifter i stora drag bekräftas av andra 
människor och andra källor. Sådana kontroller är mycket svårare att göra när intervjun 
gäller frågor om den intervjuades uppfattningar, känslor och erfarenheter. Han menar 
att forskaren ändå kan kontrollera det till en viss del med olika metoder som: 

• Kontrollera utskriften med informanten 
• Kontrollera data med andra källor 
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• Kontrollera rimligheten i data 
• Leta efter tema i utskrifterna 

Alla intervjuer genomfördes på respektive på det respektive studenternas skolor 
antingen i ett ostört kontor eller ett konferensrum. Samma intervju-guide användes till 
alla sex intervjupersoner. Intervjuaren blev därigenom så välbekant med manualen att 
det aldrig upplevdes problematisk att frågorna inte kom i samma ordningsföljd som på 
manualen.  

Med tanke på studiens tillförlitlighet eller reliabilitet kan det bara delvis förväntas att 
forskningsinstrumentet skulle ge samma resultat vid andra tillfällen. Även om en 
annan forskare använder sig av samma manual och samma intervjupersoner är det inte 
helt säkert att de några veckor eller månader senare tänker och resonerar exakt 
likadant om fenomenen.  

Enligt Kvale (2009, s. 281-282) kan vi inte generalisera ett resultat som bygger på 
intervjuer, men vissa påståenden som är grundad på fakta kan ses som analytiskt 
generaliserbar.  

I studien kan det komma fram likheter och olikheter inom de olika utbildningarna som 
i så fall kunde anses som analytiskt generaliserbar 

2.4 Metoddiskussion 
Under utskriften av de tre första intervjuerna upptäcktes vilka frågor som det hade 
behövt följas upp med ännu djupare utforskning och att dessa hade behövt följas upp 
med andra eller fler följdfrågor. Med denna kunskap i bagaget blev det sista intervju 
tillfället av betydligt högre kvalitet, då jag var mer medveten intervjutekniken. Om 
studien skulle genomföras på nytt, skulle den nog börja med att bara en intervju 
genomförs och skrivs ut, samt analyseras för att ha det som en test tillfälle för att få 
syn på möjligheter till förbättring. Samtidigt är det inte alltid lätt för en forskare att få 
sina intervjupersoner tillgänglig just när det passar bäst. 

 

3. Resultat 
I avsnittet redovisas resultat utifrån frågeställningarna. Inledningsvis ges en 
presentation av respondenterna. Därefter följer resultatet som presenteras i 
beskrivande form med några enstaka citat. För att underlätta för läsaren följer 
resultatdelen frågeställningarnas ordningsföljd. 

3.1 Presentation av deltagarna 
I detta avsnitt ges en närmare presentation av informanterna. De har fått ett fingerat 
namn för att det skall vara enklare att följa deras svar och påståenden. I denna 
kvalitativa intervjustudie har sex personer deltagit som går tre olika KY, respektive 
YH utbildningar.  

Första personen som intervjuades var Mats, som efter han slutat gymnasium har 
jobbat i fyra år som lagerarbetare. I detta yrke fick han upp ögonen för inköpsyrket 
och sökte till YH-utbildningen ”Inköp- och Supply Management”. Han förväntar sig 
av utbildningen att få ett intressant arbete i framtiden. Mats hade vid intervjutillfället 
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genomgått en praktikperiod som omfattar 14 veckor och har därefter fått sommarjobb 
i samma företag. Han har inte planer att återvända till samma företag för sin andra 
LIA-period och har ännu inte sökt någon plats. 

Andra intervjupersonen är David som har börjat KY-utbildningen till Servicetekniker 
direkt efter han avslutat gymnasiet. Hans motivering för att söka sig till den 
utbildningen är intresset för teknik samt att delar av utbildningen är förlagd till 
arbetslivet. Han har precis återvänt till skolan efter en 7 veckors praktikperiod. Det 
var hans andra LIA-period och han var på samma plats som under sin första LIA-
period. Han har planer att återvända till samma företag för att göra sin tredje 
praktikperiod. Han hoppas att i framtiden få jobb i LIA-företaget. 

Jakob som går samma utbildning som David har också direkt efter gymnasium börjat 
denna och är precis tillbaka i skolan efter sin andra LIA-period. Han tycker att det 
bästa med utbildningen är att den stora delen är förlagd till arbetsplatsen vilket passar 
han bättre än skoldelen. Jakob kommer från Västerbotten och har gått båda sina två 
första praktikperioder där och han har planer att återvända till samma plats för sin 
tredje LIA-period och samtidigt hoppas han att han får anställning i LIA-företaget 
direkt efter han har avslutat sin utbildning. 

Lisa går en YH-utbildning som heter IF, Industriell försäljning och hon har jobbat i 3 
år efter gymnasiet. Mest har hon jobbat med försäljning av olika slag, den längsta 
perioden jobbade hon som skoförsäljare. Hon läste till undersköterska i gymnasiet 
men klarade inte jobbet psykiskt när hon väl kom ut i yrkeslivet.  

Lisa: ” Jag klarade inte den psykiska påfrestningen att se folk så sjuka – jag 
tycker nog för mycket om människor att jag inte kunde stå ut och se dem så 
sjuka…” 

Hon har gått 12 veckor på LIA-perioden, men kommer inte återvända till samma 
företag för nästa praktik period.  

Anna går utbildningen IF, Industriell försäljning och har under vårterminen 2011 
genomgått en LIA-praktik på 12 veckor i ett industriellt företag. Hon har efter 
gymnasiet varit i USA som au-pair i sex månader och jobbat som telefonförsäljare i 
sex månader. Hon har vid intervjutillfället en dialog med samma företag om en 
eventuellt framtida anställning och om det blir aktuellt ska hon också återvända till 
samma företag för sitt andra LIA-period.  

Den sista personen som intervjuades är Anita som har mångårig arbetslivserfarenhet. 
Hon har tidigare, i sitt hemland, tagit en kandidatexamen inom språkvetenskap och 
jobbat 9 år som högstadielärare, men har också jobbat många år med ekonomi som 
redovisningsekonom, respektive ekonomiassistent. Hon har flyttat till Sverige för fem 
år sedan och haft svårt att hitta jobb inom ekonomiområdet vilket gjort att hon valt att 
gå en YH-utbildning som heter ”Inköp- och Supply Management”. Hon har 
genomgått en praktikperiod på 13 veckor under våren 2011, men kommer inte 
återvända till samma LIA-plats för sin andra praktikperiod. Hon har fått en tillsvidare 
anställning som inköpare och vill genomföra sin andra LIA-period på det företaget. 
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3.2 Känslor av kompetens och integration under första 
praktikperioden 
I denna del följer en presentation av det insamlade empiriska materialet som har 
bearbetats och analyserats med metoden meningskoncentration. Analysen och 
intervjuerna är presenterat i två olika teman. Under varje tema lyfts också ett antal 
citat fram som belyser de slutsatser som dras. 

3.2.1 Lagom med kompetens 
Frågan om hur kompetent studenten upplevde att den var för att utföra sitt yrke 
besvarades med mycket variation.  

Så kände till exempel Mats att arbetsuppgifterna som han fått inte alls motsvarade 
hans utbildning. Det var mycket enklare. Han var delvis ganska besviken för han hade 
förväntat sig att använda mycket mera av de teoretiska kunskaper som han tillägnat 
sig i skolan på praktikplatsen.  

Emil däremot tyckte att hans kompetens för att komma ut till yrket var precis lagom 
och att han fick arbetsuppgifter som passade honom som skräddarsydda. Däremot 
hade han upplevt delar av praktiken som svår, men fick under praktikperioden bra 
handledning för att hjälpa honom att ta till sig denna kunskap. Hans kollega Jakob har 
samma uppfattning om att hans kompetens stämde bra överens med kraven som han 
fick under LIA-perioden. Däremot upplever inte han att han har fått mycket av den 
kunskap som krävs i skolan, utan att han har haft den med sig från tidigare när han 
själv hemma ”skruvade” på bilar.  

Lisa tyckte att utbildningens kurser var mycket relevanta med hur det verkligen är på 
jobbet, men tyckte att det ofta var så ”påhittat” med de ”case” som de hade jobbad 
med i skolan. Hennes LIA-period var präglad av att hon inte hade en bra relation till 
sin handledare. Hon beskriver det så: 

”Jag visste inte vad min handledare har förväntats från mig – det var så 
luddigt… det kändes jobbigt hela tiden att inte veta om jag gör rätt eller 
fel…” 

Anna däremot upplevde sig inte kompetent för uppgiften som hon fick under sin LIA-
period. Hon blev tillfrågad av handledaren att genomföra en viss uppgift, men 
beskriver det att hon inte förstod till en början att hon hade lastad på sig en alldeles 
för stor uppgift. Efter praktikperiodens slut var hon inte alls klart med sin uppgift och 
upplevde detta misslyckande som jobbigt. Hon beskriver sig själv som en person som 
inte än har lärt sig att säga nej och att hon behöver utvecklas där. Sitt misslyckande 
med sin arbetsuppgift beskriver hon så: 

”Jag märkte inte förrän när det var dags att slutföra, ”wrap it up” att jag 
inte ens kommit i närheten av det hag skulle behöva göra. Det var där det 
brast…” 

I både, Lisas och Annas fall är det så att de går en utbildning som inte tidigare har 
funnits och det medföljer att de har fått handledare som inte tidigare haft YH-
studenter på praktik. I båda fallen upplevde de att handledaren inte riktig förstod vad 
som kan förväntas av en student som går denna utbildning.  
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Anita upplevde att hon verkligen hade rätt kompetens för att möta kraven som yrket 
ställer. Hon tyckte att allt som hon hade hört och lärt sig i skolan var så användbart. 
Hon jämför denna utbildning med sina tidigare studier som följande: 

”Det som jag lärt mig tidigare på akademiskt nivå kunde jag använda 
kanske 20% av när jag började jobba som lärare på högstadiet. Och i den 
utbildning känns det som allt kommer till nytta.” 

3.2.2 Att bli en i gänget 
De flesta intervjuade kände sig välkomna på sin LIA-plats och har bara positiva 
upplevelser av hur de blev integrerade på sin arbetsplats.  

För de studenter som går utbildningen till servicetekniker är situationen lite 
annorlunda, då de bara är tillsammans med sin handledare. I deras fall är det en 
servicetekniker som de följer med hela dagarna ut till kunderna. De beskriver båda två 
att de har haft en mycket bra relation till sina handledare och upplevt att de har fått 
vara till nytta för personen. 

Mats upplevde sig bara delvis integrerad och beskriver sina arbetskamrater som han 
träffade på jobbet som mycket äldre än han själv. Han beskriver det på två olika sätt, 
ett personligt och ett professionellt. På den mera professionella nivån beskriver han 
det så: 

”De tog faktiskt det på allvar, och jag blev inte behandlad som bara en 
praktikant, ungefär… och det upplevde jag som mycket positivt.” 

Han beskriver också att han inte kände sig speciellt bra integrerad i det sociala 
sammanhanget då de flesta inte var i samma situation som honom på grund av hans 
sexuella läggning.  

För David och Jakob var situationen lite annorlunda – de var tilldelade en 
servicetekniker som de jobbade ihop med under hela praktiken. Men vid större 
uppdrag hos en kund träffade de också andra servicetekniker. Båda har upplevt de 
kontakterna som positiva och aldrig haft någon känsla av att inte vara integrerade. 
Deras förväntningar på yrkeslivet stämde överens med vad de mötte på sina 
praktikplatser. 

Lisa kände sig mycket välkommen från första början av sina arbetskamrater på jobbet 
och har hela tiden upplevt att hon varit integrerad i gruppen. Eftersom hon beskriver 
sig själv som behjälplig gick hon, när tiden tillät runt och frågade sina arbetskamrater 
om hon kunde avlasta dem på något sätt. Det som blev som ett mörkt moln över 
hennes praktikperiod var relationen som hon och handledaren hade. Hon uttalade sig 
så att de två helt enkelt var för olika som personer för att de skulle kunna ha haft ett 
bra samarbete.  

När Anna blev tillfrågad hur hon upplevde att hon var integrerad bland arbetskamrater 
så utbrast hon: 

”De var så trevliga, nyfiken på mig, tyckte det var roligt att jag kom och 
ville veta om mig. Det gick helt enkelt över alla förväntningar!” 

Också Anita har fått ett mycket varmt mottagande och kände sig direkt som en i 
gruppen. Hon beskriver företaget där hon gjorde praktik som ett paradexempel för 
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trevlig företagskultur. Enligt henne var det dagligen alla anställda, från chef till 
städerska, som hade en gemensam fikarast där det också blev tid för 
informationsutbyte. Hon beskriver sin första tid på jobbet som följande: 

”Jag kände mig inte som en student – utan det var som att gå till jobbet 
varje dag.” 

3.3 Hur intervjupersonerna har upplevt att deras 
yrkeskunnande har utvecklats under LIA-perioden 

3.3.1 Aktivt konstruerande av kunskap 
Det som var genomgående och som alla intervjupersoner kunde beskriva på ett eller 
annat sätt var att de upplevde att deras yrkeskunnande mest har utvecklats genom 
erfarenheter av olika slag som de gjorde på sin praktikplats.  

Mats fick till exempel stegvis lite flera olika arbetsuppgifter som han till sist fick göra 
ganska självständigt. Däremot beskriver han det arbetet, jämfört med sin teoretiska 
utbildning, som mycket enkelt och att han nästan inte har kunnat använda den 
teoretiska kunskapen som han har fått med sig i skolan. Därför känner han inte att han 
har kunnat utveckla sitt yrkeskunnande. Han har inte heller kunnat göra en koppling 
mellan det praktiska och teoretiska och han tycker att utbildningen är mera anpassad 
för att jobba på strategisk nivå i inköpsyrket. Men han menar att det kräver mera 
erfarenhet av själva företaget och att man behöver bygga upp ett kontaktnätverk innan 
man kan jobba med strategiska inköp.  

David har kommit till sin praktikplats med extremt lite förkunskaper eftersom han inte 
haft tur med praktiken under sin gymnasiala utbildning. Han upplevde att hans 
handledare har tagit hänsyn till detta och hjälpt honom att bygga på det lilla som 
redan fanns hos honom. Han tyckte under den skolförlagda perioden ofta att många 
ämnen var svåra att förstå, men under praktikperioden kunde han ofta knyta an till det 
teoretiska och då blev det enklare att förstå båda delar. Han beskriver sina 
erfarenheter av första LIA´n som: 

”Under första LIA´s var allt nytt för mig, att se hur det går till på en 
verkstad…. Det gick över förväntningar helt enkelt!” 

David har fått mycket yrkeserfarenhet genom sin handledare. Han fick göra de flesta 
arbetsuppgifter och i början stod hans handledare ofta bredvid och tittade på hur han 
gjorde. Sen, när handledaren tyckte att det gick bra fick han göra fler och fler 
arbetsuppgifter självständigt. Han menar också att det ligger mycket i allas eget 
ansvar att aktivt söka sig till den kunskap som man behöver.  

Jakob tycker att han utvecklar sina kunskaper mest under praktikperioden och inte alls 
lika mycket i den skolförlagda delen. Han tycker att han lär sig bäst genom att aktivt 
kunna ta del av riktiga problem och att se hur andra gör.  

Lisa ansåg att hennes yrkeskunnande har utvecklats till en stor del har utvecklats för 
att hon alltid försökt att hjälpa eller avlasta andra. Genom detta så fick hon insyn i 
andras arbetsuppgifter och mer förståelse för yrket. Hennes uppgift var att göra en 
kundundersökning om företagets hemsida och hon har aldrig förut gjort något 
liknande. Dessutom var inte handledaren ett stort stöd och i skolan har de läst kursen 
”projektledning” efter LIA-perioden. Hon anser att hon kunde ha jobbat på ett mycket 
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bättre sätt om hon hade haft teoretiskt kunskap om projektledning med sig. Men med 
de erfarenheterna i bagaget tyckte hon att hon nu när de läst ”projektledning” i skolan 
koppla det till hur hon jobbade med sin kundundersökning och förstå vad hon kunde 
gjort bättre. 

Anna fick under sin praktikperiod följa med en säljare på en fyra dagars tjänsteresa till 
Norge. Hon menar att där hade hennes yrkeskunnande utvecklats enormt. Hon 
beskriver det så att mycket som hon hade lärt sig tidigare i skolan blev så rätt under 
den resan, att följa med och se hur en säljare bemöter kunden var en erfarenhet som 
har hjälpt henne mycket att bättre förstå hur hon ska förhålla sig i framtiden.  

Anita upplever att hon har fått mycket förståelse om arbetet på hennes LIA-plats 
genom att hon fick bygga på sina arbetsuppgifter hela tiden. Hon uttalar sig om 
påbyggnaden av erfarenhet: 

”Jag fick en arbetsuppgift, t.ex. utföra orderbekräftelse och när jag kände 
mig bekväm med det byggde hon på.” 

Hon anser det som mycket positivt att hennes handledare har byggt på stegvis 
med arbetsuppgifter tills att hon till slut blev självständig.  

3.3.2 Utvecklas genom misslyckande 
För två av de intervjuade studenterna har det projektarbetet som de fick utföra under 
sin LIA-period upplevts som ett misslyckande.  

Lisa fick som projektarbete i uppgift att utföra en kundattitydundersökning, något som 
hon inte gjorde tidigare. Hon upplevde sig ganska vilse med den uppgiften eftersom 
hon inte heller hade lärt sig i skolan hur ett sånt projekt ska genomföras. Hon säger 
sammanfattningsvis om det: 

”Igenom att jag inte riktig visste hur det ska gå till och hur jag ska lägga 
upp en tidsplan var jag hela tiden lite stressad, och det var väl det som var 
lite jobbigt.” 

Anna upplevde att hon hade misslyckats helt med sin projektuppgift som hon skulle 
göra under sin LIA-period. Men hon upptäckte sitt misslyckande först i slutet av 
praktikperioden och tyckte då att det var jobbigt. Idag ser hon tillbaka på detta 
misslyckande som ett stort steg i hennes personliga utveckling att kunna säga ifrån 
bättre och vara mera bestämd i framtiden. Hon beskriver det som följande: 

”Jag skulle väl nästan vilja påstå att jag utvecklats oerhört mycket. För 
dels identifierade jag vad jag själv har kunnat jobba med mig…. inte så 
snäll och himla försiktig i mina samtal. Många egenskaper hos mig själv 
hittade jag som jag kan tänka på nästa gång.” 

 

3.4 Hur handledaren har hjälpt intervjupersonerna att 
utvecklas 

”Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar.”  
Alice i underlandet 
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För några av de intervjuade studenterna har handledaren haft en roll i att verkligen 
visa dem för första gången hur det är på riktigt i deras yrke. I de fallen har 
handledaren med sin yrkeserfarenhet och sin attityd till arbetet kunna prägla 
studenterna och visa dem en första möjliga väg hur olika arbetsuppgifter kan lösas 
och bemästras. 

3.4.1 Att hitta den perfekta handledaren 
De flesta respondenterna har upplevt relationen med sin handledare som positiv, såväl 
yrkesmässigt som personligt. För David och Jakob var handledaren en mycket nära 
kontakt, då de var tillsammans med den personen hela arbetsdagarna. De två har blivit 
tilldelade en yrkesperson som haft långt erfarenhet som servicetekniker. I deras yrke 
upplever de att den ständiga, täta kontakten och samarbetet med handledaren är viktig, 
då det är så mycket praktiska färdigheter som de måste tillägna sig.  

Lisa var den enda av de intervjuade personerna som inte haft en bra relation med sin 
handledare och anser att han inte hjälp henne att utvecklas. Däremot anser hon att 
andra personer på hennes praktikplats har hjälpt henne att tillägna sig yrkeskunnande 
genom att hon alltid fick gå till dem och fråga. Hon anser också att hennes handledare 
var för upptagen med sitt jobb och inte har tillräckligt med tid för att kunna bemöta en 
praktikant. Enligt Lisa skulle inte personer i chefspositioner få praktikanter tilldelade, 
utan yrkespersoner på en lite lägre nivå.  

Även om Anna instämmer helt att hennes handledare inte haft jättemycket tid för 
henne, tycker hon inte att en handledare på lägre nivå vore bättre. Hennes handledare 
var som Lisas handledare marknadschef i företaget med ansvar för en stor avdelning. 
Hon har uppskattat att kunna fråga en person som har övergripande kunskaper och 
samtidigt kan ta beslut om hur hon ska fortsätta i sitt arbete. Hon har haft en mycket 
bra relation med sin handledare. 

Anita anser att hon haft den perfekta handledaren som i sin roll var en mycket erfaren 
yrkesperson. Anitas handledare hade dessutom en mindre ledande befattning än 
Annas och Lisas handledare och var därmed mera tillgänglig för hennes frågor. Hon 
tycker att hennes handledare hade en fantastisk förmåga att överföra sina egna 
kunskaper. 

3.4.2 Överföring av tyst kunskap och det informella lärandet 
En stor del av kunskapen som Mats fick med sig under sin praktikperiod fick han från 
en arbetskamrat på LIA-platsen som bara för ett år sen gick ut samma utbildning som 
Mats befinner sig i. Mats upplevde att han fick lära sig mycket från den personen 
eftersom han har varit i samma situation och han kunde precis förstå vad som var 
viktig för honom.  

David beskriver att han fick lära sig många moment i arbetet från sin handledare som 
de inte hade lärt eller hört tidigare i skolan men som han anser vara viktiga att kunna. 
Han säger att handledaren har sagt till honom som följande: 

”Så här fungerar det, gör så här, då blir det enklast för dig!” 

Anita tycker att hennes handledare kunde förklara för henne mycket tydligt tankarna 
bakom processen och på det sättet ge henne förståelse för helheten. Hon beskriver 
kunskapsöverförandet från handledaren som följande: 
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”Min handledare hade inte svårt att låta mig ha del av sin kunskap som 
hon har i sitt huvud. Däremot fick jag från många andra bara veta något 
om jag explicit frågade efter det.” 

Anita, som har mycket tidigare erfarenhet i yrkeslivet, beskriver samtidigt att hon 
upplever att hennes praktikföretag inte har särskilt mycket struktur och givna 
arbetsprocesser. Hon menar att många i företaget har mycket kunskap som de bär med 
sig men att det kan vara svårt att överföra den kunskapen till andra i företaget. Hon 
beskriver med glädje hur hon upplevde att de tog emot hennes åsikter: 

”Nackdel med för lite struktur, men jag kom med mina åsikter och de 
lyssnade på mig!” 

Anna fick under sin praktikperiod följa med en säljare på en tjänsteresa till Norge och 
hon tycker att hon lärde sig mycket på resan. Hon beskriver till exempel att de hade 
lärt sig i skolan hur kunder ska bemötas, men att det blev så verkligt när hon fick vara 
med och uppleva alla knep och tricks som han hade. Hon menar att det var saker som 
hon lärde sig som inte står skriven i läroböcker.  

3.5 Sammanfattning av resultat 
Det som är utmärkande för samtliga respondenterna är att de kände sig integrerade 
och välkomna på sina praktikplatser. Flertalet anser att de har den kompetens som 
krävdes på arbetsplatsen. 

Samtliga deltagare anser att deras yrkeskunnande har utvecklats under 
praktikperioden. För några har yrkeskunnande utvecklats genom att de fick praktiska 
erfarenheter som genom repetition har gett dem en större säkerhet att utföra vissa 
arbetsuppgifter. Två respondenter känner att de har utvecklats både yrkesmässigt och 
personligt, genom misslyckandet.  

Flertalet deltagare anser att deras handledare har hjälpt dem att utvecklas och flera 
beskriver hur de fick tillgång till den tysta kunskap som handledarna bär med sig. 

Att både Anna och Lisa tyckte det var svårt med deras projektuppgift kan bero på att 
de går en utbildning som är helt ny och inte fanns förut. Det medför att deras 
handledare på arbetsplatsen inte haft ansvar för en YH-student och kanske haft 
svårigheter att bedöma vad en lämplig projektuppgift kan vara. 

4. Diskussion 
I avsnittet följer en diskussion om resultatet samt en jämförelse av resultat mot teorier 
och tidigare forskning som avslutas med mina reflektioner av undersökningen. För att 
underlätta för läsaren följer diskussionen samma struktur där en frågeställning tas 
upp efter den andra som i resultatdelen. 

4.1 Varför studenter väljer en YH eller KY utbildning 
YH- och KY-utbildning syftar till anpassade utbildningar inom specifika branscher 
där det finns ett uttalat behov av arbetskraft. Därför är motivationen hög för flertal 
sökande till utbildningen genom möjligheten att få en anställning i yrket efter avslutat 
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utbildning. Bara två av studiens deltagare har börjat utbildningen direkt efter avslutat 
gymnasium. Som statistik av YH myndigheten (2011) visar har var fjärde studerande 
som är över 30 år utländsk bakgrund. Anita, som ingick i studien var också över 30 år 
och angav som motiv att söka sig till en YH utbildning att det är svårt med utländska 
meriter och behörigheter att få jobb i Sverige. Utifrån detta perspektiv kan YH-
utbildningarna ses som ett inträdesbiljett i den svenska arbetsmarknaden.  

Chaibs (2007) studie säger att 41% av de tillfrågade 206 studenterna förväntar sig ett 
intressant arbete efter avslutade studier samt att de är positiv inställda till att delar av 
utbildningen är förlagd till arbetslivet.  

4.2 Om upplevelsen av kompetens och integration  
Formella kompetenser som getts i utbildning innebär inte en given reell kompetens för 
ett yrke. För att kunskaper ska bli meningsfulla och långvariga krävs att de verkligen 
får fäste i en individ som enligt Ellström (1996) sker i ett meningsfullt och relevant 
sammanhang. Här sker utbildningen med hjälp av ett nära samarbete mellan 
utbildningsanordnare och företrädare för branschen. Under hela processen deltar de 
tillsammans i ledningsgruppen, vid planering, genomförande och utvärdering vilket 
borde öka kvalitén i utbildningen. Varför är det då inte fler som anser att utbildningen 
motsvarar den kompetens som efterfrågas i yrkesområdet? Kan det vara en brist av 
studentens aktivt deltagande i verksamheten under den arbetsförlagda delen av 
utbildningen, LIA perioden? Var studenten inte tillräckligt insatt i arbetet som sådant 
för att se det som meningsfullt. Å andra sidan har inte studien undersökt annan möjlig 
påverkande kontext. Det skulle kunna vara olika anledningar såsom handledare, 
litteratur etc. Studien kunde därmed ha haft nytta av att ha undersökt frågan om hur 
handledarna har upplevt studenternas medverkande under sina LIA-perioder. 

Vid validering och bedömning av en individs kunskaper har utbildningsbeviset på 
yrkesutbildning ett värde. Där den formella kompetensen tillsammans med individens 
förmåga kan bilda vad Andersson & Fejes (2010) som refererar till Ellström, den 
faktiska kompetensen.  

De flesta intervjuade studenter instämmer i att de innehar den kompetens som krävs 
för yrket ifråga. 

4.2.1 Kompetens och Kvalifikation 
De flesta av intervjupersonerna anser att utbildningens olika delar, både den teoretiska 
och praktiska har hjälpt dem ungefär lika mycket till att få den kompetens som de 
behöver för att utföra sitt yrke. Detta kan kopplas till Ellström (1992) teori om det 
utvecklingsinriktade lärande där individen främst ska lära genom att lösa uppgifter 
och problem.  

Däremot gick deltagarnas åsikter åt olika håll när de fick beskriva hur de anser att de 
har kunnat använda sina teoretiska kunskaper. Även om Mats och Anita går samma 
utbildning har de olika åsikter om hur kompetent de kände sig för yrket. Mats tycker 
att han fick alldeles för enkla arbetsuppgifter och Anita upplevde att hon har använt 
all teoretisk kunskap och också kunde knyta ihop teori och praktik på ett bra sätt.  

Även om det kan vara många fler bakomliggande faktorer som leder till så olika 
upplevelser kan det tolkas utifrån det Lundmark (1998) säger om det kontextuella 
lärande och dess sociala karaktär att praktikanten med sin sociala förmåga styr sitt 
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lärande. En praktikant som känner sig integrerad i ett socialt sammanhang har lättare 
att själv aktivt leta efter kunskap som i sin tur kan leda att han får fler och mer 
komplexa arbetsuppgifter.  

4.2.2 Integration i arbetsmiljön 
Lundmark (1998) beskriver lärande som både kognitiv och kontextuellt. Enligt henne 
bygger den kontextuella lärandeprocessen på aktivt deltagande och på erfarenhet.  

Utifrån detta perspektiv kan känslan av att vara integrerad bland arbetskamraterna 
anses som en viktig faktor som påverkar studentens lärande.  

Att de flesta anser att de är välkomna på sina praktikplatser kan anses som en positiv 
start in i yrkeslivet. Att Mats kände sig utanför och upplevde att det var svårt att vara 
”annorlunda” på sitt arbete på grund av sin sexuella läggning kan utifrån perspektivet 
om det kontextuella lärande ses som ett negativ påverkan på hans utveckling av 
yrkeskunskaper.  

Anna kände sig välkommen och integrerad på alla sätt och vis men misslyckades ändå 
med sin projektuppgift. Däremot tycker hon i efterhand att hon ändå har lärt sig 
mycket och utvecklats enormt. En försiktig tolkning av upplevelsen kan vara att hon 
genom sitt aktiva deltagande har skaffat sig kunskaper som hon anser som värdefulla i 
sitt framtida yrkesliv.  

Det här kan också ses i relation till det som Ellström (1992) beskriver som det 
utvecklingsinriktade lärande. Han menar med det att individen provar och ifrågasätter 
sitt förhållningssätt till de förutsättningar hon träffar. Genom att lära sig hela tiden att 
identifiera och definiera olika situationer och problem och inte handla på givna 
grunder gynnar det utvecklingsinriktade lärande. Att misslyckas med en viss uppgift, 
som Anna gjorde kan hjälpa individen att nästa gång hon står inför ett liknande 
problem eller situation analysera detta med ett mer kritiskt förhållningssätt.  

4.3 Utveckling av yrkeskunnande 

4.3.1 Aktivt konstruerande av kunskap 
Det aktiva konstruerandet av kunskaper riktar sig mot den lärande individen som står i 
mitten av en blomma (Döös, 2008) omgiven av en miljö som han använder genom sitt 
eget, aktivt agerande för kunskapsinhämtning. Enligt Döös ligger det hos individen 
vilka erbjudanden av sin omgivning som han vill fånga in.  

Både, David och Jakob, var tydliga med att de anser att det är viktigt att utnyttja LIA-
perioden och aktivt söka sig till kunskapen som kan utveckla yrkeskunnandet. Att 
utnyttja andras välvilja, att ställa frågor eller titta på vissa arbetsmoment ligger enligt 
de två studenterna i vars och ens ansvar.  

Mats som upplevde att han gjorde mycket enkla arbeten under sin praktikperiod har 
kanske inte varit lika aktiv och sökt sig till problem, intresserat sig som andra gjort 
eller aktivt gått och frågat. Det kanske hänger ihop med att han inte riktig kände sig 
integrerad och därför inte hade tillräckligt med självförtroende och motivation att 
aktivt ta vara på sin omgivning. Samtidigt har han delvis också själv söka fått sig själv 
till information genom arbetskamrater på LIA´n för att kunna utföra sitt projektarbete.  
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Också i Anitas fall kan man läsa ut hur hon aktivt har inhämtat kunskap och att hon 
till och med tittade ut från sin blommas mitt och kunde identifiera problem som 
företaget har med för lite struktur. Hon har, som Lisa och Anna fått ett projektarbete 
som har ”tvingat” henne att söka information genom samtal med andra anställda i 
företaget.  

En försiktig tolkning av resultatet visar att studenter under en praktikperiod aktivt 
konstruerar kunskap som utvecklar deras yrkeskunnande. Det kan antas att en del 
studenter verkligen behöver sitt projektarbete för att aktivera dem att fånga in och 
använda det som deras omgivning erbjuder. 

Det situerade lärandet bygger på ett aktivt deltagande och det är också beroende av 
kontexten vilket kan påverka upplevelsen av lärande och som i sin tur kan leda till 
ökad kunskap. Kan personen använda sin kunskap i praktiken kan man uttrycka det 
som kompetens. I ett annat och nytt sammanhang, till exempel en person på en ny 
arbetsplats, saknas den kontext där personens lärande tidigare har ägt rum och denne 
känner sig då inte tillräckligt kompetent för att utföra arbetet. Här kan paralleller dras 
till Lundmarks (1998) uppfattning om det kontextuella och situerade lärandet. 

4.3.2 Utvecklas genom misslyckande 
Två av deltagarna har upplevt att de har misslyckats med projektuppgiften som de 
skulle göra under sin praktikperiod. Retrospektivt anser nu båda att de genom 
misslyckandena har utvecklats i alla fall. Även om det i första hand kan anses som 
bara en personlig utveckling kan det finnas viss utveckling i yrkeskunnande med i 
fallen av misslyckande.  

När Ellström beskriver yrkeskunnande pratar han också om förtrogenhetskunskap, 
som är den kunskap där man känner igen något, kan bedöma eller se mönster. Han 
menar att detta utvecklas genom att ta del av andras kunskap i yrket och egna 
erfarenheter. Utifrån detta perspektiv kan det ses att misslyckande i en viss uppgift 
leder till att individen har kunnat samla på en erfarenhet och ändra sitt agerande och 
handlande när hon ska utföra uppgiften nästa gång och då anses enligt Ellström (1992, 
s. 24) att ett yrkeskunnande har uppnåts.  

4.3.3 Relation mellan teori och praktik 
Fransson (2003) kom i sin studie fram till att yrkesgrupper i naturvetenskapliga och 
tekniska discipliner inte i samma utsträckning resonerar om frågan om teori och 
praktik som yrkesgruppen inom samhälls- eller humanvetenskap.  

Här kan det dras paralleller till min studie, där de två deltagarna som genomgår en 
utbildning till Servicetekniker upplever sin praktik som förväntat. Det kan enligt 
Fransson (2003) bero på att frågan om teori och praktik här handlar om teorier i 
termer av förklaringsmodeller och hypoteser och praktiken ses som tillämpning av 
dessa. 

I Smebys (2007) studie kom han fram till att sjuksköterskor hade högre förväntningar 
på praktikperioden än lärare och ekonomistudenter. De ansåg att de skulle lära sig 
mera under den praktiska delen av utbildningen och tyckte att de kunde koppla ihop 
det de hade lärt sig teoretiskt med praktiken. Här kan paralleller dras med resultatet i 
min studie där båda studenterna som utbildar sig till servicetekniker anser att de lär 
sig mest under den praktiska utbildningen. En försiktig tolkning av detta resultat kan 
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vara att praktiken kan vara viktigare för individer som utbildar sig till ett yrke där det 
krävs hantverksskicklighet.  

Med tanke på vad Molander (1997) menar om detta beroende av hur teori och praktik 
kompletterar varandra kan det anses som en fördel med fler än bara två 
praktikperioder då i så fall studenten oftare använder sina teoretiska kunskaper i 
praktiken. Själv tänker jag på det traditionella lärlingssystem som i mitt hemland 
(Schweiz) fortfarande dominerar yrkesutbildningen. Där brukar studenten (lärlingen) 
vara två dagar i veckan i skolan och tre dagar på en arbetsplats. Med försiktig tolkning 
av Molanders (1997) teori kan jag förmoda att en sådant upplägg kan medföra 
fördelar i studenternas kunskaps utveckling. 

4.4 Handledarnas betydelse för studentens utveckling 

4.4.1 Om handledarnas pedagogiska förmåga 
Praktiken sker idag på två till tre olika arbetsplatser men många studenter väljer att 
utföra även sin andra eller tredje praktikperiod i samma verksamhet. Under den 
arbetsplatsförlagda delen ska studenten problematisera teoretiska delar och få 
förståelse för verklighetens villkor. Att ha en handledare vid sin sida med stor 
erfarenhet, yrkeskunnande och kännedom om företaget kan vara avgörande hur 
studenten upplever sin utveckling på en arbetsplats.  

I Chaibs (2007) undersökning kom hon fram till att många studenter önskade att 
handledarna hade fått en pedagogisk utbildning. Deltagarna i min studie har inte haft 
den åsikten, däremot har Lisa uppfattningen att det vore bättre om en handledare inte 
haft en ledande befattning som mest innebär en stor arbetsbelastning. I hennes fall var 
det så att handledaren ofta inte haft tid för henne.  

Det arbetsplatsförlagda lärandet jämte individens tidigare erfarenheter står i direkt 
relation till det som Ellström (1992) beskriver som det livslånga lärande. För att 
kunskaper ska bli meningsfulla och långvariga krävs att de verkligen får fäste i en 
individ, vilket sker om de sätts in i ett meningsfullt och relevant sammanhang vilket 
kan ges i den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Tanken med det livslånga 
lärandet är då att lärandet inte längre bara sker i en utbildning utan människor 
vidareutbildar sig genom hela tiden. Enligt Ellström (1992) samlar människor på sig 
fler och fler kunskaper i livets alla tidsperioder och miljöer. Det livslånga lärandet är 
en oändlig lärandeprocess som handlar om att det är individen som ska utvecklas. 

Under intervjuerna visade det sig att David och Jakob redan hade genomgått en 
praktikperiod på samma företag med samma handledare och planerade att också göra 
sin sista LIA-period på samma ställe. Även Anna planerade att återvända till samma 
plats. Utifrån anställningsperspektivet kan det ses som mycket värdefull, då alla tre 
har åsikten att de ska få en anställning på LIA-företagen i framtiden. Jämfört med det 
utvecklingsinriktade lärandet som Ellström (1992) beskriver där individen genom 
kritisk analys av sin omgivning lär sig att förändra sitt agerande. Enligt Ellström 
samlas fler kunskaper genom livets alla tidsperioder och miljöer. Utifrån detta 
tänkande kan det ses som en nackdel för en student som inte varierar sig i sina LIA-
platser att den inte fullt utnyttjar olika miljöer för sitt lärande och sin utveckling av 
yrkeskunnande. 
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”Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar.” 
Alice i underlandet 

Dessutom kan det med tanke på ovanstående citat leda till att en student utvecklar ett 
mycket specifik yrkeskunnande av sin handledare, då den inte tidigare har lärt sig hur 
den ska utföra olika uppgifter. Med varierande praktikplatser har individen kanske en 
större möjlighet att utveckla bredare kunskaper samt olika tillvägagångsätt att lösa ett 
problem. 

4.4.2 Tyst kunskap och informellt lärande 
De flesta deltagarna i studien har upplevt att deras handledare har hjälpt dem att 
utvecklas genom sina egna erfarenheter. Jämfört med det formella lärande som 
studenten möter under den skolförlagda delen sker lärandet på arbetsplatsen mycket 
mer informellt. Handledarna låter studenterna, i större eller mindre omfattning, ta del 
av egna erfarenheter och överför färdigheter som hjälper till att lösa uppgifter på ett 
effektivt sätt. Flera upplever att de fick ta del av handledarnas kunskaper som de inte 
riktig kan sätta ord på, det bara är så. Här kan det dras paralleller till den kunskap som 
Ellström (1992) beskriver som färdighetskunskap med den filosofiska innebörden att  
man inte kan sätta ord på en viss färdighet, det bara är så.  

Anita upplevde den andra delen av färdighetskunskap, den som Ellström (1992) kallar 
för den delen med den psykologiska innebörden. I detta fall kan eller vill (på grund av 
bristande motivation) en individ inte sätta ord på en viss kunskap, utan vill bara har 
kunskapen för sig själv. I Anitas fall beskriver hon sin handledare som motiverad att 
låta henne ha del av hennes färdighetskunskaper. Däremot kunde hon beskriva en 
brist i motivation bland andra anställda i företaget att låta henne få del av deras 
färdigheter. Utifrån det Molander (1996, s. 35) refererar till Polanyi om den tysta 
kunskapen ”we know more than we can tell” kan fenomenen också bero på oförmåga 
istället för bristande motivation. 

4.5 Metodkritik 
Genom mitt arbete kommer jag av naturliga skäl ofta i kontakt med de frågor som har 
undersökts i studien. Jag har hela tiden försökt att reflektera och analysera över det 
som har växt fram under och efter mina intervjuer. En svårighet kan vara att 
distansera sig tillräckligt mycket från det som jag möter och hör på arbetsplatsen, att 
inte låta mig själv dra slutsatser genom den förförståelse som jag har. Samtidigt som 
jag ser en fördel i det kritiska reflekterande som jag gör under studiens gång kommer 
upp många bra idéer om vad som kan förändras för att få en förbättring i studenternas 
praktikplatser.  

Med studiens resultat framför mig skulle jag se det som berikande om studenternas 
intervjuer hade kompletterats med en telefonintervju med respektive handledare för 
att få deras åsikter om studenternas agerande under praktikperioden. Det finns en 
möjlighet att handledarnas upplevelse av studenternas beteende under praktikperioden 
skiljer sig från de åsikter jag fick från studenterna. Inför varje LIA-period får 
studenterna av sina utbildningsanordnare information om hur de kan ha störst nytta av 
sin praktikperiod. 
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4.6 Slutsatser  
Genom respondenterna, har frågeställningarna i undersökningen blivit besvarade. Ett 
antal intressanta indikatorer har uppmärksammats och lyfts fram i diskussionen. Det 
kan utgöra användbart material att bygga vidare på till värde för både de som 
utbildar i ett yrke och de som blir utbildade i ett yrke.  

4.6.1 Individuellt anpassad utbildning? 
Personers olika motivation för att utbilda sig skulle närmare kunna identifieras redan 
vid ansökan till yrkesutbildning för att så långt som möjligt anpassa handledarens stöd 
i utbildningen. För de personer som har en hög motivation är inte behovet lika stort 
och handledning kan därför anpassas utifrån behov och resurser.  

Praktiken i utbildningen sker idag på två till tre olika arbetsplatser men många 
studenter väljer även att utföra sin andra eller tredje praktikperiod i samma 
verksamhet. Om försök görs till att byte till olika LIA-platser blir obligatorisk breddas 
kontaktnätet samtidigt som det situerade lärandet ges i en ny kontext som skulle 
kunna påverka lärandet och den upplevda kompetensen positivt.  

4.6.2 Förslag till framtida forskningsfrågor 
Nedan är förslag på förbättringar av utbildningen utifrån de analyser och tolkningar 
som gjorts av studiens resultat. För att påvisa att det som har indikerats är användbart 
krävs en större och mer omfattande undersökning.  

En av frågorna som bör undersökas är varför de studerande anser att 
yrkeskompetensen inte alltid överensstämmer med det som förväntas och i så fall, 
vilka är orsakerna till detta?  

Av stort intresse hade varit att intervjua studenternas handledare och ta del av deras 
åsikter när det gäller studentens utveckling av yrkeskunnande. Anser de att de 
behöver stöd om hur de ännu bättre kan handleda praktikanter? 

Det hade också varit av intresse att vidare undersöka hur den arbetsplatsförlagda 
utbildningens betydelse kan ge input till andra mer teoretiska utbildningar. Av stort 
intresse är också hur studenters motivation och drivkraft att ta tillvara på alla 
möjligheter som LIA perioden erbjuder i form av erfarenheter och kontakter. Det 
kunde utgöra en viktig kunskap för utbildningsanordnaren som skulle kunna hjälpa 
dem att stödja och coacha nuvarande studenter ännu mer under deras praktikperiod.  
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